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تصدير

يصدر “حتديثات وتعديالت على نظام احلسابات القومية 1993”، 
كإضافة لنظام احلسابات القومية 1993، فيقدم نصًا مستكماًل ومعّداًل. 
وحيتوي هذا اإلصدار على التغيريات اليت أدخلت على نظام احلســـابات 

القومية 1993 ومرفقاته وجداوله منذ نشره يف 1993.
تتكّون التحديثات والتعديالت من ثالثة أجزاء: حيتوي اجلزء األول 
على نصوص نظام احلسابات القومية 1993 اليت مت حتديثها نتيجة تبين 
معايري دولية جديدة للقياسات اإلحصائية للمشتقات املالية. وتؤثر هذه 
التغيـــريات علـــى عدد من الفصول وعلى اجلدولـــني باء ودال يف املرفق 

اخلامس.
وحيتـــوي اجلـــزء الثاين على أربعة تصنيفـــات وظيفية اقترحها نظام 
احلســـابات القومية ومت التوســـع فيها وحتديثها بعد نشر نظام احلسابات 
القومية 1993. وتنعكس هذه التغيريات يف الفقرات املعّدلة يف الفصل 
الرابـــع وإعـــادة صياغة الفصل الثامن عشـــر وحتديـــث أربع جداول يف 

املرفق اخلامس.
وحيتـــوي اجلـــزء الثـــاين أيضـــًا، يف اجلـــدول واو املعـــّدل يف املرفق 
د  اخلامـــس، علـــى أحدث تنقيحـــات التصنيف الصناعي الـــدويل املوحَّ
جلميـــع األنشـــطة االقتصادية، وهو )التنقيـــح 3 - 1(، كما حيتوي يف 
اجلدول املستكمل زاي يف املرفق اخلامس على أحدث إصدار للتصنيف 
املركـــزي للمنتجات )وهـــو اإلصدار 1 - 1( الذي حيّل حمّل التصنيف 
املركزي املؤقت للمنتجات الوارد يف نظام احلســـابات القومية 1993. 
أمـــا التحديثـــان اللذان أدخال يف عام 2002 علـــى التصنيف الصناعي 
ـــد والتصنيف املركـــزي للمنتجات فقد قـــام هبما الفريق  الـــدويل املوحَّ
الفرعـــي التقـــين املنبثق عن فريق اخلـــرباء املعين بالتصانيـــف االقتصادية 
واالجتماعيـــة الدوليـــة. وميكن االطالع على تفاصيـــل هذه التصانيف 
 وأوجـــه الربـــط بينها وبـــني اإلصدارات الســـابقة على موقع الشـــبكة
.http://unstats.un.org/unsd/class/default.htm وخيضع التصنيفان: 
د جلميع األنشطة االقتصادية والتصنيف  التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ
املركـــزي للمنتجـــات إىل دورة جديدة من التنقيحـــات حاليًا، ويتوّقع 
االنتهاء منها يف عام 2007. وقد يتغري اهليكل العلوي ثنائي الرقم لكال 

التصنيفني نتيجة هلذه العملية.
ويعتـــرب اجلـــزء الثالث أداة جديدة لتكملة نظام احلســـابات القومية 
1993 املنشـــور مـــن قبـــل: وهـــو عبارة عـــن مســـرد للمصطلحات 

والتعاريف. ومن أغراض هذا املسرد سهولة الرجوع إىل البنود املدرجة 
على استبيانات احلسابات القومية اليت تستخدمها الشعبة اإلحصائية يف 
األمـــم املتحدة والوكاالت اإلحصائية الدولية األخرى يف طلب بيانات 

من البلدان.
وقـــد قام الفريق العامل املشـــترك بني األمانات املعين باحلســـابات 
القومية بالعمل على إدخال التحســـينات على نظام احلســـابات القومية 
1993، وقام صندوق النقد الدويل بدور رائد يف وضع املعايري اجلديدة 
اخلاصـــة مبعاملة املشـــتقات املالية، وكانت منظمة التعـــاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي مسؤولة عن وضع التصانيف الوظيفية واملسرد، ومت 
وضع التحســـينات يف صيغتها النهائية بعد عدة جوالت من املناقشـــات 

الدقيقة بالتشاور مع مكاتب اإلحصاء الوطنية.
وحتتـــوي التحديثات والتعدي���الت على التغيريات والتعديالت اليت 
أدخلت على نظام احلســـابات القوميـــة 1993 نتيجة عملية التحديث 
اليت أقّرهتا اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثالثة عشرة يف عام 1999 واليت 
وافقت فيها اللجنة أيضًا على املعايري املقترحة بشـــأن معاملة املشـــتقات 
املاليـــة، واعتمدت فيها التصانيف الوظيفية األربعة اليت مت وضعها واليت 
نشـــرت بعـــد ذلـــك يف عـــام 2000 يف “تصنيفات النفقات حس���ب 
الغرض”. ومت وضع املســـرد اســـتجابة حلاجة املستعملني ألداة مرجعية 
ســـريعة للتعاريف واملصطلحات املستخدمة يف نظام احلسابات القومية 
1993. وقـــد وافقـــت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة والثالثني يف 
عام 2003 على توصيات حتديث نظام احلسابات القومية 1993 على 
أن يتم ذلك يف موعد مستهدف غايته عام 2008، ووافقت على قائمة 
مؤقتة باملسائل اليت ينبغي استعراضها يف عملية التحديث واليت يتوّقع أن 
تسفر عن مزيد من التغيريات والتعديالت وأن تؤدي إىل إصدار التنقيح 

األول لنظام احلسابات القومية 1993.
والغـــرض مـــن املواد التكميليـــة لنظام احلســـابات القومية 1993 
الواردة يف هذا املجلد هو مساعدة خرباء احلسابات القومية وغريهم من 
املستعملني لنظام احلسابات القومية 1993 يف تنفيذ وتطبيق التوصيات 
املنهجية األساســـية. وميكـــن احلصول على املعلومـــات الواردة يف هذا 
املجلد أيضًا على موقع شـــبكة الشـــعبة اإلحصائية لألمم املتحدة وهو 

.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/default.htm
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اجلزء األول

 نصــوص مستكملة لنظام احلسابات القومية 1993 تضم املعايري
الدولية اجلديدة اخلاصة باملشتقات املالية
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على مدى السنوات األخرية وردت طلبات متزايدة من اإلحصائيني 
الوطنيني تطلب توضيحات وتفس���ريات للمعايري الدولية اليت تس���تخدم 
يف القياس اإلحصائي للمشتقات املالية. واستجابة هلذه الطلبات جرت 
عملية من املناقش���ات الدولية أس���فرت عن ورقة أعدها صندوق النقد 
ال���دويل بعنوان “القي���اس اإلحصائي للمش���تقات املالي���ة”، وأوصت 
الدراس���ة مبراجعة املعايري الدولية للقياس اإلحصائي للمش���تقات املالية 
على أساس الشواهد اليت تؤكد حدوث تغيريات يف املمارسة منذ وضع 

نظام احلسابات القومية 1993.
وش���رع الفريق العامل املش���ترك بني األمانات املعين باحلس���ابات 
القومية وجلنة صندوق النقد الدويل املعنية بإحصاءات ميزان املدفوعات 
يف عملية إدماج اإليضاحات والتغريات األساس���ية املتعلقة باملش���تقات 
املالي���ة يف نص���وص نظ���ام احلس���ابات القومية 1993 ودلي���ل موازين 
املدفوعات، الطبعة اخلامسة. وبعد أن قام أعضاء الفريق العامل املشترك 
ب���ني األمان���ات املعين باحلس���ابات القومية وأعضاء اللجن���ة اإلحصائية 
باستعراض الفصول املنقحة من نظام احلسابات القومية �199، ُأرسل 
املشروع املنقح إىل مجيع الوكاالت اإلحصائية الوطنية إلبداء مالحظاهتا 
علي���ه ومت اعتماده بعد ذلك يف اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثالثني يف 
عام 1999. وقد مت تنس���يق عملية التحديث، بشكل وثيق، مع عملية 
أخرى هتدف إىل تنقيح الطبعة اخلامس���ة من دلي���ل موازين املدفوعات 
ومع األعمال اجلارية بشأن دليل اإلحصاءات النقدية واملالية الذي يقوم 

بإعداده صندوق النقد الدويل.

ه����ذا، ويالحظ أن إدخال فئة جديدة من الصك����وك املالية أّدى إىل 
إدخ����ال رقم رمزي جديد وهو الرقم 7 للمش����تقات املالية، وبذلك تغري 
الرمز احلايل اخلاص باحلس����ابات األخرى برسم القبض/الدفع يف اجلدول 
باء “تصني����ف املعامالت والتدفقات األخرى”، القس����م � “املعامالت 
يف األدوات املالي����ة”، ويف اجلدول دال “تصنيف األصول”، القس����م 2 
“األصول/اخلص����وم املالي����ة” يف املرف����ق اخلامس فأصب����ح 8 بداًل من 7. 
ويتطلب ذلك )أ( اتباع التصنيف اجلديد لألدوات املالية يف مجيع اجلداول 
ال����يت حتت����وي على تصني����ف لألدوات املالي����ة )مثاًل اجل����دول 11 - 1(؛ 
)ب( تصحيح رمز احلس����ابات األخرى املس����تحقة القبض/الدفع يف مجيع 
الن����ص واجلداول حيث يرد. وترد هذه التغيريات جزئيًا يف هذا الكتيب، 
وسوف تؤخذ يف االعتبار يف حتديثات الطبعة املنشورة على الشبكة لنظام 

احلسابات القومية �199.
وت���رد يف القس���م أل���ف فيما يلي املعاي���ري الدولية اجلدي���دة لقياس 
املش���تقات املالية، ويف القس���م باء النص املس���تكمل لنظام احلس���ابات 
القومي���ة �199 ال���ذي حيتوي على املعاي���ري الدولية اجلدي���دة للقياس 
اإلحصائ���ي للمش���تقات املالي���ة. ويقتصر ع���رض الصيغة املس���تكملة 
م���ن نظام احلس���ابات القومي���ة �199 يف هذا الكتي���ب على الفقرات 
واجل���داول واملرفق���ات ال���يت تأثرت هب���ذه التغي���ريات. ولالطالع على 
مزي���د م���ن التفصي���الت واملقارنة مع الن���ص األصلي ميك���ن الرجوع 
 إىل موق���ع الش���عبة اإلحصائي���ة لألم���م املتح���دة على الش���بكة، وهو:

.http://unstats.un.org/unsd/sna1993/introduction.asp

مقدمة
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تظل التوصيات األساس���ية ملعاملة املشتقات املالية الواردة يف نظام 
احلس���ابات القومي���ة �199 يف معظمها دون تغي���ري يف املعايري الدولية 
اجلديدة، فال يزال االجتاه هو معاملة املش���تقات املالية باعتبارها أصواًل 
مالية وتناول املعامالت فيها، بشكٍل عام، باعتبارها معامالت منفصلة، 
وليست جزًءا متكاماًل من قيمة املعامالت املتصلة هبا أو األصول املالية 
املرتبط���ة هبا )نظام احلس���ابات القومية، الفقرت���ان 11 - �� و11 - 
�5. وعند إصدار نظام احلس���ابات القومية �199 مل يكن يعترف إال 
باملش���تقات املالية اليت هلا قيمة سوقية واليت هي قابلة للتعامل التجاري، 
باعتبارها أصواًل مالية: وهي أساسًا األسهم والسندات القابلة للتبادل/
لالجتار هبا، والسندات اليت يتم تبادهلا عرب الطاولة. ويف تلك األثناء برز 
توافق يف اآلراء بني اإلحصائيني بأنه ينبغي إدخال عدد أكرب من أدوات 
املش���تقات املالية مما كان مش���مواًل بش���كل واضح يف نظام احلسابات 

القومية �199، باعتبارها أصواًل مالية.
واملعايري الدولية اجلديدة لقياس نشاط املشتقات املالية هي كما يلي:

مت إدخال وصف حمّدد جديد للمشتقات املالية، وهو:  •
املش���تقات املالية هي صكوك مالي���ة ترتبط بصك مايل معني 
أو مبؤش���رات أو بسلعة وميكن من خالهلا تبادل خماطر مالية 
معين���ة يف األس���واق املالية بصفتها تلك. وتأيت قيمة املش���تق 
املايل من سعر البند املتصل به 1: أي السعر املرجعي وختتلف 
املش���تقات املالية عن أدوات الدي���ون يف أهنا ال تنطوي على 
س���لف متثل رأس املال الذي جيب س���داده كما أهنا ال ترتب 
دخ���ال اس���تثماريًا. وتس���تخدم املش���تقات املالي���ة لعدد من 
األغ���راض منه���ا إدارة املخاطر والضمان���ات والتحكيم بني 

األسواق واملضاربة.
ال تفرق هذه املعايري بني أدوات املش���تقات املالية اليت جيري   •
تبادهل���ا يف البورصة أو خارجها، فكلتامها تعترب أصواًل مالية. 
ومن الضروري حلس���اب قيمة أي أداة من أدوات املشتقات 
املالية أن يكون س���عر البند املتصل هبا قاباًل للمالحظة، ويف 
حالة عدم وجود س���عر قاب���ل للمالحظة للبن���د املتصل هبا، 
فال ميكن تقييم “املش���تق املايل”، وبالت���ايل ال ميكن اعتباره 
مص���درًا لقيمة وم���ن مث أصاًل من األص���ول املالية. ويوصي 

املعيار اجلديد مبا يلي:

ينبغي إدخال املشتقات املالية، املوصوفة أعاله، يف احلسابات 
القومي���ة باعتباره���ا أصواًل مالية، بغض النظ���ر عما إذا كان 
تبادهلا يتم يف البورصة أو خارجها. وإذا كان املش���تق املايل 
ال ميكن تقييمه بس���بب عدم وجود سعر سائد يف السوق أو 
مؤشر قابل للمالحظة للبند املتصل به، فال ميكن اعتباره من 

األصول املالية.
تعت���رب اتفاق���ات مقايضة الفائ���دة واتفاق���ات الفوائد اآلجلة   •
أصواًل مالي���ة، وتصنف مدفوعات التس���وية النقدية الصافية 
يف ه���ذه العقود باعتبارها معامالت مالية وليس���ت تدفقات 
ناجتة عن دخل امللكية كما يوصي نظام احلس���ابات القومية 
�199. وس���وف يؤثر هذا التغيري على الفوائد املس���جلة يف 
احلس���ابات القومية، ومن مث س���تكون له آث���ار على الدخل 

القومي. ويوصي املعيار اجلديد مبا يلي:
ينبغ���ي تصنيف اتفاقات مقايضة أس���عار الفائ���دة واتفاقات 
الفائ���دة اآلجلة باعتبارها أص���واًل مالية وتصنيف مدفوعات 
التس���وية النقدية الصافية يف هذه املش���تقات املالية باعتبارها 

معامالت مالية وليس باعتبارها فوائد.
ينطب���ق مبدأ مماثل على صايف مدفوعات التس���ويات النقدية   •
لعنصر الربح يف مقايضة معدالت سعر الفائدة بني العمالت. 

ويوصي املبدأ اجلديد مبا يلي:
ينبغي تصنيف صايف مدفوعات التس���وية النقدية على عنصر 
الفائ���دة يف مقايض���ة معدالت س���عر الفائدة ب���ني العمالت 

باعتبارها معامالت حسابات مالية.
ومب�ا أن املش����ت�ق امل�ايل معت�رف ب�����ه باعتب�اره أص�اًل م�ال�ي�ًا،   •
فإن مم�ارس����ت�ه ه��ي مع�امل��ة ينبغ�ي تس����جيلها هب�ذه الصف�ة 
حت�����ى ل�و ت�م تس����لي�م األص�����ل امل�ع�ين. وي�وص�����ي املعي�ار 

اجل�دي�د مبا يلي:
ينبغي تس���جيل املعاملة يف أصلٍ من األصول اليت يقوم عليها 
عقد املش���تق املايل الذي جيري تنفيذه، بالس���عر الس���ائد يف 
الس���وق لألصل مع تسجيل الفرق بني السعر السائد والسعر 
املدف���وع فع���ال )مضروب���ًا يف الكمي���ة( باعتب���اره معاملة يف 

مشتقات مالية.
وبالنظر إىل أمهية أدوات املشتقات املالية واختالف طبيعتها،   •
فإهن���ا تعترب فئة مس���تقلة من فئ���ات األدوات املالية. ويوصي 

املعيار اجلديد مبا يلي:

ألف - املعايري الدولية اجلديدة لقياس املشتقات املالية

يالحظ يف مناقش���ة املش���تقات املالية هن���ا أن املصطلح “البن���د املتصل هبا” ميكن   1
أن يش���ري إىل األرقام القياس���ية وكذلك إىل الس���لع واملتغريات املالية األخرى. كذلك يشري 
مصطلح “الس���عر املرجعي” إىل س���لعة أو أصل مايل أو س���عر فائدة أو سعر صرف أو إىل 

مشتٍق مايل آخر أو إىل املدى القائم بني سعرين أو إىل رقم قياسي أو سلة من األسعار.
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ينبغ�����ي االع�ت�����راف باملش����تق�ات امل�الي�����ة باعت�باره����ا فئ����ة 
مس����تقلة م����ن أدوات األصول املالية يف احلس����ابات القومية 
وباعتبارها فئة وظيفية مس����تقلة يف موازي����ن املدفوعات مبا 

مييز خصائصها.

وتوضيح���ًا ملعاملة مدفوعات اهلامش يف احلس���ابات القومية يعترب 
تعب���ريًا قاباًل للس���داد وغري قابل للس���داد تعبريين مناس���بني لألغراض 
اإلحصائي���ة ب���داًل من تعب���ريي اهلامش األصلي وهام���ش التغري. لذلك 

يالحظ ما يلي:

مدفوع����ات اهلوام����ش اليت تظ����ل ضمن ملكي����ة املودع هي 
هوام����ش قابل����ة للس����داد. وتس����جل مدفوع����ات اهلوامش 
القابلة للس����داد نقدًا باعتبارها أص����واًل وخصومًا حتت بند 
اإليداعات يف احلس����اب�ات امل�الية. وحني تس����دد مدفوعات 

اهلام����ش القابلة للس����داد يف ش����كل أصول غ����ر مالية، مثل 
الس����ندات، فال يسجل عنها معامالت. ويعمل اهلامش غر 
القابل للسداد على خفض االلتزام املايل الذي ينشأ مبوجب 
عقد مش����تق مايل. والكيان الذي يسدد اهلامش غر القابل 
للسداد ال حيتفظ مبلكية اهلامش وال حبق املخاطر واملكاسب 
املتعلقة بامللكية، مثل تلقي دخل أو التعرض ملكاسب ملكية 
أو خسائر ملكية. ولذلك تسجل املدفوعات للهوامش غر 
القابلة للسداد، بشكلٍ عادي، باعتبارها نقصًا يف العمالت 
والودائ����ع، م����ع إدراج مدخ����ل مقاب����ل يف ختفيض خصوم 
املش����تقات املالية، وتس����جل املدفوعات املتلقاه من س����داد 
اهلوامش غر القابلة للس����داد باعتبارها زيادة يف موجودات 
العم����الت والودائ����ع، مع إدراج مدخ����ل مقابل يف خانات 

خفض أصول املشتقات املالية.
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نتيجًة العتماد معايري دولية جديدة ملعاملة املشتقات املالية، فقد مت 
تنقيح عدد من الفقرات واملرفقات واجلداول يف نظام احلسابات القومية 
�199. ويرد النص املنقح لألجزاء اليت تأثرت هبذه التغيريات يف األقسام 
التالية. وميكن ملن يريد مقارنة النص األصلي والنصوص املستكملة، االطالع 
 على موقع الُش���عبة اإلحصائية لألمم املتحدة على الشبكة العاملية، وهو

.http://unstats.un.org/unsd/sna 1993/introduction.asp

1 - الفقرات املنّقحة من الفصل السابع

يل للدخل سابعًا - حساب التوزيع األوَّ

)D.4( دخول امللكية  - واو 

)D.41( 3 - الفوائد
مقدمة

الفائدة ش���كل من أش���كال دخل امللكي���ة يتلقاها مالكو   9� - 7
أصول مالية من أنواع معينة هي:

الودائع
األوراق املالية عدا األسهم

القروض
احلسابات الدائنة األخرى

هذه األصول املالية هي مجيعها مطالب للدائنني على املدينني. فالدائنون 
يقرض���ون أموااًل للمدينني، مما يؤدي إىل نش���وء إحدى األدوات املالية 
املدرجة أعاله. وقيمة مس���ؤولية املدين املالي���ة جتاه الدائن يف أّي حلظة 
توص���ف بأهن���ا أصل الدين القائم، وهو املبلغ ال���ذي يتحتم على املدين 
أن يس���دده لتصفية املسؤولية املالية، وبذلك ينقضي مطلب الدائن على 

املدين.
وُتعرَّف الفائدة بأهنا:

مبوجب شروط األداة املالية اليت يتفق عليها الدائن واملدين 
ف���إن الفائدة ه���ي املبلغ الذي يصبح املدين مس���ؤواًل عن 
دفع���ه إىل الدائن على مدى فت���رة زمنية دون إنقاص مبلغ 

األصل القائم.

إال أن الفائدة قد ال تستحق الدفع بالضرورة حىت تاريخ الحق، وأحيانًا 
ال تس���تحق الدف���ع إىل أن حيني موعد س���داد الق���رض أو أّي أداة مالية 
أخ���رى. وقد تكون الفائ���دة مبلغًا حمددًا من املال أو نس���بة مئوية من 
أصل الدين القائم، وإذا مل تدفع الفائدة املستحقة جزئيًا أو كليًا للدائن 
خالل املدة املحددة فإهنا تضاف إىل أصل الدين القائم، أو قد تش���كل 
مس���ؤولية مالية إضافية مس���تقلة يتحملها املدين. وكما ذكر يف الفصل 
احلادي عش���ر، هناك أن���واع خمتلفة عديدة م���ن األدوات املالية، وجتد 
 أدوات مالي���ة باس���تمرار. وهك���ذا فإن الفائدة قد تدفع بطرائق ش���ىت،

ال توص���ف دائم���ًا بصورة صرحية باعتبارها “فائ���دة”. ومع ذلك فإن 
بعض أنواع مدفوعات التسوية الصافية مبوجب اتفاق مقايضة أو اتفاق 
سعر فائدة آجل )أحيانًا يوصف يف العقد بأنه “فائدة”(، ال تعترب دخل 
ملكية وإمنا تس���جل باعتبارها معامالت يف مشتقات مالية يف احلساب 

املايل )انظر الفقرات 11 - �� إىل 11 - ��(.

 مقايضة أسعار الفائدة واتفاقات
أسعار الفائدة اآلجلة

ألغي الن���ص األصلي. ولالط���الع على الصيغ���ة األصلية   105 - 7
ميك���ن للقراء الرجوع إىل موقع الش���عبة اإلحصائية لألمم املتحدة على 

الشبكة.
ألغي النص. وميكن االطالع على الصيغة األصلية الرجوع   10� - 7

إىل موقع الُشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة على الشبكة.

2 - الفقرات املنّقحة يف الفصل العاشر

عاشرًا - حساب رأس املال

مقدمة عامة للحسابات التراكمية وامليزانيات العمومية

2 - األصول

األصول املالية
معظم األصول املالية هي عبارة عن مطالبات مالية. وتنشأ   � - 10
املطالب���ات املالية وااللتزامات املالية ع���ن عالقات تعاقدية بني وحدات 

مؤسسية. وميكن تعريف املطالبة املالية بأهنا:

 باء - نصـــوص نظــام احلسابات القومية 1993 املستكملة من أجل إدخال
معايري دولية جديدة للقياس اإلحصائي للمشتقات املالية



7

أص���ل يعط���ي مالك���ه، أي الدائن، احلق يف تلّق���ي دفعة أو 
سلس���لة من الدفعات م���ن وحدة أخ���رى، أي املدين، يف 

ظروف معينة ُتحدد يف العقد بينهما.
وتنتهي املطالبة عندما يقوم الدائن بس���داد الدين، بدفع مبلغ متفق عليه 
يف العقد. وتنش���أ معظم املطالبات املالية ح���ني تقدم إحدى الوحدات 
املؤسس���ية أم���وااًل إىل وحدة أخرى. وال تقتص���ر املطالبات املالية على 
املطالبات املالية على الوس���طاء املاليني اليت على هيئة نقد أو ودائع وإمنا 
تش���مل أيضًا القروض والسلف وسائر االئتمانات واألوراق املالية مثل 
الكمبياالت والسندات. وبالنسبة إىل هذه املطالبات حيق للدائن تقاضي 
سلس���لة من مدفوعات الفائدة: أي دخل ملكية. وال تنطوي املشتقات 
املالية، وهي شكل آخر من أشكال املطالبات املالية، على تقدمي أموال، 
وإمنا تستمد قيمتها من التغريات يف أسعار األصول أو املؤشرات املتعلقة 

بالدين. لذلك ال تتأتى دخول ملكية من املشتقات املالية.
ميك���ن اآلن تعريف األصول املالي���ة بأهنا أصول على هيئة   5 - 10
مطالب مالية، وذهب نقدي، وحقوق سحب خاصة خيصصها صندوق 
النقد الدويل، وأس���هم يف ش���ركات. وُيعامل الذهب النقدي وحقوق 
الس���حب اخلاص���ة باعتبارمها أص���واًل مالية ح���ىت وإن مل يكن حلاملها 
مطال���ب على وح���دات معينة أخرى. وقد جرى الع���رف على معاملة 
األس���هم، وإن مل يكن حلاملها مطالب على الش���ركة متث���ل مبلغًا ثابتًا 
أو حمددًا س���لفًا، باعتبارها أصواًل. وعلى سبيل التيسري ميكن استعمال 
املصطلح “أصل مايل” ليش���مل األصول واخلص���وم املالية، ما مل يكن 

النص يقتضي اإلشارة إىل اخلصوم بشكٍل صريح. 

� - الفقرات املنّقحة من الفصل احلادي عشر
حادي عشر - احلساب املايل

ألف - مقدمة
تقيد يف احلس���اب امل���ايل املعامالت ال���يت تتعلق باألصول   1 - 11
واخلص���وم املالية وتتم فيما بني الوحدات املؤسس���ية وكذلك بني هذه 
الوحدات املؤسس���ية وباقي أحناء الع���امل. 1 ويقيَّد يف اجلانب األمين من 
احلس���اب )اجلدول 11 - 1، احلس���اب الثالث III.2( احتياز األصول 
املالي���ة خمصوم���ًا منه األصول املتخلص منها، ويقيَّد يف اجلانب األيس���ر 
االلتزامات املالية املتكبدة خمصومًا منها قيمة االلتزامات املسددة. وصايف 
االلتزامات خمصومًا منه صايف امتالك األصول املالية يساوي يف القيمة، 
ويضاد يف اإلش���ارة، صايف اإلقراض/االقتراض، وهو عنصر التوازن يف 
حساب رأس املال. وتصنف األصول املالية يف نظام احلسابات القومية 

يف مثاين فئات رئيسية )يرد التصنيف الكامل يف اجلدول 11 - 2(:

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة  F.1

العمالت والودائع  F.2

األوراق املالية عدا األسهم  F.3

القروض  F.4

األسهم واحلصص األخرى  F.5

احتياطيات التأمني الفنية  F.6

املشتقات املالية  F.7

حسابات أخرى برسم القبض/الدفع  F.8

وتقيَّد هذه الفئات على جانيب احلساب املايل حسب موقعها سواء 
كانت أصواًل أو خصومًا للوحدة أو القطاع صاحب احلساب.

جيم - مقدمة إلطار املحاسبة

1 - طبيعة املعامالت املالية واحلاالت اخلاصة
األصول املالية

كم����ا ه����و موض����ح يف املقدمة العام����ة حلس����ابات التراكم   1� - 11
وامليزاني����ات العمومية يف الفصل العاش����ر، ف����إن األصول االقتصادية هي 
كيانات ميكن إعمال حقوق ملكيتها وميكن ملالكيها جين منافع اقتصادية 
منها باقتنائها أو استعماهلا على مدى فترة زمنية. ويف األقل، تفي مجيع 
األصول املالية مبتطلبات هذا التعريف من حيث إهنا مس����تودعات قيمة؛ 
وبعض األصول املالية يوِلد دخل ملكية و/أو إمكانيات مكاسب اقتناء. 
والعم����الت والودائ����ع القابلة للتحويل هي أصول ألهنا ميكن اس����تعماهلا 
مباش����رة المتالك س����لع أو خدمات أو أصول أخ����رى. واألوراق املالية 
واألس����هم أص����ول ألنه ميكن احلصول على فوائ����د منها على هيئة دخل 
ملكية ومكاسب اقتناء. ومعظم القروض تولِّد دخل ملكية، واالعتمادات 
التجارية متثل مطالب على أصول مالية أخرى، تكون يف العادة وس����ائل 
دف����ع مثل الودائ����ع القابلة للتحويل. ومعظم األص����ول املالية ختتلف عن 
األصول األخرى يف نظام احلس����ابات القومية من حيث إن هلا التزامات 
مقابلة على وحدات مؤسسية أخرى، أي أن األصول املالية تتكون من 
مطالبات على وحدات مؤسس����ية أخرى. إال أن األصول املالية تش����مل 
أيض����ًا الذهب النقدي وحقوق الس����حب اخلاصة اليت يصدرها صندوق 
النقد الدويل، وأس����همًا يف ش����ركات )يعامل�ها حاملوه����ا إىل حد بعيد 
باعتبارها مطالب مالية(، وال توجد التزامات قائمة بالنس����بة إىل الذهب 
النقدي وحقوق الس����حب اخلاصة، يف حني أن نظام احلسابات القومية 

يعامل األسهم حسب العرف، باعتبارها خصومًا.
املطالبات وااللتزامات املالية

ميك���ن أن تقوم بني املتعاملني أن���واع عديدة من الترتيبات   17 - 11
املالية. وتنش���أ املطالب���ات وااللتزامات املالية ع���ن عالقات تعاقدية بني 
وحدتني مؤسسيتني. ويسفر العديد من هذه الترتيبات عن عالقة دائن/

مدي���ن ب���ني الطرفني. ويف معظم احل���االت، تكون العالق���ة بني الدائن 

من املفهوم أن املصطلح “أصول مالية” يشمل اخلصوم أيضًا، إال إذا اقتضى النص   1
خالف ذلك. ويُـستعمل املصطلحان “أصول مالية وخصوم” لتعيني األدوات املالية اليت هلا 
معامالت يف احلساب املايل؛ واملصطلح “أدوات مالية” أمشل من املصطلح “أصول مالية” 
حيث يشمل خمتلف العقود املالية وغريها من التركيبات مثل األصول املشروطة اليت ليست 

هلا أصول حقيقية.
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واملدين غري مشروطة من قبل الطرفني. ومن الواضح، يف حالة األصول 
املالي���ة النموذجية، مث���ل الودائع واألوراق املالي���ة والقروض، أن لدى 
الدائن عقدًا قانونيًا غري مش���روط يتلّقى مبوجبه دخل ملكية وس���دادًا 
ألصل الدين، وعلى الدائن التزامًا مماثاًل غري مشروط. وعقود املشتقات 
اآلجلة هي أيضًا عقود مالية غري مشروطة تفرض التزامات متبادلة على 
الدائن واملدين، ولو أن التغريات يف أس���عار البنود الداخلة يف العقد قد 
ُتغري من حجم )وحىت اجتاه( العالقة املناظرة )انظر الفقرة 11 - �7(. 
فع�ق�ود املش���تقات اآلجلة هي عقود مش���روطة، مبعين أن املش���تري ق�د 
ال مي���ارس اختياره )انظر الفقرة 11 - �9( ومع ذلك فهذه اخليارات 
تفرض التزامات غري مشروطة على جهة اإلصدار )املدين(. وال تنطبق 
العالقة غري املشروطة بني الدائن واملدين على األسهم، ففي هذه احلالة 
جي���رى حتديد االلتزامات حس���ب الع���رف، وإن كان املدين ليس عليه 

التزام غري مشروط. ومن شأن املطالبة املالية أهنا:
خت���ول الدائن تلّق���ي ُدفع���ة، أو ُدفعات، م���ن املدين يف ظل  ) أ ( 

ظروف حمددة يف عقد بينهما؛ أو
تن���ص على حقوق حمددة لكل م���ن الطرفني وعلى التزامات  )ب( 
حم���ددة على كل منهما، تتطلب طبيعته���ا معاملتها على أهنا 

حقوق والتزامات مالية.

األصول املشروطة
تلغى ه���ذه الفقرة. ولالطالع عل���ى النص األصلي ميكن   28 - 11

الرجوع إىل موقع الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة على الشبكة.

2 - االستثناءات من القواعد العامة
إن مقايضة أس����ع�ار الص�رف ومق�ايض�����ة ال�ذه��ب )ينبغي   �� - 11
عدم اخللط بينها وبني مقايضة أس����عار الفائدة أو العمالت الذي يناقش 
يف الفقرة 11 - �8 أدناه( مها من أش����كال اتفاقات إعادة الش����راء اليت 
تتم عادة بني البنوك املركزية أو بني بنك مركزي ومؤسس����ات مصرفية 
يف البل����د. واملقايضة بني البن����وك املركزية تنطوي على تب����ادل الودائع، 
وبالنسبة إىل كال الطرفني، احتياز أصل مايل )وديعة يف البنك املركزي 
األجن����يب( وتكبد خصوم )وديعة من البن����ك املركزي األجنيب(. وينبغي 
أن تقيد املقايضات بني البنوك املركزية بوصفها معامالت يف احلس����اب 
امل����ايل. وعندما حيت����از بنك مركزي عملة أجنبية م����ن بنك حملي مقابل 
وديع����ة يف البن����ك املركزي مع وج����ود التزام بعك����س املعاملة يف تاريخ 
الح����ق، ف����إن هذه املعاملة ينبغ����ي أن تعامل على أهن����ا أداة مالية جديدة 
)ق����رض من البن����ك املركزي( وأن تقي����د على هذا النحو يف احلس����اب 

املايل.

� - املشتقات املالية
املش���تقات املالية هي أدوات مالية تتصل بأداة مالية حمددة   �� - 11
أو مبؤشر أو بسلعة، وميكن من خالهلا املتاجرة يف خماطر مالية معينة يف 
األس���واق املالية بصفتها هذه. وتستمد املشتقات املالية قيمتها من قيمة 

س���عر البند املتصل هبا: أي الس���عر املرجعي. 2 وال بد من وجود س���عر 
سوقي ميكن مالحظته أو رقم قياسي للبند املتصل به من أجل حساب 
قيمة أي مش���تق مايل. وإذا مل يكن من املمكن حس���اب قيمة املش���تق 
املايل لعدم وجود س���عر س���وقي س���ائد أو رقم قياسي للبند املتصل ب�ه، 
فال ميكن اعتباره أصاًل ماليًا. وعلى عكس أدوات الدين، ال توجد هنا 
قيمة مقدمة سلفًا يكون مطلوبًا سدادها. وال يترتب على املشتق املايل 
دخل اس���تثماري. وتستخدم املشتقات املالية لعدد من األغراض، منها 
إدارة املخاط���ر، والوقاية، والتحكيم يف األس���واق، واملضاربة. وُتمكن 
املشتقات املالية األطراف من املتاجرة يف خماطر مالية معينة - منها مثاًل 
املخاط���ر املتعلقة بأس���عار الفائدة والعمالت واملخاطر املتعلقة بأس���عار 
األس���هم والس���لع األساس���ية، وخماطر االئتمان���ات، إخل. - ونقل هذه 
املخاطر إىل كيانات أخرى تكون أكثر رغبة أو تكون يف وضع أفضل 
ألخ���ذ هذه املخاطر أو إدارهت���ا ويتم ذلك يف معظ���م األحيان، ولكن 
لي���س يف كل األح���وال، دون املتاجرة يف أصل م���ن األصول األّولية أو 
س���لعة من السلع األساسية، وميكن “املتاجرة” يف املخاطر اليت تنطوي 
عليها عقود املشتقات إما باملتاجرة يف العقد نفسه، مع اخليارات مثاًل، 
وإما بإنش���اء عقد جديد ينطوي على خصائص خماطرة تعادل، بشكل 
تقابلي، املخاطر اليت ينطوي عليها العقد القائم اململوك. وتس���مى هذه 
العملية “املعاوضة” وهي عملية ش���ائعة يف أسواق املعامالت املستقبلية 

أو حيث ال يوجد تبادل رمسي يتم عن طريقة االجتار يف املشتقات.

يوصي نظام احلس���ابات القومية مبعاملة املش���تقات املالية   �5 - 11
ال���يت ميكن تقييمها بش���كل مس���تقل عن البن���ود املتصلة هب���ا باعتبارها 
أص���واًل مالية، بغض النظر عم���ا إذا كانت “املتاجرة” تتم يف البورصة 
أو خارجه���ا. وينبغ���ي معاملة املعامالت يف املش���تقات املالية باعتبارها 
معام���الت منفصلة وليس���ت جزًءا ال يتجزأ من قيم���ة املعامالت املعنية 
اليت ميكن ربطها هبا. وقد يكون لطريف املعاملة باملشتقات حوافز خمتلفة 
للدخ���ول يف املعاملة، فقد يكون أحدمها يس���عى لتوفري محاية، يف حني 
أن اآلخر يتعامل باألدوات املشتقة أو ميتلكها بوصفها استثمارًا. وحىت 
ل���و كان كال الطرفني يس���عيان للحماية، فقد يكونان يس���عيان حلماية 
معام���الت أو اتق���اء خماط���ر تنطوي عل���ى أصول مالي���ة خمتلفة أو حىت 
يتعامالن مبعامالت تتبع حس���ابات خمتلفة يف نظام احلس���ابات القومية. 
لذلك، إذا عوملت معامالت املش���تقات عل���ى أهنا أجزاء ال تتجزأ من 
معامالت أخرى، فإن هذه املعاملة ستؤدي إىل مقاييس غري متناظرة يف 
أجزاء خمتلفة من احلسابات، أو إىل مقاييس غري متناظرة بني القطاعات 

املؤسسية.

تعامل العموالت اليت تدفع إىل مساسرة جتاريني أو غريهم من   �� - 11
الوسطاء، أو يتم تلقيها منهم، لقاء ترتيب عقود خيارات أو عقود آجلة 

يالحظ يف مناقش���ة املش���تقات املالية هن���ا أن املصطلح “البن���د املتصل هبا” ميكن   2
أن يش���ري إىل األرقام القياس���ية وكذلك إىل الس���لع واملتغريات املالية األخرى. كذلك يشري 
مصطلح “الس���عر املرجعي” إىل س���لعة أو أصل مايل أو س���عر فائدة أو سعر صرف أو إىل 

مشتٍق مايل آخر أو إىل املدى القائم بني سعرين أو إىل رقم قياسي أو سلة من األسعار.
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أو عقود مقايضة أو غريها من عقود املشتقات مع طرف مقابل على أهنا 
دفعات لقاء خدمات وتقيد يف احلس����ابات املناس����بة. وقد تتم معامالت 
املش����تقات املالية بني طرفني بشكل مباش����ر، أو من خالل وسيط. ويف 
احلالة األخرية قد تنطوي املعاملة على رس����وم خدمات مذكورة بشكل 
صريح أو ضمين. إال أن عنصر اخلدمات الضمين ليس من السهل متييزه 
يف كل األحوال. لذلك يوصي نظام احلس����ابات القومية بتسجيل صايف 
مدفوعات التس����وية مبوجب عقود املشتقات باعتبارها معامالت مالية، 
مع تس����جيل عنصر رس����وم اخلدمة بش����كل منفصل ما أمكن ذلك وتتم 
تس����وية عقود املش����تقات املالية عادًة عن طريق مدفوعات نقدية صافية. 
وحيدث هذا يف الغالب قبل موعد اس����تيفاء العقود املتاجر هبا عن طريق 
التبادل مثل عقود الس����لع األساسية اآلجلة. والتسوية النقدية هي نتيجة 
منطقية الس����تخدام املشتقات املالية يف املتاجرة باملخاطر بشكل مستقل 
عن ملكية البنود املصاحبة. إال أن عقود بعض املش����تقات املالية، خاصة 
ال����يت تنطوي على عمالت أجنبية، ترتب����ط باملعامالت يف البنود املتصلة 
هبا. وينبغي تس����جيل املعاملة يف أصل من األصول اليت يستند إليها عقد 
مش����تقات مالية هو قيد التنفيذ بسعر السوق السائد لألصل مع تسجيل 
الفرق بني السعر السائد والسعر الذي يدفع فعليًا )مضروبًا يف الكمية( 

باعتباره معاملة يف األصول املالية.
توجد فئتان عريضتان من املشتقات املالية: العقود اآلجلة،   �7 - 11
مبا فيها عقود املقايضة، وعقود اخليارات: فبموجب العقود اآلجلة يتفق 
الطرف����ان على تبادل كمية معينة من بند من البنود املرتبطة )احلقيقية أو 
 املالية( بس����عر متفق عليه يف العقد - س����عر االتف����اق - يف تاريخ حمّدد.

أم����ا عقود اخليارات اآلجلة فهي عقود مس����تقبلية يت����م املتاجرة فيها يف 
البورص����ة . وتت����م تس����وية عقود اخلي����ارات اآلجلة وغريها م����ن العقود 
املس����تقبلية عادة، ولك����ن وليس دائمًا، عن طري����ق مدفوعات نقدية أو 
عن طريق تقدمي أداة مالية من نوع آخر بداًل من التس����ليم الفعلي للبند 
املتصل بالعقد، ومن مث فإنه يتم تقييمها واالجتار هبا بشكل منفصل عن 
البن����د املتص����ل هبا. والعق����ود اآلجلة هي عقود مالية غري مش����روطة متثل 
التزامًا بالتسوية يف تاريخ حمدد. ويف بداية العقد جتري مقايضة التعرض 
 للمخاطر بقيمة س����وقية متس����اوية، ومن مث فإن قيم����ة العقد هي صفر.

وال ب����د من مضي بع����ض الوقت قبل أن تتغري القيمة الس����وقية ألّي من 
الطرف����ني مم����ا ينتج عن����ه وضع )دائن( ألح����د الطرفني ووض����ع )مدين( 
للطرف اآلخر. وقد تتغري عالقة الدائن/املدين سواء من ناحية احلجم أو 
االجتاه على مدى فترة العقد. ومن العقود اآلجلة الشائعة مقايضة أسعار 
الفائدة واتفاقات أس����عار الفائ����دة اآلجلة ومقايض����ة العمالت األجنبية 

وعقود أسعار الصرف اآلجلة ومقايضة أسعار الفائدة بني العمالت.
وينطوي عقد مقايضة أس���عار الفائدة على تبادل تدفقات   �8 - 11
نقدي���ة تتصل مبدفوعات الفائدة، أو مقبوضاهتا، على مبلغ رمزي لرأس 
امل���ال، ال يتم تبادله أب���دًا، على إحدى العمالت عل���ى مدى فترة من 
الزمن. وتتم التسويات عادًة عن طريق مدفوعات نقدية صافية من أحد 
الطرفني إىل اآلخر. أما اتفاقات س���عر الفائدة اآلجل فهي ترتيبات بني 

طرفني هتدف إىل محاية كٍل منهما من تقلبات أس���عار الفائدة، يتفقان 
مبوجبها على س���عر فائدة ُيدفع يف تاريخ تس���وية حمدد على مبلغ ثابت 
م���ن رأس امل���ال ال يتم تبادله أبدًا. وتتم تس���وية عق���ود الفائدة اآلجلة 
ع���ن طريق مدفوع���ات نقدية صافية. وتقتص���ر املدفوعات على الفرق 
بني س���عر الفائدة اآلجل املتفق عليه وسعر الفائدة السائد يف السوق يف 
وقت التسوية. ويتلّقى مشتري اتفاق سعر الفائدة اآلجل مدفوعات من 
البائع إذا كان السعر السائد يزيد على السعر املتفق عليه: ويتلّقى البائع 
مدفوعات إذا كان السعر السائد أقل من السعر املتفق عليه. أما مقايضة 
النق���د األجنيب فهي عبارة عن ش���راء/بيع عمالت حاضرة وبيع/ش���راء 
آج���ل يف نفس الوقت لنف���س العمالت. وأما عق���ود الصرف األجنيب 
اآلجل���ة فتنطوي على طرفني متعاقدين يتفقان على التعامل يف عمالت 
أجنبية بس���عر صرف متفق عليه ملبلغ معّين يف تاريخ الحق متفق عليه. 
وتنطوي اتفاقات مقايضة س���عر الصرف بني العمالت، وتعرف أحيانًا 
مبقايض���ة العمالت، على تبادل تدفقات نقدية تتصل مبدفوعات فائدة، 
وتبادل رأس مال بس���عر صرف متف���ق عليه يف هناية العقد. وقد يكون 
هناك تبادل رأس املال يف بداية عقد، ويف هذه الظروف قد تكون هناك 
مدفوعات الحقة تش���مل كاًل من الفائدة ورأس املال، على مدى فترة 
من الزمن طبقًا لقواعد مقررة سلفًا. وتسجل صايف مدفوعات التسوية 
الناجت���ة عن اتفاق���ات املقايضة باعتبارها معامالت يف مش���تقات مالية، 
كما تس���جل مدفوعات رأس املال حس���ب األداة املالية ذات الصلة يف 
احلساب املايل )لتقييم املعامالت يف األصول ذات الصلة، انظر الفقرتني 

11 - �0 و11 - ��(.

عق���ود اخلي���ارات هي عقود تعطي مش���تري اخليار احلق،   �9 - 11
دون االلت���زام، بش���راء )طلب اخليار( أو بيع )طرح اخلي���ار( أداة مالية 
معينة أو س���لعة أساس���ية معينة بس���عر حمدد مسبقًا )س���عر االتفاق( يف 
غضون مدة حمددة )خيار أمريكي( أو يف تاريخ معني )خيار أورويب(. 
وجتري تس���وية عدد كبري م���ن عقود اخليارات، إذا مورس���ت، بدفعة 
نقدية بداًل عن توريد األصول أو الس���لع األساسية املعنية اليت يتصل هبا 
العقد. وتباع اخليارات أو تكتب عقودها بالنسبة إىل أنواع عديدة من 
األصول مثل حصص رأس املال، وأسعار الفائدة، والعمالت األجنبية، 
والسلع األساسية، واألرقام القياسية، ويدفع مشتري اخليار قسطًا )سعر 
اخليار( إىل البائع مقابل التزام األخري ببيع أو ش���راء الكمية املحددة من 
األداة املعنية أو الس���لعة األساس���ية املعنية عند طلب املشتري. ويف حني 
أن القسط املدفوع إىل بائع اخليار ميكن اعتباره نظريًا مشتماًل على مثن 
خدمة، فإنه عمليًا ال ميكن يف العادة متييز عنصر اخلدمة. لذلك، يوصى 
يف نظام احلس���ابات القومية بقيد الس���عر بكامله بوصفه امتالكًا ألصل 
مايل من ِقَبل املشتري وحتمل دين بالنسبة إىل البائع. ومع ذلك، ينبغي 
قدر اإلمكان تدوين مثن اخلدمة بشكل منفصل. ومن الفروق األساسية 
ب���ني العقود اآلجلة وعقود اخليارات هو أنه بينما ُيعترب كال الطرفني يف 
العقود اآلجلة دائنًا حمتماًل فإن املش���تري يف عقود االختيار حيتاز أصاًل 
م���ن األصول بينما يتحمل البائع التزامًا. على أن عقود االختيار تنتهي 
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يف الغالب عند نقطة ال يكون هلا قيمة، ذلك أن اخليارات ال متارس إال 
إذا كان يف تسوية العقد فائدة ملالك اخليار.

خيتلف توقيت دفعات األقس���اط على اخليارات، فبالنسبة   �0 - 11
إىل بع���ض أنواع اخليارات يدفع القس���ط عندما يب���دأ العقد، أو عندما 
مي���ارس اخلي���ار، أو عندما تنتهي صالحيته. وينبغ���ي قيد قيمة اخليار يف 
بدايته بالسعر الكامل. وإذا دفعت األقساط بعد شراء اخليار، تقيَّد قيمة 
القس���ط املطلوب دفعه باعتبارها أصاًل من األصول عند ش���راء املشتق 
املايل عن طريق التمويل بقرض من البائع. وتقيَّد يف احلساب املايل أيضًا 
عمليات بيع وش���راء اخليارات الالحقة. وإذا مورس خيار يتصل بأصل 
مايل، أو إذا وصل خيار يتصل بس���لعة أساس���ية مرحلة التس���ليم، يقيَّد 
احتياز األصل املتصل بالش���راء أو بيع األصل بالسعر السائد يف السوق 
يف احلس���اب املناس���ب، ويقيَّد الفرق بني هذا املبلغ واملبلغ الذي يدفع 

فعاًل باعتباره معامالت يف مشتقات مالية.
تعت���رب الضمان���ات أدوات مالية تعامل يف احلس���اب املايل   �1 - 11
معامل���ة اخليارات األخرى وهي أدوات يتجر هبا، وتعطي حاملها احلق 
يف أن يش���تري، مبوجب ش���روط حمددة وملدة زمنية حمددة، من مصدر 
الضم���ان )ش���ركة يف العادة( عددًا معينًا من األس���هم أو الس���ندات. 
وتوج���د أيضًا ضمانات عملة تعتم���د على املبلغ الالزم من عملة معينة 
لش���راء عملة أخرى وضمانات متعددة العم���الت مرتبطة بعملة ثالثة، 
وميكن االجتار هبا مستقلة عن األوراق املالية املعنية املرتبطة هبا، وبالتايل 
فإن هلا قيمة س���وقية ويتحّمل مصدر الضمان خصومًا، تقابل األصول 

اليت حيتفظ هبا املشتري.
تتصل املشتقات املالية اليت ورد وصفها يف الفقرات السابقة   �2 - 11
مبخاطر الس���وق، اليت تتصل بالتغريات يف أسعار السوق لألوراق املالية 
والسلع األساسية وأسعار الفائدة وأسعار الصرف. أما املشتقات املالية 
اليت يكون غرضها األساسي االجتار مبخاطر االئتمان فتعرف مبشتقات 
االئتم���ان، وهي مصّممة لالجتار مبخاطر القروض والضمانات. وتأخذ 
مشتقات االئتمان شكل العقود اآلجلة وعقود اخليارات، ويتم االتفاق 
فيها، ش���أهنا يف ذلك شأن س���ائر املش���تقات املالية، يف أغلب األحيان 
مبوجب اتفاقات قانونية أساسية منطية، وهي تنطوي على تقدمي ضمان 

وإجراءات محاية مما يوفر وسيلة للتقييم السوقي.
أما اهلوامش فهي عبارة عن مدفوعات نقدية أو ضمانات   �� - 11
تغط���ي التزامات فعلية أو حمتملة مبوجب املش���تقات املالية، خاصة منها 
العقود اآلجلة أو خيارات االجتار أو املقايضة. وتتكون اهلوامش القابلة 
للس���داد من إبداعات أو ضمانات أخرى توضع حلماية الطرف اآلخر 
ض���د األخط���ار الكامنة، ولكنها تظل يف ملكي���ة الوحدة اليت أصدرت 
اهلوامش. ورغم أن اس���تعمال اإليداع���ات مقيَّد فإهنا تصنف باعتبارها 
قابلة للس���داد إذا احتفظ املودع لنفس���ه مبخاطر وفوائ���د امللكية، مثل 
تلّق���ي إيرادات أو التعرض للمكاس���ب واملخاس���ر الناجت���ة عن امللكية. 
واملدفوعات النقدية للهوامش القابلة للس���داد هي عبارة عن معامالت 
يف الودائع وليست معامالت يف مشتقات مالية، إذ يكون للمودع حق 

املطالبة على البورصة أو أّي مؤسسة أخرى حتتفظ بالوديعة. وقد يفضل 
بعض جامعي احلسابات تصنيف هذه اهلوامش داخل حسابات أخرى 
مس���تحقة القبض/مس���تحقة الدفع من أجل االحتفاظ مبصطلح الودائع 
للتجميعات املالية. أما حني تكون مدفوعات اهلوامش القابلة للس���داد 
بأص���ول غري نقدية، كأن تكون أوراق���ًا مالية، فإن األمر ال يتطلب يف 
ه���ذه احلالة قيودًا ألن الكيان ال���ذي للمودع حق املطالبة لديه - وهو 
ُمصدر األوراق املالية، مل يتغري. وتؤدي اهلوامش غري القابلة للسداد إىل 
تقليل املس���ؤولية املالية الناشئة عن عقد املشتقات املالية، فالكيان الذي 
يدفع اهلامش غري القابل للس���داد ال حيتفظ يف هذه احلالة مبلكية اهلامش 
وال باحل���ق يف املخاطر واملزايا الناجت���ة عن امللكية مثل تلّقي إيرادات أو 
التعرض ملكاسب امللكية أو خسائرها. وتسجل مدفوعات اهلوامش غري 
القابلة للس���داد عادة باعتبارها نقصًا يف العمالت والودائع، مع إدراج 
بنٍد مقابل يف ختفيض التزامات املشتقات املالية، ويسجل تلقي اهلوامش 
غري القابلة للسداد باعتباره زيادة يف املوجودات من العمالت والودائع، 

مع تدوين بند مقابل يف خفض أصول املشتقات املالية.

دال - القواعد املحاسبية للمعامالت املالية
1 - التقييم

تقي���د معام���الت األصول املالية باألس���عار ال���يت امتلكت   �� - 11
هب���ا األصول أو ج���رى التصرف فيها هبا. وينبغي أن يس���تبعد من هذه 
األسعار تكاليف اخلدمات والرسوم والعموالت وما شاهبها من دفعات 
لق���اء خدم���ات تقدم يف مع���رض تنفي���ذ املعامالت؛ وينبغ���ي قيد هذه 
الدفعات يوصفها دفعات لقاء خدمات. كما ينبغي اس���تبعاد الضرائب 
على املعامالت املالية من القيمة اليت تقيد يف احلساب املايل، ومعاملتها 
باعتباره���ا ضرائب على اخلدمات ضمن الضرائب على املنتجات. ويف 
ه���ذا الصدد، ينبغي االنتباه إىل ضرورة إدخال نفس القيد بالنس���بة إىل 
طريف املعاملة. وعندما تنطوي معاملة مالية على إصدار خصوم جديدة، 
ينبغي قيد املعاملة بالنس���بة إىل الدائن واملدي���ن مببلغ الدين الذي جرى 
تكبده، أي مس���تبعدًا منه أّي رس���وم أو عموالت، إخل…، ومستبعدًا 
منه أيضًا أّي فوائد مدفوعة مسبقًا قد تكون داخلة يف السعر. وباملثل، 
عندم���ا ختف���ض اخلصوم أو تنهى، فإن القيود يف احلس���اب املايل للدائن 
واملدي���ن جي���ب أن تقابل التخفي���ض يف الدين. وعندم���ا تصدر أوراق 
مالي���ة بس���عر خمفض، فإن العائ���دات إىل املصدر وقت البيع، وليس���ت 
القيم���ة االمسية، ه���ي اليت تقيَّد يف احلس���اب املايل. والفرق بني س���عر 
اإلصدار والقيمة االمسية يعامل على أنه فائدة مكتسبة على مدى حياة 
األداة املالية. وتسجل املعاملة يف املشتقات املالية بقيمتها االمسية، وحني 
تتم تس���وية املش���تق املايل نقدًا تدوَّن املعاملة يف املشتقات املالية بالقيمة 
النقدية للتس���وية وال تقيَّد معاملة يف البند املتصل هبا )انظر أيضًا الفقرة 
11 - ��(. وعن���د تس���ليم األصل املتصل باملعاملة ت���دوَّن معاملة يف 
املشتقات املالية تساوي قيمة الفرق بني السعر السائد يف السوق لألصل 
املتصل بالعقد وسعر االتفاق املبيَّن يف عقد املشتقات املالية مضروبًا يف 

الكمية. ويقيَّم األصل املتصل بالعقد بالسعر السائد يف السوق.
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هاء - تصنيف املعامالت املالية

1 - معايري التصنيف
يتطلب التصنيف قيد فئات األصول على مستوى القسم،   5� - 11
باستثناء احتياطيات التأمني الفنية )F.6(، اليت حيب أن تقسم إىل صايف 
حقوق األس���ر املعيش���ية يف احتياطيات التأمني على احلياة ويف صناديق 
املعاش���ات التقاعدي���ة )F.61(، وإىل دفعات مس���بقة ألقس���اط التأمني 
واحتياطي���ات تغطية املطالبات القائمة )F.62(؛ وباس���تثناء احلس���ابات 
األخرى برس���م القبض/الدفع )F.8(، اليت جيب أن تقسم إىل اعتمادات 
جتارية وس���لف )F.81(، وحس���ابات أخرى )F.89(. ويف حالة العملة 
والودائع، ميكن تقس���يم الفئة إىل عملة، وودائع قابلة للتحويل، وودائع 
أخ���رى، عندما يك���ون هذا التقس���يم مفيدًا للتحليل. وميكن تقس���يم 
األوراق املالية باس���تثناء األس���هم ))F.3 والق���روض )F.4(، إىل قصرية 

األجل وطويلة األجل، عندما يكون متييز آجال السداد مفيدًا.
تتوقف التفاصيل اليت ميكن أن يس����تعمل فيها التصنيف على   55 - 11
القطاع املؤسسي الذي سيجري حتليله. فأنواع األصول املالية اليت تتعامل 
هبا األسر املعيشية حمدودة أكثر من تلك اليت تتعامل هبا قطاعات أخرى، 
ومصادر املعلومات املتصلة هبا بصورة عامة أقل من تلك املتصلة بقطاعات 
أخ����رى. بينم����ا تتعامل الش����ركات املالية، من جهة ثاني����ة، بكامل نطاق 
األدوات، واملعلوم����ات عن عملياهت����ا غالبًا ما تكون مفصلة للغاية ومعدة 
يف الوقت املناسب بالنسبة إىل أية وحدة مؤسسية. وبالتايل، ميكن إعداد 
جتزئة مفصلة للشركات املالية. وينبغي مالحظة أن نظام التصنيف املعتمد 
يف نظام احلسابات القومية يعترب بصورة عامة قاباًل للتطبيق كإطار لتصنيف 
األصول واخلصوم املالية ويوفر أساسًا مفيدًا ملقارنة البيانات الوطنية على 
صعي����د دويل. إال أن ع����رض بيانات فرادي البلدان جيب أن يعّد على حنو 
يليب احتياجاهتا التحليلية ويعكس املمارس����ات الوطنية اليت تش����هد تباينًا 
يف الترتيبات املؤسس����ية، وتنوعًا يف مدى وطبيعة األسواق املالية الوطنية، 
ودرجات متفاوتة من تعقيد األصول املالية املتاحة، وأشكااًل متفاوتة من 
اللوائح والضوابط املالية األخرى املعمول هبا. ويف مجيع احلاالت، يوصي 
نظام احلس����ابات القومية بتجميع وعرض البيانات على مس����توى القس����م 
بالنس����بة إىل فئات األصول 1 إىل 5 و7 وعلى مس����توى القس����م الفرعي 
للفئتني � و8 )انظر اجلدول 11 - 2(. لذلك، فإن األمر يستدعي قدرًا 
كبريًا من املرونة، ال سيما فيما يتعلق مبزيد من التجزئة، للمقابلة بني نظام 
التصنيف وبني القدرات واملوارد واالحتياجات الوطنية. وبصورة خاصة، 
فإن املزيد من جتزئة هذه الفئات مستصوب بالنسبة إىل العديد من البلدان 
لتمييز األنواع اهلامة من األصول يف إطار أقس����ام التصنيف )مثل األوراق 

املالية قصرية األجل املشمولة يف مقاييس النقد(.

التماثل بني األصول واخلصوم
تش���كل مجي���ع املطالبات املالية وااللتزام���ات املصاحبة هلا   59 - 11
أصواًل وخصومًا مالية. إال أن األصول املالية تشمل أيضًا بعض األصول 
ال���يت ال ميكن وصفها بدقة على أهنا مطالبات على وحدات مؤسس���ية 

أخ���رى حمددة حيث ال توجد خصوم مقابلة هل���ا. وتوجد ثالثة أنواع 
من هذه األصول:

الذهب النقدي، أي الذهب الذي متلكه الس���لطات النقدية  ) أ ( 
وآخرون اخلاضع للسيطرة الفّعالة هلذه السلطات وحيتفظ به 
كأصل مايل وكمكون من مكونات االحتياطيات األجنبية؛

حقوق الس���حب اخلاص�����ة هي أص�����ول احتياطية يصدرها  )ب( 
صن���دوق النقد ال���دويل وال تعترب التزام���ات على الصندوق 
)أعض���اء الصن���دوق الذين ت���وزع عليهم حقوق الس���حب 
اخلاص���ة ال يتحملون التزامًا فعليًا، أي التزامًا غري مش���روط 

بسداد احلقوق املوزعة عليهم(؛
أسهم الش���ركات وغريه�ا من األوراق املالي��ة، واملسامهات  )ج( 
الرأمسالية )األس���هم بدي���ل قريب لألص����ول املالية األخرى 
من وجهة نظر املس���تثمر(. ويعامل نظام احلس���ابات القومية 
األسهم على أهنا خصوم حبكم العرف. إال أن هذه اخلص��وم 
ال متثل قيم س���داد ثابتة، كم�ا ه�ي احل�ال بالنسبة إىل أصول 

أخرى عديدة، ولكنها مطالبات على صايف قيمة الشركة.
 2 - وصف موجز للمعامالت يف األصول

واخلصوم املالية
ترد يف اجلدول 11 - 2 مثاين فئات رئيسية لألصول املالية   �2 - 11
مييزه���ا النظام. ويرد وصف مفصل ملحتويات كل فئة من هذه الفئات 

يف فروع الحقة.
)F.29( الودائع األخرى

تش���مل الودائ���ع األخرى مجي���ع املطالبات، ع���دا الودائع   72 - 11
القابل���ة للتحويل، عل���ى البنك املركزي ومؤسس���ات اإليداع األخرى 
والوح���دات احلكومي���ة، ويف بعض احلاالت، على وحدات مؤسس���ية 
أخرى، مثبتة بشهادات إيداع. واألشكال النموذجية للودائع اليت ينبغي 
أن ت���درج حتت هذا التصنيف هي ودائع االدخار غري القابلة للتحويل، 
والودائع ألجل، والودائع غري القابلة للتحويل املسماة بعمالت أجنبية. 
كما تشمل هذه الفئة األسهم وشهادات اإليداع املشاهبة الصادرة عن 
مجعي���ات االدخار والتس���ليف ومجعيات البناء واحت���ادات االئتمان وما 
شاهبها؛ وهذه األسهم أو الودائع قابلة لالسترداد، قانونًا أو عمليًا، عند 
الطلب أو خالل مهلة إخطار قصرية نس���بيًا. واملطالبات على صندوق 
النق���د الدويل، اليت هي عناصر مكونة لالحتياطيات الدولية وغري مثبتة 
بقروض، جيب أن تقيد حتت ودائع أخرى. )أما املطالبات على صندوق 
النقد ال���دويل املثبتة بقروض، فينبغي أن تدرج يف القروض، حتت الفئة 
)F.4(. ودفعات اهلوامش النقدية املتعلقة بعقود املشتقات املالية. تندرج 
حتت الودائع األخرى، مثل اتفاقات إعادة الشراء الليلية وقصرية األجل 
ج���دًا إذا اعتربت ج���زًءا من التعريف الوطين الواس���ع للنق���د. وينبغي 
تصنيف اتفاقات إعادة الش���راء األخرى حتت القروض. ومن املفيد يف 
معظ���م األحيان تصنيف فئة الودائع األخرى تصنيفًا تقاطعيًا حبس���ب: 
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)أ( ما إذا كانت الودائع مسماة بالعملة الوطنية أو بالعمالت األجنبية، 
و)ب( م���ا إذا كانت االلتزامات على مؤسس���ات مقيمة أو على باقي 

أحناء العامل.
تش���مل فئ���ة األوراق املالية ع���دا األس���هم، الكمبياالت   7� - 11
والسندات وش���هادات اإليداع واألوراق التجارية وسندات الدين غري 
املغطاة بضمانة واألدوات املشاهبة اليت يتجر هبا عادة يف األسواق املالية. 
وتعرف الكمبياالت بأهنا أوراق مالية تعطي حامليها حقًا غري مشروط 
يف احلصول على مبلغ ثابت حمدد يف تاريخ معني؛ وتصدر الكمبياالت 
ويتج���ر هبا يف أس���واق منظم���ة خبصم يتوقف على س���عر الفائدة ومدة 
االس���تحقاق. ومن األمثلة على األوراق املالية قصرية األجل س���ندات 
اخلزينة وشهادات الودائع القابلة للتداول والقبوالت املصرفية واألوراق 
التجارية. والسندات وسندات الدين غري املغطاة هي أوراق مالية تعطي 
حامليها حقًا غري مشروط يف دخل نقدي ثابت أو دخول نقدية متغرية 
حت���دد تعاقديًا، أي أن دفع���ات الفائدة ال تعتمد على عائدات املدينني. 
وباستثناء السندات الدائمة، فإن السندات والسندات غري املغطاة تعطي 
حامليها أيضًا حقوقًا غري مشروطة يف مبالغ حمددة كسداد ألصل الدين 

يف تاريخ حمدد أو تواريخ حمددة.
غالب���ًا ما تص���در األوراق املالية اجلدي���دة القابلة للتداول   75 - 11
مغط���اة بأصول موجودة مثل قروض أو ق���روض عقارية أو دين بطاقة 
ائتمان أو غريها من األصول )مبا يف ذلك احلس���ابات برس���م القبض(. 
وإع���ادة ترتيب األصول هذه غالبًا ما تع���رف بأهنا حتويل األصول إىل 
أوراق مالية. وإجياد أصول جديدة يؤدي إىل قيود يف احلس���اب املايل، 
وينبغ���ي تصنيف األصول اجلديدة بوصفها أوراقًا مالية عدا األس���هم. 
ويستمر إدراج األصول املوجودة سابقًا يف امليزانية العمومية للوحدات 
املؤسس���ية اليت تقتنيه���ا. والقروض، ال���يت تصبح قابل���ة للتداول حبكم 

الواق���ع، جيب أن تصنف أيضًا حتت األوراق املالية عدا األس���هم، اليت 
تشمل أيضًا األسهم املفضلة أو األسهم اليت تعود بدخل ثابت ولكنها 
ال تنص على املش���اركة يف توزيع القيمة املتبقية لدى تصفية مش���روع 
ذي شخصية اعتبارية. وال تصنف قروض العقارات على أهنا سندات؛ 

لكنها مدرجة حتت القروض.

)F.7( املشتقات املالية
وقد زادت مؤخرًا أمهية املعامالت يف املشتقات املالية من   82 - 11
نوع اخليارات والعقود اآلجلة، خاصة اليت تتم خارج األس���واق املالية 
املنظمة. وتصنيف املش���تقات املالية باعتبارها فئة مس���تقلة من األدوات 
املالي���ة إمنا يعترف هبذه األمهية وباخت���الف طبيعتها باملقارنة باألدوات 
املالية األخرى. وهي ختتلف عن أدوات الدين يف أنه ال يوجد فيها مبلغ 
أصلي مقدم كس���لفة واجب�ة الس���داد وال يترتب عليها دخ�ل استثمار. 
وال يوصى مبعايري معينة للتصنيفات الفرعية للمشتقات املالية، وإمنا يترك 
األمر جلامعي احلس���ابات يف اختيار التصاني���ف اليت تتفق مع أغراضهم 
على أفضل وجه. وميكن أن يكون التمايز على أساس اختالف سلوك 
األس���واق واختالف طرق مجع البيان���ات واختالف طرق التقييم، إخل. 
ويف بعض األحيان تصنف املش���تقات على أس���اس نوع األداة: أنواع 
املش���تقات األساس���ية )اآلجلة واخليارات(؛ أو التصنيف على أس���اس 
خماطر الس���وق )مثاًل مقايضة العمالت، ومقايضة أسعار الفائدة، إخل(، 

فهذه ميكن أن تكون أساسًا للتصنيف.

)F.8( حسابات أخرى برسم القبض/الدفع
)F.81( االئتمانات التجارية والسلف

)F.89( احلسابات األخرى
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� - الفقرات املنّقحة يف الفصل الثالث عشر
ثالث عشر - امليزانيات العمومية

ألف - مقدمة

1 - هيكل احلساب
باإلضافة إىل األصول غري املالية، تشتمل امليزانية العمومية   9 - 1�
أيضًا على أصول وخصوم مالية. وتقابل معظم األصول املالية خصوم؛ 
وتنش���أ هذه األصول عن مطالبات على وحدات مؤسسية أخرى. إال 
أن األصول املالية تش���تمل أيضًا على الذهب النقدي وحقوق السحب 
اخلاصة اليت يصدرها صندوق النقد الدويل، وأس���هم الش���ركات )اليت 
يع�ام�ل�ها حاملوها معاملة تش���به إىل حد كبري معاملة املطالبات املالية( 
وال توج���د أي���ة خصوم قائمة بالنس���بة إىل الذهب النق���دي أو حقوق 
الس���حب اخلاصة. بينما جري العرف يف النظام على معاملة األس���هم 

على أهنا خصوم.
 2 - فئات األصول الرئيسية:

نطاقها وخصائصها
)AF.( األصول واخلصوم املالية

يس���تهدف تصنيف األصول واخلصوم املالي���ة التمييز بني   21 - 1�
األدوات على أساس سيولة األداة وخصائصها القانونية اليت تبني شكل 
العالق���ة بني الدائ���ن واملدين. وعلى هذا األس���اس، فإهن���ا متيز الذهب 
النق���دي وحقوق الس���حب اخلاصة والعملة والودائ���ع واألوراق املالية 
األخرى عدا األس���هم والقروض وأسهم رأس املال وحصصه األخرى 
واحتياطي���ات التأمني الفنية واملش���تقات املالية وغريها من احلس���ابات 
املقيدة برس���م القبض أو برسم الدفع. ويوصى األخذ مبستوى تصنيف 
أكثر تفصياًل يف حالة األدوات اليت تكون فيها املعلومات عن فئة املدين 
أو الدائ���ن ذات أمهية حتليلية خاص���ة وميكن عمليًا مجعها، مثل خصوم 

الوحدات غري املقيمة واملطالبات عليها.
اخلصوم أو األصول املشروطة ال تعامل يف النظام بوصفها   22 - 1�
أصواًل أو خصومًا مالية، وذلك كما هو مبني يف الفصل احلادي عشر. 
واملبال���غ اليت ختصص يف حس���ابات األعمال التجاري���ة لدفع التزامات 
املتعاملني يف املس���تقبل، س���واء أكانت حمّققة أم مشروطة، أو ملصاريف 
املتعاملني يف املس���تقبل بصورة عامة ال تقيد يف النظام. )الشرط الوحيد 

املعت���رف به يف النظ���ام هو اس���ته�الك رأس امل�ال الثاب����ت املت�راك�م(. 
وال ي���درج صراحة إال اخلص���وم الفعلية اجلارية لطرف آخر أو أطراف 
أخ���رى. وعندما تصبح اخلص���وم املتوّقعة حقيقية - على س���بيل املثال 

استحقاق ضريب�ي - فإهنا تدرج.

بـاء - قيود امليزانية العمومية

)AF.( األصول/اخلصوم املالية - �
بالنس���بة إىل العملة فإن التقييم ه���و القيمة االمسية للعملة.   �� - 1�
وبالنس���بة إىل الودائ���ع فإن التقييم ال���ذي يقيد يف امليزاني���ات العمومية 
للدائنني واملدينني هو املبالغ األصلية اليت يلتزم املدينون تعاقديًا بسدادها 
إىل الدائنني مبوجب شروط الودائع عند تصفية الودائع، أما املدفوعات 
النقدية املتعلقة باهلوامش الواجبة الس���داد اليت تتصل بعقود املش���تقات 

املالية فتقيد يف الودائع األخرى.
)AF.7( املشتقات املالية

لق���د مت حبث معاملة املش���تقات املالي���ة يف الفصل احلادي   70 - 1�
عش���ر. واملش���تقات املالية ينبغي أن تدرج يف امليزانية العمومية بالقيمة 
الس���وقية. وإذا كانت بيانات الس���وق غري متاحة ميكن استعمال طرق 
أخرى تعتمد على القيمة العادلة لتقييم املشتقات، مثل مناذج املشتقات 
أو القيمة احلالية املخفضة؛ وقد يكون من املناسب أن يقيد صفر لقيمة 
اخليار ألن حامله يقبض )يدفع( أية أرباح )خسائر( على أساس يومي. 

وينبغي قيد خصوم مقابلة لقيود األصول هذه.
ينبغ���ي تقييم اخليارات يف امليزاني���ات العمومية إما بالقيمة   71 - 1�
اجلاري���ة للخيار، إن وجدت، وإما مبقدار القس���ط املدفوع. وجيب قيد 
خصم يف قطاع حمرر اخليار ميثل إما القيمة اجلارية لشراء حقوق حامل 
اخليار وإما املكسب الذي يتحقق من االحتفاظ باخليار. ويسجل العقد 
اآلجل بقيمة السوق. وعند القيام بالسداد تلغى قيمة األصل وما يتصل 
به من خصوم وتظهر بعد ذلك يف امليزانية العمومية يف تاريخ املحاسبة 
املناس���ب، وقد تتأرجح القيمة السوقية للعقد اآلجل بني وضع األصول 
ووضع اخلصوم بني تواريخ املحاسبة حبسب حتركات األسعار يف البند 
املرتب���ط باخليار. وتعامل مجيع تغريات األس���عار باعتبارها إعادة تقييم، 

مبا يف ذلك التحركات اليت تؤدي إىل هذا التأرجح.
)AF.8( حسابات أخرى برسم القبض/الدفع
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الفقرات املنّقحة يف الفصل الثالث عشر 
المرفق

تعاريف الأصول

)AF( األصول املالية

)AF.29( الودائع الأخرى
مطالب���ات، عدا الودائع القابلة للتحويل، على البنك المركزي والمؤسس���ات 
الأخ���رى التي تقب���ل الودائع، والوح���دات الحكومية، وفي بع���ض الحالات، على 
وحدات مؤسس���ية أخ���رى ممثلة بودائع ثبوتية. ومن الأمثل���ة عليها ودائع الادخار 
غير القابلة للتحويل والودائع محددة الأجل والودائع غير القابلة للتحويل المسماة 
بالعملات الأجنبية. وتشمل أيضًا أسهمًا أو ودائع ثبوتية مماثلة تصدرها جمعيات 
الادخار والقروض وجمعيات البناء واتحادات التسليف، وما شابهها؛ والمطالبات 
على صندوق النقد الدولي التي تكون جزًءا من الاحتياطيات الدولية، باستثناء تلك 
المثبتة بقروض؛ والمدفوعات النقدية المتعلقة بالهوامش الواجبة السداد التي تتصل 
بعقود المشتقات المالية واتفاقات الشراء لليلة واحدة أو لفترة قصيرة جدًا، التي تعتبر 

جزًءا من التعريف الوطني للنقود بمعناها الواسع.

)AF.3( األوراق املالية عدا األسهم
أصول مالية يتجر بها عادة في الأسواق المالية وتعطي حامليها حقًا غير مشروط 
في تلّقي مبالغ محددة ثابتة في تاريخ محدد )مثل الكمبيالات( أو حقًا غير مشروط 
في دخول نقدية ثابتة أو دخول نقدية متغيرة تحدد تعاقديًا )الس���ندات والسندات 
غير المغطاة(. وباس���تثناء السندات غير محدودة الأجل؛ فإن السندات والسندات 
غير المغطاة أيضًا تعطي حامليها حقًا غير مشروط في مبالغ ثابتة، سدادًا من أصل 

الدين، في تاريخ محّدد أو تواريخ محّددة.
ومن أمثلة الأوراق المالية الكمبيالات والسندات غير المغطاة وشهادات الإيداع 
القابلة للتحويل والحوالات البنكية المقبولة والأوراق التجارية والأوراق المالية القابلة 
للتحويل المدعومة بقروض أو أصول أخرى، والس���ندات أو الأسهم المفضلة التي 
تدفع دخلًا ثابتًا ولكنها لا تنص على المشاركة في العائدات المتبقية أو القيمة المتبقية 

من الشركة، والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم. ويمكن تقسيم الأوراق المالية، 
عدا الأسهم، إلى قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وذلك كما هي معرفة أدناه.

)AF.7( املشتقات املالية
المشتقات المالية هي أدوات مالية ترتبط بأداة مالية معينة أو بمؤشر مالي معين 
أو بسلعة معينة، ويمكن عن طريقها الاتجار في مخاطر مالية معينة في الأسواق المالية 
بصفتها تلك، ويستمد عقد المشتقات المالية قيمته من سعر البند الذي يستند إليه: 
أي السعر المرجعي. وقد يتصل السعر المرجعي بسلعة أو بأصل مالي أو بسعر فائدة 
أو بسعر صرف أو بمشتق آخر أو بالفارق بين سعرين، وقد يرتبط عقد المشتقات 
أيضًا برقم قياسي أو بسلة من الأسعار. ويختل�ف عق�د المشت�ق ع�ن أدوات ال�دي�ن 
ف���ي أنه لا تجري فيه تقديم س���لف تكون واجبة الس���داد، ول���ا يترتب عليه دخل 
استثمار. وتستخدم المشتقات المالية في عدد من الأغراض، منها إدارة المخاطر، 
والحماية من تقلبات الأسعار، والموازنة بين الأسواق والمضاربة. والنوعان الشائعان 

من المشتقات المالية هما العقود الآجلة، بما فيها المقايضة، وعقود الخيارات.

)AF.8( احلسابات األخرى برسم القبض/الدفع
أصول مالية تتكّون من ائتمانات تجارية وس���لف تجارية وبنود أخرى برس���م 

القبض أو برسم الدفع، كما هي معرفة أدناه.

)AF.81( الائتمانات التجارية والسلف
تتكّون من الائتمانات التجارية للسلع والخدمات المقدمة مباشرة إلى الشركات 
والحكومات والمؤسسات غير الربحية والأسر المعيشية وباقي أنحاء العالم، وأيضًا من 
السلف التي تدفع نظير الأعمال قيد الإنجاز )إذا صنفت كذلك في المخزونات( أو 

الأعمال التي ستنفذ في موعد لاحق.

)AF.89( حسابات أخرى
حسابات برسم القبض أو الدفع عدا تلك الحسابات التي سبق وصفها )مثل 
الحس���ابات المتعلقة بالضرائب، والأرباح الموزعة، وش���راء وبيع الأوراق المالية، 
والريع، والأجور والمرتبات، والمساهمات الاجتماعية( وقد تدرج تحت هذا العنوان 

الفائدة المكتسبة غير المدمجة في الأصل الذي اكتسبت عليه.
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5 - الفقرات املنّقحة يف الفصل الرابع عشر
 الفصل الرابع عشر - حساب باقي أحناء العامل

)حساب املعامالت اخلارجية(

دال - احلســـابات اخلارجية للســـلع واخلدمات والدخول األّولية 
والتحويالت اجلارية

 2 - احلساب اخلارجي للدخول األّولية
والتحويالت اجلارية

دخل امللكية
يشمل دخل امللكية الدخل املستمد من تقدمي كيان مقيم   122 - 1�
ألص���ول مالية إىل كيان غ���ري مقيم. وأكثر أنواع هذا الدخل ش���يوعًا 
ه���ي الفائدة واألرباح املوزعة. )يناقش دخل امللكية مناقش���ة كاملة يف 
الفصل السابع(. والفائدة، مبا فيها احلسومات بداًل من الفائدة، تشمل 
الدخل الناتج عن القروض وس���ندات الديون، أي املطالبات املالية من 
قبيل الودائع املصرفية والكمبياالت والس���ندات واألذونات، والس���لف 
التجارية. واألرباح املوزعة، مبا فيها األرباح املوزعة على األسهم، هي 
توزيع األرباح بنسبة األسهم، واألشكال األخرى من املسامهة يف رأس 

املال للشركات العامة واخلاصة.

هاء - حسابات التراكم اخلارجية

� - احلساب املايل
األصول املالية

رغ���م أن األصول املالية قد نوقش���ت يف الفصل احلادي   1�1 - 1�
عش���ر، وهي تنطبق انطباقًا كاماًل على احلس���اب املايل اخلارجي، فإن 
البنود ذات األمهية اخلاصة للحس���اب اخلارجي ستناقش هنا بالتفصيل. 
وم���ن املناس���ب بوجه خ���اص اإلش���ارة إىل أنه على الرغ���م من إدراج 
الذهب النقدي وحقوق الس���حب اخلاصة اليت يصدرها صندوق النقد 
الدويل يف عداد األصول املالية األجنبية، فإهنا ليس هلا التزامات مقابلة، 
مبع���ى أهن���ا ال متث���ل مطالبات على وح���دات أخرى. كم���ا أن االلتزام 

)اخلصوم( املتعلق بأسهم الشركات ال ميثل قيمة استرداد ثابتة.

يف حتدي���د أّي م���ن األصول املالية يش���كل مطالبات أو   1�2 - 1�
التزامات على غري املقيمني، ال بد أن يكون الدائن واملدين )أو املتعامالن( 
 مقيم���ني يف اقتصادي���ن خمتلفني. والوحدة اليت تس���مى هب���ا املطالبة أو
االلتزام - س���واء أكانت العملة الوطنية أم عملة أجنبية، أم وحدة مثل 
حقوق الس���حب اخلاصة - ليس���ت بذات ش���أن يف ه���ذا اخلصوص. 
وفضاًل عن ذلك جيب أن متثل األصول مطالبات فعلية موجودة بشكل 
قانوين. فاإلذن أو التعهد أو متديد اعتماد غري مستخدم، أو تكبد التزام 
مش���روط ال ينش���ئ مثل ه���ذه املطالبات، والتعهد بأص���ل أو ختصيصه 
)كاحتياطي استهالك القرض( ال يسّوي املطالبة أو يغري ملكية األصل. 
ورغم أن األصول واخلصوم املش���روطة مستبعدة من البنود املالية، كما 
أش���ري إىل ذلك أعاله، فإن املش���تقات املالية مدرجة يف عداد األصول 
واملعام���الت املالية ح���ني تكون قابلة للتقييم بش���كل منفصل عن البند 
الذي تس���تند إليه، س���واء مت “االجتار” يف س���وق الصرف أو خارجه 

)انظر الفصل احلادي عشر(.

واو - العالقة بني حسابات املعامالت اجلارية اخلارجية وحسابات 
التراكم اجلارية اخلارجية وحسابات ميزان املدفوعات

فيما يتعلق بتصنيف البنود املالية، بينما األساس الرئيسي   150 - 1�
للتصنيف يف النظام هو حسب نوع األداة املالية، كما يتضح يف الفئات 
الرئيس���ية الثماين، فإن األساس الرئيس���ي للتصنيف يف حسابات ميزان 
املدفوع���ات هو حس���ب الوظيفة، مثل االس���تثمار )األجنيب( املباش���ر، 
واس���تثمار حافظة األوراق املالية واملش���تقات املالية واألصول الرأمسالية 
واالحتياطي���ة األخرى. وضمن تلك املجاالت الوظيفية يقوم املس���توى 
الالحق األدىن للتحليل على أس���اس نوع األداة، ويش���مل هذا التحليل 
الفئ���ات الثماين من املعامالت يف األصول واخلص���وم املالية املصنفة يف 
النظ���ام. غ���ري أن بند “األوراق املالية عدا األس���هم” يف النظام يقس���م 
يف حس���ابات ميزان املدفوعات إىل سندات وأذونات وأدوات السوق 
النقدي���ة. كما أن االحتياطيات الفني���ة للتأمني يف النظام - وهي صايف 
حقوق األس���ر املعيش���ية يف احتياطي���ات التأمني على احلي���اة وصناديق 
املعاش���ات التقاعدية، والتس���ديد املسبق ألقس���اط التأمني واحتياطيات 
تغطية املطالبات غري املسددة - مدرجة بشكل يتعذر متييزه يف حسابات 

ميزان املدفوعات حتت بند االستثمار اآلخر”، األصول األخرى.



1�

 � - القسم املنّقح من اجلدول ب�اء
يف املرفق اخلامس

 املرفق اخلامس
التصنيفات والحسابات

القسم الأول - التصنيفات

بـاء - تصنيف املعامالت والتدفقات األخرى
)F( المعاملات في الأدوات المالية - �

)صافي احتياز الأصول المالية/صافي تحمل الالتزامات(
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة  F.1

العملة والودائع )ب( )ج(  F.2

العملة  F.21

الودائع القابلة للتحويل  F.22

الودائع الأخرى  F.29

الأوراق المالية عدا الأسهم )ج(  F.3

قصيرة الأجل  F.31

طويلة الأجل  F.32

القروض )ج د(  F.4

قصيرة الأجل  F.41

طويلة الأجل  F.42

الأسهم والحصص الأخرى )د(  F.5

احتياطيات التأمين الفنية  F.6

صافي حقوق الأس���ر المعيش���ية في احتياطيات التأمي���ن على الحياة وفي   F.61
صناديق المعاشات التقاعدية

صافي حقوق الأس���ر المعيش���ية في احتياطي���ات التأمين على   F.611
الحياة

صاف���ي حق���وق الأس���ر المعيش���ية ف���ي صناديق المعاش���ات   F.612
التقاعدية

التسديد المسبق لأقساط التأمين واحتياطيات تغطية المطالبات القائمة  F.62

المشتقات المالية  F.7

الحسابات الأخرى برسم القبض/الدفع )د(  F.8

الائتمانات التجارية والسلف  F.81

حسابات أخرى برسم القبض/الدفع عدا الائتمانات التجارية والسلف  F.89

 7 - القسم املنّقح من اجلدول دال
يف املرفق اخلامس

 املرفق اخلامس
التصنيفات والحسابات

القسم الأول - التصنيفات

دال - تصنيف األصول

)AF( 2 - الأصول/الخصوم المالية

الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة  AF.1

العملة والودائع )ط( )ي(  AF.2

العملة  AF.21

الودائع القابلة للتحويل  AF.22

ودائع أخرى  AF.29

الأوراق المالية عدا الأسهم  AF.3

قصيرة الأجل  AF.31

طويلة الأجل  AF.32

القروض )ي( )ك(  AF.4

قصيرة الأجل  AF.41

طويلة الأجل  AF.42

الأسهم والحصص الأخرى )ك(  AF.5

احتياطيات التأمين الفنية  AF.6

صافي حقوق الأس���ر المعيشية في احتياطيات التأمين على الحياة وفي   AF.61
صناديق المعاشات التقاعدية

التس�����ديد المس����بق لأقس����اط التأمين واحتياطيات تغطي����ة المطالبات   AF.62
القائمة

المشتقات المالية  AF.7

حسابات أخرى برسم القبض/الدفع )ك(  AF.8





حتديث جداول الفصل احلادي عشر واملرفق الثاين
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 اجلدول 11 - 2 
تصنيف املعامالت يف األصول واخلصوم املالية

F.1الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
F.2العملة والودائع

F.21العملة  
F.22الودائع القابلة للتحويل  
F.29الودائع األخرى  
F.3 األوراق املالية عدا األسهم

F.31قصرية األجل  
F.32طويلة األجل  
F.4 القروض

F.41قصرية األجل  
F.42طويلة األجل  
F.5األسهم واحلصص األخرى
F.6احتياطيات التأمني الفنية

F.61صايف حقوق األسر املعيشية يف احتياطيات التأمني على احلياة وصناديق املعاشات التقاعدية  
F.611صايف حقوق األسر املعيشية يف احتياطيات التأمني على احلياة  
F.612صايف حقوق األسر املعيشية يف صناديق املعاشات التقاعدية  
F.62التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات تغطية املطالبات القائمة 
F.7املشتقات املالية
F.8)احلسابات األخرى برسم القبض/الدفع )د

F.81االعتمادات التجارية والسلف 
F.89 حسابات أخرى  

بنود تذكريية:

االستثمار األجنيب املباشر

حصص )حقوق( رأس املال  

القروض  

حسابات أخرى  
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II.4 - اجلدول ألف 
احلساب اخلامس: III.V.2 احلساب املايل )من احلساب اخلامس: III.V حسابات التراكم اخلارجية(

المكونات )البنود( العادية لميزان المدفوعات والتفاصيل الإضافية والإجمالياتالمقابل منفئات نظام الحسابات القومية

املعامالت يف األصولالتغريات يف األصول

F.1جمموع البندين 2 - بـاء - 5 - 1 الذهب النقدي، و2 - بـاء - 5 - 2 حقوق السحب اخلاصة الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة
)مع عكس عالمة اجلمع أو الطرح(

F.2البند 2 - بـاء - 4 - 2 - 3 العمالت والودائعالعمالت والودائع
F.3البند 2 - بـاء - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 سندات الدين اليت يصدرها املستثمرون املباشرون، والبند األوراق املالية عدا األسهم

 2 - بـاء - 1 - 2 - 3 - 2 - 1 سندات الدين اليت تصدرها مشاريع منتسبة، وكذلك البند
2 - بـاء - 2 - 2 - 2 سندات الدين )جزء من حافظة االستثمار(

F.4البند 2 - بـاء - 4 - 2 - 2 القروضالقروض
F.5جمموع البنود 2 - بـاء - 1 - 1 - 1 - 2 أســـهم رأس املال: مطالبات على املشـــاريع املنتسبة األسهم وحصص رأس املال األخرى

)جـــزء من االســـتثمار املباشـــر يف اخلارج(، والبنـــد 2 - بـاء - 1 - 2 - 1 - 2 أســـهم رأس 
املال: مطالبات على املســـتثمرين املباشرين )جزء من االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم بإعداد 
البيان(، والبند 2 - بـاء - 1 - 2 - 2 العائدات املعاد اســـتثمارها )جزء من االســـتثمار املباشر 
يف االقتصاد القائم بإعداد البيان(، والبند 2 - بـاء - 2 - 2 - 1 أســـهم رأس املال )جزء من 

حافظة االستثمار(
F.6جممـــوع البنديـــن 2 - بـــاء - 4 - 2 - 4 - 4 - 1 - 1 صـــايف حقـــوق األســـر املعيشـــية يف احتياطيات التأمني الفنية

 احتياطيـــات التأمـــني على احلياة ويف صناديق املعاشـــات التقاعدية، و2 - بـاء - 4 - 2 - 4 -
4 - 1 - 2 التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات تغطية املطالبات القائمة

F.7جممـــوع البنـــود 2 - بـــاء - 1 - 1 - 4 - 2 مطالبـــات للمشـــاريع املنتســـبة، و2 - بـــاء -املشتقات املالية 
1 - 2 - 4 - 2 مطالبات للمســـتثمرين املباشـــرين، و2 - بـاء - 3 - 2 مطالبات )املشتقات 

املالية(.
F.8جمموع البنود 2 - باء - 1 - 1 - 3 - 2 2- املطالبات األخرى على املســـتثمرين املباشـــرين احلسابات األخرى برسم القبض

)جـــزء مـــن االســـتثمار املباشـــر يف اخلـــارج(، و2 - بـــاء - 1 - 2 - 3 - 2 - 2 مطالبـــات 
أخـــرى للمســـتثمرين املباشـــرين )جـــزء من االســـتثمار املباشـــر يف االقتصـــاد القائـــم بالبيان(، 
 و2 - بـــاء - 4 - 2 - 1 االئتمانـــات التجاريـــة )جـــزء من االســـتثمار اآلخـــر( و2 - بـاء -
 4 - 2 - 4 أصـــول أخـــرى خمصومـــًا منهـــا البنـــود 2 - بـــاء - 4 - 2 - 4 - 4 -

1 - 1 صايف حقوق األســـر املعيشـــية يف احتياطيات التأمني على احلياة ويف صناديق املعاشـــات 
التقاعديـــة، و2 - بــــاء - 4 - 2 - 4 - 4 - 1 - 2 التســـديد املســـبق ألقســـاط التأمـــني 

واحتياطيات تغطية املطالبات القائمة )كلها جزء من االستثمار اآلخر(
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II.4 - اجلدول ألف 
احلساب اخلامس: III.V.2 احلساب املايل )من احلساب اخلامس: III.V حسابات التراكم اخلارجية( )تابع(

المكونات )البنود( العادية لميزان المدفوعات والتفاصيل الإضافية والإجمالياتالمقابل منفئات نظام الحسابات القومية

املعامالت يف األصولالتغريات يف اخلصوم وصايف القيمة املالية

F.2جممـــوع البنـــود 2 - بـــاء - 4 - 1 - 3 العمـــالت والودائـــع )جزء من االســـتثمارات األخرى(،العمالت والودائع 
 و2 - بــــاء - 5 - 3 - 1 الودائـــع )جـــزء من وضع االحتياطـــي يف الصندوق(، و2 - بـاء - 5 -

4 1- العمـــالت والودائـــع )جزء من النقد األجنـــيب(، و2 - بـاء - 5 - 5 - 1 العمالت والودائع 
)جزء من املطالبات األخرى لالحتياطي(

F.3جمموع البنود 2 - بـاء - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 سندات الدين اليت تصدرها املشاريع املنتسبة )جزء من االستثمار األوراق املالية عدا األسهم
املباشر يف اخلارج(، و2 - بـاء - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 سندات الدين اليت يصدرها املستثمرون املباشرون 
)جزء من االستثمار املباشر يف البلد القائم بإعداد البيان(، و2 - بـاء - 2 1- - 2 سندات الدين )جزء من 
 استثمارات احلافظة(، و 2 - بـاء - 5 - 4 - 2 - 2 السندات واألذونات )جزء من النقد األجنيب(، و2 -

بـاء - 5 - 4 - 2 - 3 أدوات السوق املالية )جزء من النقد األجنيب(، و2 - بـاء - 5 - 5 - 2 - 2 
سندات الدين )جزء من املطالبات األخرى لالحتياطي(

F.4جمموع البندين 2 - بـاء - 4 - 1 - 2 القروض )جزء من االســـتثمارات األخرى(، و2 - بـاء -القروض 
5 - 3 - 2 القروض )جزء من وضع االحتياطي يف الصندوق(

F.5جممـــوع البنـــود 2 - بـاء - 1 - 1 - 1 - 1 أســـهم رأس املال: التزامات على املشـــاريع املنتســـبة األسهم وحصص رأس املال األخرى
)جزء من االســـتثمار املباشـــر يف اخلارج(، والبند 2 - بـاء - 1 - 1 - 2 العائدات املعاد استثمارها 
)جزء من االســـتثمار املباشـــر يف اخلارج(، والبند 2 - بـاء - 1 - 2 - 1 - 1 أســـهم رأس املال: 
التزامات على املســـتثمرين املباشـــرين )جزء من االستثمار املباشـــر يف االقتصاد القائم بإعداد البيان(، 
 والبند 2 - بـاء - 2 - 1 - 1 ســـندات أســـهم رأس املال )جزء من اســـتثمارات احلافظة(، و2 -

بــــاء - 5 - 4 - 2 - 1، و2 - بــــاء - 5 - 5 - 2 - 1 حصـــص رأس املـــال )جـــزء من أصول 
االحتياطي والنقد األجنيب واملطالبات األخرى(

F.6جمموع البنود 2 - بـاء - 4 - 1 - 4 - 4 - 1 - 1 صايف حقوق األسر املعيشية يف احتياطيات احتياطيات التأمني الفنية
 التأمـــني علـــى احلياة ويف صناديق املعاشـــات التقاعدية، و2 - بــــاء - 4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1
 و2 - بـاء - 4 - 1 - 4 - 2 - 1 - 1، و2 - بـاء - 4 - 1 - 4 - 3 - 1 - 1، و2 - باء - 4 -

1 - 4 - 4 - 1 - 2 التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات تغطية املطالبات القائمة )كلها 
جزء من االستثمارات األخرى(

F.7جممـــوع البنـــود 2 - بـــاء - 1 - 1 - 4 - 1 مطالبـــات علـــى املشـــاريع املنتســـبة، و2 - بـــاء -املشتقات املالية 
1 - 2 - 4 - 1 مطالبات على املســـتثمرين املباشـــرين، و2 - بـاء - 3 - 1 األصول )املشـــتقات 

املالية(، و2 - بـاء - 5 - 4 - 3 املشتقات املالية )جزء من النقد األجنيب(
F.8جممـــوع البنـــود 2 - بـــاء - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 مطالبات أخرى على املشـــاريع املنتســـبة )جزء احلسابات األخرى برسم القبض

من االســـتثمار يف اخلارج(، و2 - بـاء - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 التزامات أخرى على املســـتثمرين 
املباشرين )جزء من االستثمار املباشر يف البلد القائم بإعداد البيان(، والبند 2 - بـاء - 4 - 1 - 1 
االئتمانات التجارية )جزء من االســـتثمار اآلخر(، والبند 2 - بـاء - 4 - 1 - 4 اخلصوم األخرى 
خمصومـــًا منهـــا البنـــود 2 - بـــاء - 4 - 1 - 4 - 4 - 1 - 1 صايف حقوق األســـر املعيشـــية يف 
 احتياطيات التأمني على احلياة ويف صناديق املعاشات التقاعدية، والبنود 2 - بـاء - 4 - 1 - 4 -
 1 - 1 - 1، و2 - بـــاء - 4 - 1 - 4 - 2 - 1 - 1، و2 - بـــاء - 4 - 1 - 4 - 3 -

1 - 1، و2 - بـاء - 4 - 1 - 4 - 4 - 1 - 2 التســـديد املســـبق ألقســـاط التأمني واحتياطيات 
تغطية املطالبات القائمة )كلها جزء من االستثمار اآلخر(

B.9صايف اإلقراض )+(/صايف االقتراض

ملاحظة: في الجدول الأصلي لم توضح العلاقة بين حسابات باقي العالم في نظام الحسابات القومية ووضع الاستثمار الدولي وموازين المدفوعات بطريقة صحيحة، وقد تم تصحيحها 
في هذا الجدول. 
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6.II - اجلدول ألف
احلساب اخلامس: IV.V: األصول واخلصوم اخلارجية

احلساب اخلامس: IV.V.1: امليزانية العمومية االفتتاحية

المكونات العادية لوضع الاستثمار الدولي والتفاصيل الإضافيةالمقابل منفئات نظام الحسابات القومية

AFبــــاء - 1 - 1 - 2 مطالبـــات )أســـهم رأس املال والعائدات املعاد اســـتثمارها( للمســـتثمرين األصول املالية
املباشـــرين )جزء من االســـتثمار املباشـــر يف االقتصاد القائم بإعداد البيان(، وبـاء - 1 - 2 - 2  
مطالبات )رأس املال اآلخر( للمستثمرين املباشرين )جزء من االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم 
بإعداد البيان(، وبـاء - 1 - 3 - 2 مطالبات )مشتقات مالية( للمستثمرين املباشرين )جزء من 
االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم بإعداد البيان، جمموع البنود ألف - 1 - 1 - 2 مطالبات 
)أسهم رأس املال والعائدات املعاد استثمارها( على املشاريع املنتسبة )جزء من االستثمار املباشر 
يف اخلارج(، وألف - 1 - 2 - 2 مطالبات )رأس املال اآلخر( للمشـــاريع املنتســـبة )جزء من 
االستثمار املباشر يف اخلارج(. وألف - 1 - 3 - 2 مطالبات )مشتقات مالية( للمشاريع املنتسبة 
 )جزء من االســـتثمار املباشـــر يف اخلارج( وبـاء - 2 استثمار احلافظة وبـاء - 3 املشتقات املالية؛

وبـاء - 4 االستثمارات األخرى
AFألف - 1 - 1 - 1 التزامات )أسهم رأس املال والعائدات املعاد استثمارها( على املشاريع املنتسبة اخلصوم

)جـــزء من االســـتثمار املباشـــر يف اخلارج(، وألـــف - 1 - 2 - 1 التزامات )رأس املال اآلخر( 
على املشـــاريع املنتســـبة )جزء من االستثمار املباشر يف اخلارج(، وألف - 1 - 3 - 1 مطالبات 
 )املشـــتقات املالية( على املشاريع املنتســـبة )جزء من االستثمار املباشر يف اخلارج(، وبـاء - 1 -

1 - 1 مطالبات )أســـهم رأس املال وعائدات معاد اســـتثمارها )جزء من االســـتثمار املباشر يف 
االقتصاد القائم بإعداد البيان(، وبـاء - 1 - 2 - 1 التزامات )رأس املال اآلخر( على املستثمرين 
 املباشـــرين )جزء من االســـتثمار املباشـــر يف االقتصاد القائم بإعداد البيان(، جمموع البنود بـاء -

1 - 3 - 1 التزامات )مشـــتقات مالية( على املســـتثمرين املباشرين )جزء من االستثمار املباشر 
 يف االقتصاد القائم بإعداد البيان(، وألف - 2 استثمارات احلافظة، وألف - 3 املشتقات املالية،

 وألـــف - 4 االســـتثمارات األخرى، وألـــف - 5 األصول االحتياطيـــة مطروحًا منها 5 - 1 
الذهب النقدي، و5 - 2 حقوق السحب اخلاصة

B.90صايف القيمة املالية

ملاحظة: في الجدول الأصلي لم توضح العلاقة بين حســـابات باقي العالم في نظام الحســـابات القومية ووضع الاســـتثمار الدولي وموازين المدفوعات بطريقة صحيحة، وقد تم 
تصحيحها في هذا الجدول.
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احلساب اخلامس: IV.V.2: التغريات يف امليزانية العمومية

المكونات العادية لوضع الاستثمار الدولي والتفاصيل الإضافيةالمقابل منفئات نظام الحسابات القومية

AFجمموع املعامالت والتغريات يف األســـعار ويف أســـعار الصرف والتعديالت األخرى املتصلة ببنود جمموع التغريات يف األصول املالية
وضع االســـتثمار الدويل املقابلة املحّددة يف احلســـاب اخلامس - IV.V.1 من نظام احلســـابات 

القومية
AFجمموع املعامالت والتغريات يف األســـعار ويف أســـعار الصرف والتعديالت األخرى املتصلة ببنود جمموع التغريات يف اخلصوم

وضع االســـتثمار الدويل املقابلة املحّددة يف احلســـاب اخلامس - IV.V.1 من نظام احلســـابات 
القومية

B.10جمموع التغريات يف األصول خمصومًا منه جمموع التغريات يف اخلصومالتغريات يف صايف القيمة املالية

احلساب اخلامس: IV.V.3: امليزانية العمومية اخلتامية

المكونات العادية لوضع الاستثمار الدولي والتفاصيل الإضافيةالمقابل منفئات نظام الحسابات القومية

AF1 - من األصول املالية.IV.V جمموع قيم البنود املقابلة يف وضع االستثمار الدويل واملحّددة يف احلساب اخلامس
نظام احلسابات القومية يف هناية الفترة 

AF1 - من اخلصوم.IV.V جمموع قيم البنود املقابلة يف وضع االستثمار الدويل واملحّددة يف احلساب اخلامس
نظام احلسابات القومية يف هناية الفترة
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7.II - اجلدول ألف
ميزان املدفوعات: املكونات العادية والتفاصيل اإلضافية

مـديــندائــن

1 - احلساب اجلاري

ألف - السلع واخلدمات
السلع  - أ 

سلع للتسويق بوجه عام  -  1
سلع للتجهيز  -  2

عمليات إصالح السلع  -  3
شراء السلع يف املوانئ من قبل ناقلني  -  4

الذهب غري النقدي  -  5
حيتفظ به بوصفه مستودع قيمة  1 - 5

5 - 2 حيتفظ به ألسباب أخرى
اخلدمات  - ب 

النقل  -  1
النقل البحري  1 - 1

الركاب  1 - 1 - 1
الشحن البحري  2 - 1 - 1

عمليات النقل البحري األخرى  3 - 1 - 1
النقل اجلوي  2 - 1

الركاب  1 - 2 - 1
الشحن اجلوي  2 - 2 - 1

عمليات النقل اجلوي األخرى  3 - 2 - 1
عمليات النقل األخرى  3 - 1
الركاب  1 - 3 - 1
الشحن  2 - 3 - 1

عمليات النقل األخرى  3 - 3 - 1
السفر  -  2

أسباب جتارية  1 - 2
أسباب شخصية 1  2 - 2

خدمات االتصاالت  -  3
خدمات التشييد  -  4

خدمات التأمني 2  -  5
اخلدمات املالية  -  6

خدمات احلاسوب واملعلومات  -  7
العوائد ورسوم التراخيص  -  8

خدمات أخرى لألعمال التجارية  -  9
خدمات التسويق وغريها من اخلدمات املتصلة بأعمال التجارة  1 - 9
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مـديــندائــن

خدمات التأجري التشغيلي  2 - 9
خدمات أعمال جتارية ومهنية وفنية متنوعة 1  3 - 9

خدمات شخصية وثقافية وترفيهية  -  10
اخلدمات السمعية والبصرية وغريها  1 - 10

خدمات شخصية وثقافية وترفيهية أخرى  2 - 10
اخلدمات احلكومية غري املصنفة يف موضع آخر  -  11

بـــاء - الدخل
تعويضات املستخدمني  -  1

دخل االستثمار  -  2
استثمار مباشر  1 - 2

دخل أسهم رأس املال  1 - 1 - 2
األرباح املوزعة وأرباح الفروع املوزعة 3  1 - 1 - 1 - 2

العائدات املعاد استثمارها ومكاسب الفروع غري املوزعة 3  2 - 1 - 1 - 2
الدخل من الدين )الفوائد(  2 - 1 - 2

استثمارات احلافظة  2 - 2
دخل أسهم رأس املال )األرباح املوزعة(  1 - 2 - 2

الدخل من الدين )الفوائد(  2 - 2 - 2
السندات والكمبياالت  1 - 2 - 2 - 2

رسوم الوساطة املالية مقيسة بطريقة غري مباشرة *  1 - 1 - 2 - 2 - 2
الفوائد األخرى  2 - 1 - 2 - 2 - 2

أدوات األسواق النقدية  2 - 2 - 2 - 2
االستثمارات األخرى  3 - 2

رسوم الوساطة املالية مقيسة بطريقة غري مباشرة *  1 - 3 - 2
الفوائد األخرى  2 - 3 - 2

دخل األسر املعيشية املحتسب من صايف حصصها يف احتياطيات التأمني على احلياة ويف صناديق املعاشات التقاعدية *  3 - 3 - 2

جيم - التحويالت اجلارية
1احلكومة العامة  -  1

xxx الضرائب اجلارية على الدخل، والثروة، إخل *   1 - 1
xxx الضرائب األخرى على اإلنتاج *   2 - 1

xxx اإلعانات األخرى على اإلنتاج *   3 - 1
xxx املسامهات االجتماعية *   4 - 1

املستحقات االجتماعية *  5 - 1
xxx حتويالت احلكومة العامة اجلارية األخرى *   6 - 1

القطاعات األخرى  -  2
حتويالت العاملني  1 - 2
حتويالت أخرى  2 - 2
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مـديــندائــن

xxx الضرائب اجلارية على الدخل،والثروة، إخل *   1 - 2 - 2
xxx الضرائب األخرى على اإلنتاج *   2 - 2 - 2

xxx اإلعانات األخرى على اإلنتاج *   3 - 2 - 2
xxx املسامهات االجتماعية *   4 - 2 - 2

xxx املستحقات االجتماعية *   5 - 2 - 2
التحويالت اجلارية األخرى من القطاعات األخرى *  6 - 2 - 2

2 - حساب رأس املال واحلساب املايل

ألف - حساب رأس املال
التحويالت الرأمسالية  -  1

احلكومة العامة  1 - 1
اإلعفاء من الدين  1 - 1 - 1

حتويالت حكومية أخرى  2 - 1 - 1
حتويالت رأمسالية أخرى  2 - 1

حتويالت املهاجرين  1 - 2 - 1
اإلعفاء من الدين  2 - 2 - 1
حتويالت أخرى  3 - 2 - 1

احتياز أصول غري مالية غري منتجة أو التصرف فيها  -  2

بــاء - احلساب املايل
االستثمار املباشر  -  1

يف اخلارج  1 - 1
أسهم رأس املال  1 - 1 - 1

املطالبات على املشاريع املنتسبة  1 - 1 - 1 - 1
خصوم املشاريع املنتسبة  2 - 1 - 1 - 1

العائدات املعاد استثمارها  2 - 1 - 1
رأس املال اآلخر  3 - 1 - 1

املطالبات على املشاريع املنتسبة  1 - 3 - 1 - 1
سندات الدين اليت تصدرها مشاريع منتسبة *  1 - 1 - 3 - 1 - 1

املطالبات األخرى على املشاريع املنتسبة *  2 - 1 - 3 - 1 - 1
خصوم املشاريع املنتسبة  2 - 3 - 1 - 1

سندات الدين اليت يصدرها مستثمرون مباشرون *  1 - 2 - 3 - 1 - 1
خصوم املستثمرين املباشرين األخرى  -2 -2 3 - 1 - 1

املشتقات املالية  4 - 1 - 1
مطالبات على املشاريع املنتسبة  1 - 4 - 1 - 1

مطالبات للمشاريع املنتسبة  2 - 4 - 1 - 1
االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم بإعداد البيان  2 - 1

أسهم رأس املال  1 - 2 - 1
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مـديــندائــن

املطالبات على املستثمرين املباشرين  1 - 1 - 2 - 1
خصوم املستثمرين املباشرين  2 - 1 - 2 - 1

العائدات املعاد استثمارها  2 - 2 - 1
رأس املال اآلخر  3 - 2 - 1

املطالبات على املستثمرين املباشرين  1 - 3 - 2 - 1
سندات الدين اليت يصدرها مستثمرون مباشرون *  1 - 1 - 3 - 2 - 1

املطالبات األخرى على املستثمرين املباشرين *  2 - 1 - 3 - 2 - 1
خصوم املستثمرين املباشرين  2 - 3 - 2 - 1

سندات الدين اليت تصدرها مشاريع منتسبة *  1 - 2 - 3 - 2 - 1
خصوم املستثمرين املباشرين األخرى *  2 - 2 - 3 - 2 - 1

املشتقات املالية  4 - 2 - 1
مطالبات على املستثمرين املباشرين  1 - 4 - 2 - 1

خصوم املستثمرين املباشرين  2 - 4 - 2 - 1
استثمار احلافظة  -  2

األصول  1 - 2
أسهم رأس املال  1 - 1 - 2

السلطات النقدية  1 - 1 - 1 - 2
احلكومة العامة  2 - 1 - 1 - 2

البنوك  3 - 1 - 1 - 2
قطاعات أخرى  4 - 1 - 1 - 2

سندات الدين  2 - 1 - 2
السندات والكمبياالت  -1 2 - 1 - 2

السلطات النقدية  1 - 1 - 2 - 1 - 2
احلكومة العامة  2 - 1 - 2 - 1 - 2

البنوك  3 - 1 - 2 - 1 - 2
قطاعات أخرى  4 - 1 - 2 - 1 - 2

أدوات السوق النقدية  2 2- - 1 - 2
السلطات النقدية  1 - 2 - 2 - 1 - 2

احلكومة العامة  2 - 2 - 2 - 1 - 2
البنوك  3 - 2 - 2 - 1 - 2

قطاعات أخرى  4 - 2 - 2 - 1 - 2
اخلصوم  2 - 2

أسهم رأس املال  1 - 2 - 2
البنوك  -1 1 - 2 - 2

قطاعات أخرى  2 - 1 - 2 - 2
سندات الدين  2 - 2 - 2

السندات والكمبياالت  1 - 2 - 2 - 2
السلطات النقدية  1 - 1 - 2 - 2 - 2
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احلكومة العامة  2 - 1 - 2 - 2 - 2
البنوك  3 - 1 - 2 - 2 - 2

قطاعات أخرى  4 - 1 - 2 - 2 - 2
أدوات سوق املال  2 - 2 - 2 - 2

السلطات النقدية  1 - 2 - 2 - 2 - 2
احلكومة العامة  2 - 2 - 2 - 2 - 2

البنوك  3 - 2 - 2 - 2 - 2
قطاعات أخرى  4 - 2 - 2 - 2 - 2

املشتقات املالية  -  3
األصول  1 - 3

السلطات النقدية  1 - 1 - 3
احلكومة العامة  2 - 1 - 3

البنوك  3 - 1 - 3
قطاعات أخرى  4 - 1 - 3

اخلصوم  2 - 3
السلطات النقدية  1 - 2 - 3

احلكومة العامة  2 - 2 - 3
البنوك  3 - 2 - 3

قطاعات أخرى  4 - 2 - 3
االستثمار اآلخر  -  4

األصول  1 - 4
االئتمانات التجارية  1 - 1 - 4

احلكومة العامة  1 - 1 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 1 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 1 - 1 - 4

قطاعات أخرى  2 - 1 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 1 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 1 - 1 - 4

القروض  2 - 1 - 4
السلطات النقدية  1 - 2 - 1 - 4

طويلة األجل  1 - 1 - 2 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 2 - 1 - 4

احلكومة العامة  2 - 2 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 2 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 2 - 1 - 4

البنوك  3 - 2 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 2 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 2 - 1 - 4
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قطاعات أخرى  4 - 2 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 2 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 2 - 1 - 4

العمالت والودائع  3 - 1 - 4
السلطات النقدية  1 - 3 - 1 - 4

احلكومة العامة  2 - 3 - 1 - 4
البنوك  3 - 3 - 1 - 4

قطاعات أخرى  4 - 3 - 1 - 4
أصول أخرى  4 - 1 - 4

السلطات النقدية  1 - 4 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 4 - 1 - 4

التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات   1 - 1 - 1 - 4 - 1 - 4
تغطية املطالبات القائمة *

أصول أخرى *  2 - 1 - 1 - 4 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 4 - 1 - 4

احلكومة العامة  2 - 4 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 4 - 1 - 4

التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات   1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 4
تغطية املطالبات القائمة *

أصول أخرى *  2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 4 - 1 - 4

البنوك  3 - 4 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 4 - 1 - 4

التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات   1 - 1 - 3 - 4 - 1 - 4
تغطية املطالبات القائمة *

أصول أخرى *  2 - 1 - 3 - 4 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 4 - 1 - 4

قطاعات أخرى  4 - 4 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 4 - 1 - 4

صايف حقوق األســـر املعيشية يف احتياطيات   1 - 1 - 4 - 4 - 1 - 4
التأمـــني علـــى احلياة يف صناديق املعاشـــات 

التقاعدية *
التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات   2 - 1 - 4 - 4 - 1 - 4

تغطية املطالبات القائمة *
أصول أخرى *  3 - 1 - 4 - 4 - 1 - 4

قصرية األجل  2 - 4 - 4 - 1 - 4
اخلصوم  2 - 4

االئتمانات التجارية  1 - 2 - 4
احلكومة العامة  1 - 1 - 2 - 4
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طويلة األجل  1 - 1 - 1 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 1 - 2 - 4

قطاعات أخرى  2 - 1 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 1 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 1 - 2 - 4

القروض  2 - 2 - 4
السلطات النقدية  1 - 2 - 2 - 4

استخدام ائتمان وقروض الصندوق  1 - 1 - 2 - 2 - 4
قروض أخرى طويلة األجل  2 - 1 - 2 - 2 - 4

قصرية األجل  3 - 1 - 2 - 2 - 4
احلكومة العامة   2 - 2 - 2 - 4

طويلة األجل  1 - 2 - 2 - 2 - 4
قصرية األجل   2 - 2 - 2 - 2 - 4

البنوك  3 - 2 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 2 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 2 - 2 - 4

قطاعات أخرى  4 - 2 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 2 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 2 - 2 - 4

العمالت والودائع  3 - 2 - 4
السلطات النقدية  1 - 3 - 2 - 4

البنوك  2 - 3 - 2 - 4
خصوم أخرى  4 - 2 - 4

السلطات النقدية  1 - 4 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 4 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 4 - 2 - 4

احلكومة العامة   2 - 4 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 4 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 4 - 2 - 4

البنوك  3 - 4 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 4 - 2 - 4
قصرية األجل  1 - 3 - 4 - 2 - 4

قطاعات أخرى  4 - 4 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 4 - 2 - 4

صايف حقوق األســـر املعيشية يف احتياطيات   1 - 1 - 4 - 4 - 2 - 4
التأمـــني علـــى احلياة يف صناديق املعاشـــات 

التقاعدية *
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التسديد املسبق ألقساط التأمني واحتياطيات   2 - 1 - 4 - 4 - 2 - 4
تغطية املطالبات القائمة *

خصوم أخرى *  3 - 1 - 4 - 4 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 4 - 2 - 4

أصول احتياطية  -  5
الذهب النقدي  1 - 5

حقوق السحب اخلاصة  2 - 5
وضع االحتياطي لدى الصندوق  3 - 5

الودائع *  1 - 3 - 5
القروض  2 - 3 - 5

العمالت األجنبية  4 - 5
العمالت والودائع  1 - 4 - 5

لدى السلطات النقدية  1 - 1 - 4 - 5
لدى البنوك  2 - 1 - 4 - 5

األوراق املالية  2 - 4 - 5
أسهم رأس املال  1 - 2 - 4 - 5

السندات والكمبياالت  2 - 2 - 4 - 5
أدوات سوق املال  3 - 2 - 4 - 5

املشتقات املالية  3 - 4 - 5
مطالبات أخرى  5 - 5

العمالت والودائع *  1 - 5 - 5
السندات النقدية *  2 - 5 - 5

أسهم رأس املال *  1 - 2 - 5 - 5
سندات الدين  2 - 2 - 5 - 5

حيتاج التوفيق مع التصنيف املستعمل يف حساب بقية أحناء العامل يف نظام احلسابات القومية إىل مزيد من التفصيل.  *

.8.II - لالطالع على املكونات، انظر اجلدول ألف  1

بندان تذكرييان: 5 - 1 إمجايل األقساط 5 - 2 إمجايل املطالبات.  2

إذا مل حتدد مكاسب الفروع املوزعة، تعترب مجيع مكاسب الفروع موزعة.  3
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 9.II - اجلدول ألف
وضع االستثمار الدويل: املكونات العادية والتفاصيل اإلضافية

التغير في الوضع نتيجة لـ:

الوضع في 
بداية العام

تغيرات الأسعار المعاملات
أ * ب *

تغيرات أسعار 
الصرف أ * ب *

تعديلات 
أخرى

الوضع في 
نهاية العام

ألف - األصول
االستثمار املباشر يف اخلارج 1  -  1

أسهم رأس املال والعائدات املعاد استثمارها  1 - 1
املطالبات على املشاريع املنتسبة  1 - 1 - 1

املطالبات للمشاريع املنتسبة  2 - 1 - 1
رأس املال اآلخر  2 - 1

املطالبات على املشاريع املنتسبة  1 - 2 - 1
املطالبات للمشاريع املنتسبة  2 - 2 - 1

املشتقات املالية  3 - 1
املطالبات على املشاريع املنتسبة  1 - 3 - 1

املطالبات للمشاريع املنتسبة  2 - 3 - 1
استثمار احلافظة  -  2

أسهم رأس املال  1 - 2
السلطات النقدية  1 - 1 - 2

احلكومة العامة  2 - 1 - 2
البنوك  3 - 1 - 2

قطاعات أخرى  4 - 1 - 2
سندات الدين  2 - 2

السندات والكمبياالت  1 - 2 - 2
السلطات النقدية  1 - 1 - 2 - 2

احلكومة العامة  2 - 1 - 2 - 2
البنوك  3 - 1 - 2 - 2

قطاعات أخرى  4 - 1 - 2 - 2
أدوات سوق املال  2 - 2 - 2

السلطات النقدية  1 - 2 - 2 - 2
احلكومة العامة  2 - 2 - 2 - 2

البنوك  3 - 2 - 2 - 2
قطاعات أخرى  4 - 2 - 2 - 2

املشتقات املالية  -  3
السلطات النقدية  1 - 3

احلكومة العامة  2 - 3
البنوك  3 - 3

قطاعات أخرى  4 - 3
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التغير في الوضع نتيجة لـ:

الوضع في 
بداية العام

تغيرات الأسعار المعاملات
أ * ب *

تغيرات أسعار 
الصرف أ * ب *

تعديلات 
أخرى

الوضع في 
نهاية العام

االستثمار اآلخر  -  4
االئتمانات التجارية  1 - 4

احلكومة العامة  1 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 1 - 4

قطاعات أخرى  2 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 1 - 4

القروض  2 - 4
السلطات النقدية  1 - 2 - 4

طويلة األجل  1 - 1 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 2 - 4

احلكومة العامة  2 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 2 - 4

البنوك  3 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 2 - 4

قطاعات أخرى  4 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 2 - 4

العمالت والودائع  3 - 4
السلطات النقدية  1 - 3 - 4

احلكومة العامة  2 - 3 - 4
البنوك  3 - 3 - 4

قطاعات أخرى  4 - 3 - 4
أصول أخرى  4 - 4

السلطات النقدية  1 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 4 - 4

احلكومة العامة  2 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 4 - 4

البنوك  3 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 4 - 4
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التغير في الوضع نتيجة لـ:

الوضع في 
بداية العام

تغيرات الأسعار المعاملات
أ * ب *

تغيرات أسعار 
الصرف أ * ب *

تعديلات 
أخرى

الوضع في 
نهاية العام

قطاعات أخرى  4 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 4 - 4

األصول االحتياطية  -  5
الذهب النقدي  1 - 5

حقوق السحب اخلاصة  2 - 5
وضع االحتياطي لدى الصندوق  3 - 5

العمالت األجنبية  4 - 5
العمالت والودائع  1 - 4 - 5

لدى السلطات النقدية  1 - 1 - 4 - 5
لدى البنوك  2 - 1 - 4 - 5

األوراق املالية  2 - 4 - 5
أسهم رأس املال  1 - 2 - 4 - 5

السندات والكمبياالت  2 - 2 - 4 - 5
أدوات سوق املال  3 - 2 - 4 - 5

املشتقات املالية  3 - 4 - 5
مطالبات أخرى  5 - 5

بــاء - اخلصوم
االستثمار املباشر يف االقتصاد القائم بإعداد البيان  -  1

أسهم رأس املال والعائدات املعاد استثمارها  1 - 1
املطالبات على املستثمرين املباشرين  1 - 1 - 1

املطالبات للمستثمرين املباشرين  2 - 1 - 1
رأس املال اآلخر  2 - 1

املطالبات على املستثمرين املباشرين  1 - 2 - 1
املطالبات للمستثمرين املباشرين  2 - 2 - 1

املشتقات املالية  3 - 1
املطالبات على املستثمرين املباشرين  1 - 3 - 1

املطالبات للمستثمرين املباشرين  2 - 3 - 1
استثمارات احلافظة  -  2

أسهم رأس املال  1 - 2
البنوك  1 - 1 - 2

قطاعات أخرى  2 - 1 - 2
سندات الدين  2 - 2

السندات والكمبياالت  1 - 2 - 2
السلطات النقدية  1 - 1 - 2 - 2

احلكومة العامة  2 - 1 - 2 - 2
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التغير في الوضع نتيجة لـ:

الوضع في 
بداية العام

تغيرات الأسعار المعاملات
أ * ب *

تغيرات أسعار 
الصرف أ * ب *

تعديلات 
أخرى

الوضع في 
نهاية العام

البنوك  3 - 1 - 2 - 2
قطاعات أخرى  4 - 1 - 2 - 2

أدوات سوق املال  2 - 2 - 2
السلطات النقدية  1 - 2 - 2 - 2

احلكومة العامة  2 - 2 - 2 - 2
البنوك  3 - 2 - 2 - 2

قطاعات أخرى  4 - 2 - 2 - 2
املشتقات املالية  -  3

السلطات النقدية  1 - 3
احلكومة العامة  2 - 3

البنوك  3 - 3
قطاعات أخرى  4 - 3

االستثمار اآلخر  -  4
االئتمانات التجارية  1 - 4

احلكومة العامة  1 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 1 - 4

قطاعات أخرى  2 - 1 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 1 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 1 - 4

القروض  2 - 4
السلطات النقدية  1 - 2 - 4

استخدام ائتمانات وقروض الصندوق  1 - 1 - 2 - 4
قروض أخرى طويلة األجل  2 - 1 - 2 - 4

قروض قصرية األجل  3 - 1 - 2 - 4
احلكومة العامة  2 - 2 - 4

طويلة األجل  1 - 2 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 2 - 4

البنوك  3 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 2 - 4

قطاعات أخرى  4 - 2 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 2 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 2 - 4

العمالت والودائع  3 - 4
السلطات النقدية  1 - 3 - 4
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التغير في الوضع نتيجة لـ:

الوضع في 
بداية العام

تغيرات الأسعار المعاملات
أ * ب *

تغيرات أسعار 
الصرف أ * ب *

تعديلات 
أخرى

الوضع في 
نهاية العام

البنوك  2 - 3 - 4
التزامات أخرى  4 - 4

السلطات النقدية  1 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 1 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 1 - 4 - 4

احلكومة العامة  2 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 2 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 2 - 4 - 4

البنوك  3 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 3 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 3 - 4 - 4

قطاعات أخرى  4 - 4 - 4
طويلة األجل  1 - 4 - 4 - 4
قصرية األجل  2 - 4 - 4 - 4

هناك حاجة إىل مزيد من التفاصيل ملطابقة هذه البنود على التصنيفات املســـتعملة يف حســـاب باقي أحناء العامل يف نظام احلســـابات القومية )أ = مكاسب/خســـائر االقتناء املحايدة؛   *
ب = مكاسب/خسائر االقتناء احلقيقية(.

نظرًا ألن االســـتثمار املباشـــر مصنف بصورة رئيســـية على أساس االجتاه - يف اخلارج حتت العنوان “أصول” ويف االقتصاد القائم بإعداد البيان حتت العنوان “خصوم” - أوردنا   1
تقسيم مكونات كل منهما إىل مطالبات/خصوم، مع أن هذين البندين الفرعيني ال يتطابقان متامًا مع العنوانني الشاملني “أصول” و“خصوم”.





اجلزء الثاين

حتديث تصنيفات نظام احلسابات القومية 1993
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1 - الفقرات املنّقحة يف الفصل التاسع
الفصل التاسع - حساب استخدام الدخل

اإلنفـــاق علـــى االســـتهالك الـــذي تتحّملـــه احلكومـــة العامة  واو - 
)P.3( واملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية

واجلماعي���ة الفردي���ة  واخلدم���ات  الس���لع  عل���ى  - اإلنف���اق   2 
)P.31/P.32(

تصنيف اإلنفاق احلكومي الفردي واجلماعي
إن تصنيـــف وظائـــف احلكومـــة هو تصنيـــف ملعامالت   87 - 9
مصمم للتطبيق على احلكومة العامة وعلى قطاعاهتا الفرعية. ويستعمل 
هـــذا التصنيـــف، الذي يـــرد وصف موجز له يف الفصل الثامن عشـــر، 
للمســـاعدة علـــى التمييز بني إنفـــاق احلكومة على اخلدمـــات الفردية 
وإنفاقهـــا علـــى اخلدمات اجلماعية. وقد جـــرى الُعرف على أن يعامل 
كل إنفاق حكومي على االستهالك النهائي يقع حتت أّي من العناوين 
اآلتية باعتباره إنفاقًا على خدمات فردية فيما عدا اإلنفاق على اإلدارة 

العامة والتنظيم والبحث، إخل :
الصحة  07

خدمات الرياضة والترويح  1 - 08
اخلدمات الثقافية  2 - 08

التعليم  09
احلماية االجتماعية   10

2 - نص منّقح للفصل الثامن عشر
الفصل الثامن عشر - التصنيفات الوظيفية 1

ألف - مقدمة
يقـتــــرح التصنيــــف “الـوظيـفــــي” يف نظام احلســـابات   1 - 18
القوميـــة لتصنيف بعض معامالت املنتجـــني ومعامالت ثالثة قطاعات 
مؤسســـية - هي على وجه التحديد: األســـر املعيشية واحلكومة العامة 
واملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية. وتوصف هذه 
التصنيفـــات بأهنـــا تصنيفات “وظيفية” ألهنا حتـــدد “الوظائف”، أي 

املقاصـــد أو “األهداف” - اليت تقوم هبا هذه املجموعات املتعاملة يف 
معامالت حمّددة. والتصنيفات املعنية هي:

تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض
تصنيف وظائف احلكومة

تصنيف مقاصد املؤسســـات غري اهلادفـــة للربح اليت ختدم 
األسر املعيشية

تصنيف مصاريف املنتجني حسب الغرض
خيدم التصنيف الوظيفي ثالثة مقاصد. األول حمدد حتديدًا   2 - 18
تامًا. فكما جاء يف الفصل التاسع، يستخدم تصنيف وظائف احلكومة 
لتمييز اخلدمات اجلماعية عن السلع االستهالكية واخلدمات الفردية اليت 
تقدمها احلكومة. فالســـلع واخلدمات الفردية تعامل على أهنا حتويالت 
اجتماعية عينية وتقتطع من إمجايل اإلنفاق احلكومي على االســـتهالك 
للحصول على االســـتهالك اجلماعي الفعلي للحكومة، وتضاف أيضًا 
إىل إنفـــاق األســـر املعيشـــية على االســـتهالك الفـــردي للحصول على 

االستهالك الفردي الفعلي لألسر املعيشية.
الغـــرض الثاين هو توفـــري إحصاءات دلـــت التجربة على   3 - 18
أهنا موضـــع اهتمام عام ملجموعة كبرية من االســـتخدامات التحليلية. 
فعلى ســـبيل املثال، يبني تصنيف االســـتهالك الفردي حســـب الغرض 
ما تنفقه األســـر املعيشـــية على الغذاء واخلدمات الصحيـــة والتعليمية، 
 ومجيعها مؤشرات هامة للرفاه القومي؛ ويبني تصنيف وظائف احلكومة

مـــا تنفقه احلكومـــة على “الســـلع النافعـــة” مثل اخلدمـــات الصحية 
والتعليمية وما تنفقه على “الســـلع األقـــل نفعًا” مثل خدمات الدفاع 
والســـجون؛ وقد يوفـــر تصنيـــف مصاريف املنتجني حســـب الغرض 
معلومـــات عن احلصول على خدمات عمل من خارج املشـــروع، أي 
عن زيادة االجتاه لدى املنتجني لشـــراء خدمات تقدمي الطعام والتنظيف 
والنقل ومراجعة احلسابات وخدمات أخرى كانت تؤّدى سابقًا ضمن 

املشروع بوصفها خدمات مساندة.
الغـــرض الثالث من هذه التصنيفـــات الوظيفية هو تزويد   4 - 18
املســـتعملني بوســـائل إلعادة صياغة إمجاليات رئيسية يف النظام خلدمة 
أنـــواع معينـــة من التحليـــل، يرد وصـــف لبعضها يف الفصـــل احلادي 

والعشرين. وعلى سبيل املثال:
ميكن القول إن تعريف نظام احلسابات القومية لتكوين رأس  ) أ ( 
املال اإلمجايل هو تعريف ضيق جدًا بالنسبة إىل عدة أغراض 
حتليليـــة. ففي دراســـة إنتاجيـــة اليد العاملـــة، غالبًا ما حيتاج 

ألف - التصنيفات الوظيفية

ترد إشـــارة إىل نشـــرة األمم املتحـــدة اليت تضّم التصنيفـــات األربعة لإلنفاق وفقًا   1
للغرض يف الفقرة 18 - 5 فيما يلي.
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الباحثون إىل مقياس لـ “رأس املال البشـــري” الذي يستنتج 
عـــادة من املعلومات عـــن اإلنفاق على التعليـــم يف املاضي. 
ولذلك، حتـــدد التصنيفـــات الوظيفية األربعة إنفاق األســـر 
املعيشـــية واحلكومة واملؤسسات غري اهلادفة للربح واملنتجني 

على التعليم؛
يف دراســـة عمليـــة النمو االقتصادي، حيبـــذ الباحثون أحيانًا  )ب( 
معاملـــة مجيع نفقات البحث والتطوير على أهنا تكوين لرأس 
املال بداًل عن اعتبارها نفقات اســـتهالكية. وللمســـاعدة يف 
هذه الدراســـات تورد التصانيف الثالثـــة - تصنيف نفقات 
املنتجني حســـب الغرض وتصنيف مقاصد املؤسســـات غري 
اهلادفـــة للربح اليت ختدم األســـر املعيشـــية وتصنيف وظائف 

احلكومة - نفقات البحث والتطوير يف فئة مستقلة؛
يف دراســـات إنفـــاق وادخار األســـر املعيشـــية، وجد بعض  )ج( 
الباحثـــني أن مـــن األجـــدى اعتبـــار مـــا ينفق على الســـلع 
االســـتهالكية املعمـــرة نفقـــات رأمسالية، بداًل عـــن اعتباره 
نفقـــات جارية. وهلذا الســـبب، يورد تصنيف االســـتهالك 
الفردي حســـب الغرض تعريفًا منفصاًل لإلنفاق على السلع 
املعمرة )ويورد أيضًا تعريفًا مســـتقاًل للسلع نصف املعمرة، 

وللسلع غري املعمرة، وللخدمات(؛
يف دراســـات أثـــر النمـــو االقتصـــادي علـــى البيئـــة، غالبًا  )د ( 

ما حيتاج الباحثون إىل معلومات عما أنفق ملنع اإلضرار بالبيئة 
وإصـــالح ما حلق هبا مـــن ضرر. وتـــورد التصنيفات الثالثة 
)االســـتهالك الفردي حســـب الغـــرض، ووظائف احلكومة 

ومصاريف املنتجني( تعريفًا لإلنفاق على محاية البيئة.
وتتبـــع التصانيـــف األربعـــة مجيعـــًا ثالثة مســـتويات من   5 - 18

التفاصيل كالتايل:
الباب )مكّون من رقمني(  - 01

الفصل )مكّون من ثالثة أرقام(  01 - 1
القسم )مكّون من أربعة أرقام(  01 - 1 - 1

وتــــورد اجلــــداول حاء وطاء ويـــــاء وكاف يف املرفـــــق اخلـامس تفـاصيل 
التصانيـف على مستـوى األبواب والفصـول واألقسام، وهـي معـرَّفة على 
مســــتـوى القســــم، املكـّون مـن أربعـة أرقـــــام. وميكن االطالع على هذه 
التعاريف يف “تصنيفات اإلنفاق حسب الغرض”، األمم املتحدة، أوراق 

.)ST/ESA/STAT/SER.M/84( 84 إحصائية، السلسلة ميم، العدد
تطبيق التصنيفات  - باء 

18 - 6  ُتعتـــرب وحدة التصنيف هلذه التصنيفات األربعة من حيث 
املبدأ، هي املعاملة أو جمموع معامالت؛ وما جيري تصنيفه هو النفقات 
الفعليـــة أو املحتســـبة اليت تتم فيمـــا يتصل بوظائف معينـــة أو لتحقيق 
أغراض معينة. وعمليًا، ليس من امليسور دائمًا العمل على هذا املستوى 

من التفصيل.
يســـتخدم تصنيف االســـتهالك الفردي حســـب الغرض   7 - 18
لتصنيف اإلنفاق على االســـتهالك الفردي لألسر املعيشية واملؤسسات 
غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية واحلكومة العامة، ولتصنيف 
اإلنفاق على االســـتهالك الفردي الفعلي لألســـر املعيشـــية. ويتبني من 
اجلدول حاء يف املرفق اخلامس أن تصنيف االســـتهالك الفردي حسب 
الغرض مرتب يف شـــكل رأســـي، فتأيت أواًل نفقات األســـر املعيشـــية، 
مث املؤسســـات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشـــية، وأخريًا احلكومة 
العامة، وهذا مما يسهل جتميع البيانات. وعند عرض اإلحصاءات وفقًا 
للتصنيـــف رمبا كان من األوضح عرضها يف شـــكل مصفوفة كما ترد 
يف اجلـــدول 18 - 1. ففـــي العمود األخري يظهر االســـتهالك الفردي 
الفعلي لألســـر املعيشية حسب الغرض، ويف األعمدة 2 و3 و4 تظهر 
إســـهامات كل من القطاعات املؤسسية الثالثة املعنية يف هذه املجاميع، 
أي األســـر املعيشـــية واملؤسســـات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية 

واحلكومة العامة.
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تبـــي بعـــض البلـــدان تقديراهتـــا لإلنفاق على االســـتهالك   8 - 18
الفردي لألســـر املعيشـــية على اســـتقصاءات ميزانيات األســـر املعيشية، 
وجتمع هذه البلدان بصورة غالبة بيانات، حســـب الفئات الوظيفية، من 
النوع املســـتخدم يف تصنيف االســـتهالك الفردي حســـب الغرض. ويف 
هذه احلاالت، تكون تقديرات اإلنفاق على االســـتهالك الفردي حسب 
الغرض متاحة مباشـــرة، بيد أن البيانات من هذه االســـتقصاءات حتتاج 
يف العادة إىل تعديالت تأخذ يف احلســـبان شـــى أنواع األخطاء املنهجية 
والسهو. إال أن تقديرات اإلنفاق على االستهالك يف كثري من احلاالت؛ 
إمـــا أن جتمـــع من إحصـــاءات املبيعـــات بالتجزئة وإمـــا بطريقة “تدفق 
الســـلع” اليت خيصص فيها إمجايل إمدادات السلع واخلدمات من اإلنتاج 
املحلي واالســـترياد مباشرة لالستعماالت الوســـيطة والنهائية. ويف هذه 
احلاالت، تكون نقطة البداية لتطبيق تصنيف االستهالك الفردي حسب 
الغرض هي تقسيم السلع واخلدمات املخصصة الستهالك األسر املعيشية 

حسب نوع املنتوج أو حسب نوع النشاط، بوصفه تقريبًا لنوع املنتوج. 
وهنـــاك عدة ســـلع وخدمات متعددة األغراض. فعلى ســـبيل املثال، قد 
يســـتعمل القماش لصنع املالبس أو املفروشـــات، وقد يســـتعمل الديزل 
وقودًا لسيارات الركاب أو لتدفئة املنازل، وقد تستعمل خدمات التأمني 
للتأمـــني ضد املخاطر املتعلقة بالســـكن أو النقل أو الصحة. واســـتعمال 
التقريـــب أمر ال مفر منه لدى التحويل إىل تصنيف االســـتهالك الفردي 
حسب الغرض من تصنيف للمنتجات، ومن باب أوىل استعمال التقريب 

لدى التحويل من تصنيف حسب نوع النشاط.
تصنيـــف وظائف احلكومـــة مصّمم لتصنيـــف املعامالت   9 - 18
اجلارية )مثل اإلنفاق على االستهالك واإلعانات والتحويالت اجلارية( 
واملصروفـــات الرأمسالية )تكويـــن رأس املال والتحويـــالت الرأمسالية( 
واحتياز األصول املالية من ِقَبل احلكومة العامة وقطاعاهتا الفرعية. ويرد 

يف اجلدول 18 - 2 قائمة كاملة باملعامالت.

 اجلدول 18 - 1
 عرض إلحصاءات تصنيف االستهالك الفردي حسب

الغرض على شكل مصفوفة

الأسر المعيشيةالغرض
المؤسسات غير الهادفة للربح التي 

الاستهلاك الفردي الفعليالحكومةتخدم الأسر المعيشية

0101األغذية واملشروبات غري الكحولية
0202املشروبات الكحولية والتبغ وما إىل ذلك

0303املالبس واألحذية
04 + 13.1 + 0413.114.114.1السكن واملياه والوقود

0505املفروشات واملعدات املنـزلية وما إىل ذلك
06 + 13.2 + 0613.214.214.2الصحة
0707النقل

0808االتصاالت
09 + 13.3 + 0913.314.314.3الترويح والثقافة

10 + 13.4 + 1013.414.414.4التعليم
1111املطاعم والفنادق

12.4 + 13.5 + 12.413.514.514.5احلماية االجتماعية
12 )خمصومًا منه 12.4(12 )خمصومًا منه 12.4(سلع وخدمات متنوعة 

13.613.6خدمات أخرى
املجموع
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بالنســـبة إىل التحويالت اجلارية والرأمسالية وبالنســـبة إىل   10 - 18
صـــايف احتيـــاز أصول مالية معينـــة ميكن عادة تصنيـــف املعامالت بأن 
خيصص هلا مباشـــرة رمز من رموز تصنيـــف وظائف احلكومة. إال أنه 
قد ال يتســـى تصنيف املعامالت املتعلقة مبعظم أوجه اإلنفاق األخرى، 
وقد يتعني أن تكون وحدات التصنيف، كنوع من التقريب، وكاالت 
أو مكاتب أو وحدات مشـــاريع يف إطـــار إدارات حكومية. وخيصص 
جلميـــع املصروفات الـــيت تتبع وحدة تصنيف ما رمـــز واحد من رموز 
تصنيـــف وظائف احلكومة. وقد يتصادف بالطبع، أن أصغر الوحدات 
الـــيت ميكن حتديدها تؤدي وظيفتني أو أكثـــر من الوظائف اليت تقع يف 
إطار تصنيف وظائف احلكومة؛ وحيســـن عادة يف هذه احلالة أن يقسم 
ما تنفقه الوحدة تقســـيمًا تقريبيًا بني خمتلف الوظائف اليت تؤديها بداًل 

عن ختصيصها كلها للوظيفة اليت يرى أهنا أكربها.
يتكّون دخـــل امللكية الذي تدفعه احلكومة يف كليته تقريبًا   11 - 18
من فوائد على الدين العام. ومع أن اجلدول 18 - 2 يبني دخل امللكية 
على أنه بند يصنف حســـب الوظيفة، فإنه ال ميكن عادة إجياد صلة بني 

دفعات الفوائد وبني الوظيفة أو الغرض الذي جرت االستدانة أصاًل من 
أجلـــه. ومن اجلائز أن جند من الضـــروري تصنيف مجيع أو معظم دخل 
امللكية حتت “معامالت الدين العام” يف “اخلدمات العمومية العامة”.

يغطي تصنيف مقاصد املؤسســـات غري اهلادفة للربح اليت   12 - 18
ختدم األسر املعيشية نفس نطاق املعامالت اليت يغطيها تصنيف وظائف 
احلكومة )انظر اجلدول 18 - 2(. وجتد معظم البلدان صعوبة يف مجع 
معلومات مفصلة عن أنشطة املؤسسة غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر 
املعيشـــية، وبصـــورة عامة، من املرجح أن يتحتم ختصيص املؤسســـات 
برمتها إىل أحد األغراض التسعة. وبالطبع، إذا كان معروفًا أن املؤسسة 
مؤسســـة متعددة األغراض - مثاًل، بعثة تبشـــريية دينية تقدم خدمات 
تعليمية ودينية - ينبغي حماولة تقسيم ما تنفقه بني خمتلف األغراض اليت 

ختدمها حى لو كان ذلك على سبيل التقريب.
يســـتخدم تصنيـــف مصاريـــف املنتجني حســـب الغرض   13 - 18
لتصنيـــف نفقات معينة من نفقـــات املنتجني - هي على وجه التحديد 
االستهالك الوسيط، وتعويضات العاملني، والضرائب األخرى خمصومًا 
منهـــا اإلعانات على اإلنتاج، واســـتهالك رأس املـــال الثابت، وتكوين 

رأس املال الثابت اإلمجايل.
مـــن حيـــث املبـــدأ، ينطبق تصنيـــف مصاريـــف املنتجني   14 - 18
حســـب الغرض على مجيع املنتجني، ســـواء كانوا منتجني ســـوقيني أو 
غري ســـوقيني، مـــع أن مجيع فئات تصنيف مصاريف املنتجني حســـب 

 اجلدول 18 - 2
 املصروفات اليت تصنف وفقًا لتصنيف وظائف احلكومة وتصنيف مقاصد

املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية

رمز المعاملة في نظام الحسابات القومية 1993المصروفات

P3اإلنفاق على االستهالك النهائي، ومنه 2:

P2— االستهالك الوسيط

D1— تعويضات املستخدمني

K1— استهالك رأس املال الثابت

P11— خمصومًا منه املخرجات السوقية

P5تكوين رأس املال اإلمجايل

D3اإلعانات

D4دخل امللكية 

D62االستحقاقات االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية العينية

D7التحويالت اجلارية األخرى

D9التحويالت الرأمسالية

F3األوراق املالية عدا األسهم

F4القروض

F5األسهم واحلصص املالية األخرى

اإلنفـــاق علـــى االســـتهالك النهائـــي )P3( ليـــس بالضـــرورة جممـــوع التكاليف  2 
)P2 وD1 وK1( مطروحـــًا منهـــا املخرجات الســـوقية )P11(؛ فهو يشـــمل أيضًا الســـلع 
واخلدمات اليت تشتريها احلكومة واملؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية من 
منتجي السوق لتوزيعها مباشرة على األسر املعيشية بوصفها حتويالت اجتماعية عينية. ونظرًا 
ألنه ال يوجد مزيد من املعاجلة للسلع واخلدمات، فإن هذه املشتريات تعامل بوصفها نفقات 

هنائية ال نفقات وسيطة )انظر الفقرة 9 - 79 من نظام احلسابات القومية 1993(.
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الغـــرض ال حتظى بقدر متســـاو من االهتمام بالنســـبة إىل كال النوعني 
مـــن املنتجني؛ مثـــاًل، “اإلنفاق على الدعاية للمبيعـــات” ال ينطبق يف 
العادة على املنتجني غري الســـوقيني ومـــن الناحية العملية، من اجلائز أن 
يكون تصنيف مصاريف املنتجني حســـب الغرض هامًا بصورة رئيسية 
لتصنيف معامالت املنتجني السوقيني. وال يتوفر حاليًا سوى قدر قليل 

جدًا من اخلربة بالنســـبة إىل هذا النوع من التصنيف. ومع أن وحدات 
التصنيـــف ينبغـــي أن تكون معامالت، يبدو مـــن املرجح أهنا قد تكون 
مـــن الناحية العملية “مركز تكاليف” أو وحدات أخرى ختدم بصورة 
رئيســـية غرضًا حمـــددًا، مثل الترويج للمبيعات، أو مســـك الدفاتر، أو 

تدريب املوظفني، إخل.
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3 - حتديث اجلداول حاء وطاء وياء وكاف يف املرفق اخلامس
 املرفق اخلامس

التصنيفات واحلسابات

اجلزء األول: التصنيفات
حاء - تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض

نفقات االستهالك الفردي لألسر املعيشية  12 - 01
األغذية واملشروبات غري الكحولية  -  01

األغذية  1 - 01
اخلبز واحلبوب )سلعة غري معمرة(  1 - 1 - 01

اللحوم )سلعة غري معمرة(  2 - 1 - 01
األمساك واألغذية البحرية )سلعة غري معمرة(  3 - 1 - 01

اللنب واجلنب والبيض )سلعة غري معمرة(  4 - 1 - 01
الزيوت والدهون )سلعة غري معمرة(  5 - 1 - 01

الفواكه )سلعة غري معمرة(  6 - 1 - 01
اخلضروات )سلعة غري معمرة(  7 - 1 - 01

السكر واملرىب والعسل والشيكوالتة واحللوى )سلعة غري معمرة(  8 - 1 - 01
منتجات األغذية غري املصنفة يف موضع آخر )سلعة غري معمرة(  9 - 1 - 01

املشروبات غري الكحولية  2 - 01
النب والشاي والكاكاو )سلعة غري معمرة(  1 - 2 - 01

املياه املعدنية واملشروبات املرطبة، وأنواع الفواكه واخلضروات )سلعة غري معمرة(  2 - 2 - 01
املشروبات الكحولية والتبغ واملخدرات  -  02

املشروبات الكحولية   1 - 02
املشروبات الكحولية املقطرة )سلعة غري معمرة(  1 - 1 - 02

اخلمور )سلعة غري معمرة(  2 - 1 - 02
البرية )سلعة غري معمرة(  3 - 1 - 02

التبغ  2 - 02
التبغ )سلعة غري معمرة(  0 - 2 - 02

املخدرات  3 - 02
املخدرات )سلعة غري معمرة(  0 - 3 - 02
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املالبس واألحذية  -  03

املالبس  1 - 03
األقمشة )سلعة شبه معمرة(  1 - 1 - 03
الثياب )سلعة شبه معمرة(  2 - 1 - 03

أصناف املالبس األخرى ومستلزماهتا )سلعة شبه معمرة(  3 - 1 - 03
تنظيف املالبس وإصالحها واستئجارها )خدمة من اخلدمات(  4 - 1 - 03

األحذية  2 - 03
األحذية وغريها مما يلبس يف القدم )سلعة شبه معمرة(  1 - 2 - 03

إصالح األحذية واستئجارها )خدمة من اخلدمات(  2 - 2 - 03
السكن واملياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى  -  04

إجيارات السكن الفعلية  1 - 04
اإلجيارات الفعلية الى يدفعها املستأجرون )خدمة من اخلدمات(  1 - 1 - 04

اإلجيارات الفعلية األخرى )خدمة من اخلدمات(  2 - 1 - 04
إجيارات السكن املحتسبة  2 - 04

اإلجيارات املحتسبة األخرى )خدمة من اخلدمات(  1 - 2 - 04
اإلجيارات املحتسبة للمالك الشاغلني للعقارات )خدمة من اخلدمات(  2 - 2 - 04

04 - 3  صيانة املساكن وإصالحها
املواد الالزمة ألعمال صيانة املساكن وإصالحها )سلعة غري معمرة(  1 - 3 - 04

خدمات الصيانة واإلصالح للمساكن )خدمة من اخلدمات(  2 - 3 - 04
إمدادات املياه واخلدمات املتنوعة املتصلة واملساكن  4 - 04

إمدادات املياه )سلعة غري معمرة(  1 - 4 - 04
مجع القمامة )خدمة من اخلدمات(  2 - 4 - 04

تصريف املجارير )خدمة من اخلدمات(  3 - 4 - 04
خدمات أخرى تتصل باملسكن غري مصنفة يف موضع آخر )خدمة من اخلدمات(  4 - 4 - 04

الكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى  5 - 04
الكهرباء )سلعة غري معمرة(  1 - 5 - 04

الغاز )سلعة غري معمرة(  2 - 5 - 04
أنواع الوقود السائل )سلعة غري معمرة(  3 - 5 - 04
أنواع الوقود الصلب )سلعة غري معمرة(  4 - 5 - 04

الطاقة املستخدمة يف التدفئة )سلعة غري معمرة(  5 - 5 - 04
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املفروشات واملعدات املن�زلية وأعمال الصيانة االعتيادية للبيوت  -  05

األثاث واملفروشات والسجاد وغريه من أغطية األرض  1 - 05
األثاث واملفروشات )سلعة معمرة(  1 - 1 - 05

السجاد وغريه من أغطية األرض )سلعة معمرة(  2 - 1 - 05
إصالح األثاث واملفروشات وأغطية األرض )خدمة من اخلدمات(  3 - 1 - 05

املنسوجات املن�زلية  2 - 05
املنسوجات املنـزلية )سلعة شبه معمرة(  0 - 2 - 05

األجهزة املن�زلية  3 - 05
األجهزة املنـزلية الرئيسية سواء كهربائية أو غري كهربائية )سلعة معمرة(  1 - 3 - 05

األجهزة املنـزلية الكهربائية الصغرية )سلعة شبه معمرة(  2 - 3 - 05
إصالح األجهزة املنـزلية )خدمة من اخلدمات(  3 - 3 - 05

األدوات الزجاجية وأدوات املائدة واألواين املن�زلية  4 - 05
األدوات الزجاجية وأدوات املائدة واألواين املنـزلية )سلعة شبه معمرة(  0 - 4 - 05

أدوات ومعدات املنازل واحلدائق  5 - 05
األدوات واملعدات الرئيسية )سلعة معمرة(  1 - 5 - 05

األدوات الصغرية واللواحق املتنوعة )سلعة شبه معمرة(  2 - 5 - 05
السلع واخلدمات املستعملة يف عمليات الصيانة املن�زلية االعتيادية  6 - 05

السلع املنـزلية غري املعمِّرة )سلعة غري معمرة(  1 - 6 - 05
اخلدمات املنـزلية وخدمات املنازل )خدمة من اخلدمات(  2 - 6 - 05

الصحة  -  06

املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية  1 - 06
املنتجات الصيدالنية )سلعة غري معمرة(  1 - 1 - 06
منتجات طبية أخرى )سلعة غري معمرة(  2 - 1 - 06

األجهزة واملعدات العالجية )سلعة معمرة(  3 - 1 - 06
خدمات املرضى اخلارجيني  2 - 06

اخلدمات الطبية )خدمة من اخلدمات(  1 - 2 - 06
خدمات طب األسنان )خدمة من اخلدمات(  2 - 2 - 06

اخلدمات شبه الطبية )خدمة من اخلدمات(  3 - 2 - 06
خدمات املستشفيات  3 - 06

خدمات املستشفيات )خدمة من اخلدمات(  0 - 3 - 06
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النقل  -  07

شراء املركبات  1 - 07
السيارات )سلعة معمرة(  1 - 1 - 07

الدراجات النارية )سلعة معمرة(  2 - 1 - 07
الدراجات )سلعة معمرة(  3 - 1 - 07

املركبات اليت جترها احليوانات )سلعة معمرة(  4 - 1 - 07
تشغيل معدات النقل الشخصي  2 - 07

قطع الغيار واللواحق ملعدات النقل الشخصي )سلعة شبه معمرة(  1 - 2 - 07
الوقود وزيوت التشحيم ملعدات النقل الشخصي )سلعة غري معمرة(  2 - 2 - 07

صيانة وإصالح معدات النقل الشخصي )خدمة من اخلدمات(  3 - 2 - 07
اخلدمات األخرى املتعلقة مبعدات النقل الشخصي )خدمة من اخلدمات(  4 - 2 - 07

خدمات النقل  3 - 07
نقل الركاب بالسكك احلديدية )خدمة من اخلدمات(  1 - 3 - 07

نقل الركاب بالطريق الربي )خدمة من اخلدمات(  2 - 3 - 07
نقل الركاب جوًا )خدمة من اخلدمات(  3 - 3 - 07

نقل الركاب حبرًا وعرب املجاري املائية الداخلية )خدمة من اخلدمات(  4 - 3 - 07
النقل املختلط للركاب )خدمة من اخلدمات(  5 - 3 - 07

خدمات النقل األخرى املدفوعة التكلفة )خدمة من اخلدمات(  6 - 3 - 07
االتصاالت  -  08

خدمات الربيد  1 - 08
خدمات الربيد )خدمة من اخلدمات(  0 - 1 - 08

معدات اهلاتف والفاكس  2 - 08
معدات اهلاتف والفاكس )سلعة معمرة(  0 - 2 - 08

خدمات اهلاتف والفاكس  3 - 08
خدمات اهلاتف والفاكس )خدمة من اخلدمات(  0 - 3 - 08

الترويح والثقافة  -  09

املعدات السمعية البصرية، ومعدات التصوير وجتهيز املعلومات  1 - 09
معدات استقبال وتسجيل واستعادة األصوات والصور )سلعة معمرة(  1 - 1 - 09

معدات التصوير الضوئي والتصوير السينمائي واألجهزة البصرية )سلعة معمرة(  2 - 1 - 09
معدات جتهيز املعلومات )سلعة معمرة(  3 - 1 - 09

وسائط التسجيل )سلعة شبه معمرة(  4 - 1 - 09
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إصالح املعدات السمعية - البصرية ومعدات التصوير وجتهيز املعلومات )خدمة من اخلدمات(  5 - 1 - 09
السلع املعمرة الرئيسية األخرى املعدة للترويح والثقافة  2 - 09

السلع املعمرة الرئيسية للترويح يف اهلواء الطلق )سلعة معمرة(  1 - 2 - 09
اآلالت املوسيقية واملعدات املعمرة الرئيسية للترويح داخل املباين )سلعة معمرة(  2 - 2 - 09

صيانة وإصالح السلع املعمرة الرئيسية األخرى للترويح والثقافة )خدمة من اخلدمات(  3 - 2 - 09
األصناف واملعدات التروحيية األخرى، واحلدائق واحليوانات األليفة  3 - 09

األلعاب، واللعب واهلوايات )سلعة شبه معمرة(  1 - 3 - 09
معدات الرياضة، والتخييم والترويح يف اهلواء الطلق )سلعة شبه معمرة(  2 - 3 - 09

احلدائق والنباتات والزهور )سلعة غري معمرة(  3 - 3 - 09
احليوانات األليفة واملنتجات املتصلة هبا )سلعة غري معمرة(  4 - 3 - 09

خدمات البيطرة واخلدمات األخرى للحيوانات األليفة )خدمة من اخلدمات(  5 - 3 - 09
اخلدمات التروحيية والثقافية  4 - 09

اخلدمات التروحيية والرياضية )خدمة من اخلدمات(  1 - 4 - 09
اخلدمات الثقافية )خدمة من اخلدمات(  2 - 4 - 09

ألعاب احلظ )خدمة من اخلدمات(  3 - 4 - 09
الصحف والكتب والقرطاسية  5 - 09

الكتب )سلعة شبه معمرة(  1 - 5 - 09
الصحف والدوريات )سلعة غري معمرة(  2 - 5 - 09
مواد مطبوعة متنوعة )سلعة غري معمرة(  3 - 5 - 09

القرطاسية ومواد الرسم )سلعة غري معمرة(  4 - 5 - 09
الرحالت السياحية املنظمة  6 - 09

الرحالت السياحية املنظمة )خدمة من اخلدمات(  0 - 6 - 09
التعليم  -  10

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي  1 - 10
التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي )خدمة من اخلدمات(  0 - 1 - 10

التعليم الثانوي  2 - 10
التعليم الثانوي )خدمة من اخلدمات(  0 - 2 - 10

التعليم بعد الثانوي غري العايل  3 - 10
التعليم بعد الثانوي غري العايل )خدمة من اخلدمات(  0 - 3 - 10

التعليم العايل  4 - 10
التعليم العايل )خدمة من اخلدمات(  0 - 4 - 10
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التعليم غري املحدد مبستوى   5 - 10
التعليم غري املحدد مبستوى )خدمة من اخلدمات(  0 - 5 - 10

املطاعم والفنادق  -  11

خدمات تقدمي الوجبات  1 - 11
املطاعم واملقاهي وما شاهبها )خدمة من اخلدمات(  1 - 1 - 11

املقاصف )خدمة من اخلدمات(  2 - 1 - 11
خدمات اإلقامة  2 - 11

خدمات اإلقامة )خدمة من اخلدمات(  0 - 2 - 11
سلع وخدمات متنوعة  -  12

العناية الشخصية  1 - 12
حمالت تصفيف الشعر ومؤسسات العناية باملظهر الشخصي )خدمة من اخلدمات(  1 - 1 - 12

األجهزة الكهربائية اخلاصة بالعناية الشخصية )سلعة معمرة(  2 - 1 - 12
أجهزة أخرى، أصناف ومنتجات معدة للعناية الشخصية )سلعة غري معمرة(  3 - 1 - 12

البغاء  2 - 12
البغاء )خدمة من اخلدمات(  0 - 2 - 12

األمتعة الشخصية غري املصنفة يف موضع آخر  3 - 12
املجوهرات، والساعات الكبرية وساعات اليد )سلعة معمرة(  1 - 3 - 12

األمتعة الشخصية األخرى )سلعة شبه معمرة(  2 - 3 - 12
احلماية االجتماعية  4 - 12

احلماية االجتماعية )خدمة من اخلدمات(  0 - 4 - 12
التأمني   5 - 12

التأمني على احلياة )خدمة من اخلدمات(  1 - 5 - 12
التأمني املتصل باملسكن )خدمة من اخلدمات(  2 - 5 - 12
التأمني املتصل بالصحة )خدمة من اخلدمات(  3 - 5 - 12

التأمني املتصل بالنقل )خدمة من اخلدمات(  4 - 5 - 12
أشكال أخرى للتأمني )خدمة من اخلدمات(  5 - 5 - 12

اخلدمات املالية غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 12
خدمات الوساطة املالية املقيسة بصورة غري مباشرة )خدمة من اخلدمات(  1 - 6 - 12

خدمات مالية أخرى غري مصنفة يف موضع آخر )خدمة من اخلدمات(  2 - 6 - 12
اخلدمات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر   7 - 12

اخلدمات األخرى غري املصنفة يف موضع آخر )خدمة من اخلدمات(  0 - 7 - 12
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نفقات االستهالك الفردي للمؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية   -  13
نفقات االستهالك الفردي للمؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية   -  13

اإلسكان  1 - 13
اإلسكان )خدمة من اخلدمات(  0 - 1 - 13

الصحة   2 - 13
املنتجات الصيدالنية )سلعة غري معمرة(  1 - 2 - 13
منتجات طبية أخرى )سلعة غري معمرة(  2 - 2 - 13

األجهزة واملعدات العالجية )سلعة معمرة(  3 - 2 - 13
اخلدمات الطبية املقدمة للمرضى اخلارجيني )خدمة من اخلدمات(  4 - 2 - 13
خدمات طب األسنان للمرضى اخلارجيني )خدمة من اخلدمات(  5 - 2 - 13

خدمات املساعدين الطبيني للمرضى اخلارجيني )خدمة من اخلدمات(  6 - 2 - 13
خدمات املستشفيات )خدمة من اخلدمات(  7 - 2 - 13

اخلدمات الصحية األخرى )خدمة من اخلدمات(  8 - 2 - 13
الترويح والثقافة  3 - 13

اخلدمات التروحيية والرياضية )خدمة من اخلدمات(  1 - 3 - 13
اخلدمات الثقافية )خدمة من اخلدمات(  2 - 3 - 13

التعليم   4 - 13
التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي )خدمة من اخلدمات(  1 - 4 - 13

التعليم الثانوي )خدمة من اخلدمات(  2 - 4 - 13
التعليم بعد الثانوي غري العايل )خدمة من اخلدمات(  3 - 4 - 13

التعليم العايل )خدمة من اخلدمات(  4 - 4 - 13
التعليم غري املحدد مبستوى )خدمة من اخلدمات(  5 - 4 - 13
اخلدمات التعليمية األخرى )خدمة من اخلدمات(  6 - 4 - 13

احلماية االجتماعية  5 - 13
احلماية االجتماعية )خدمة من اخلدمات(  0 - 5 - 13

اخلدمات األخرى  6 - 13
اخلدمات الدينية )خدمة من اخلدمات(  1 - 6 - 13

األحزاب السياسية واملنظمات العمالية واملهنية )خدمة من اخلدمات(  2 - 6 - 13
محاية البيئة )خدمة من اخلدمات(  3 - 6 - 13

خدمات غري مصنفة يف موضع آخر )خدمة من اخلدمات(  4 - 6 - 13
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نفقات االستهالك الفردي للحكومة العامة  -  14
نفقات االستهالك الفردي للحكومة العامة  -  14

اإلسكان  1 - 14
اإلسكان )خدمة من اخلدمات(  0 - 1 - 14

الصحة   2 - 14
املنتجات الصيدالنية )سلعة غري معمرة(  1 - 2 - 14

املنتجات الطبية األخرى )سلعة غري معمرة(  2 - 2 - 14
األجهزة واملعدات العالجية )سلعة معمرة(  3 - 2 - 14

اخلدمات الطبية املقدمة للمرضى اخلارجيني )خدمة من اخلدمات(  4 - 2 - 14
خدمات طب األسنان للمرضى اخلارجيني )خدمة من اخلدمات(  5 - 2 - 14

خدمات املساعدين الطبيني للمرضى اخلارجيني )خدمة من اخلدمات(  6 - 2 - 14
خدمات املستشفيات )خدمة من اخلدمات(  7 - 2 - 14

خدمات الصحة العامة )خدمة من اخلدمات(  8 - 2 - 14
الترويح والثقافة  3 - 14

اخلدمات التروحيية والرياضية )خدمة من اخلدمات(  1 - 3 - 14
اخلدمات الثقافية )خدمة من اخلدمات(  2 - 3 - 14

التعليم   4 - 14
التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي )خدمة من اخلدمات(  1 - 4 - 14

التعليم الثانوي )خدمة من اخلدمات(  2 - 4 - 14
التعليم بعد الثانوي غري العايل )خدمة من اخلدمات(  3 - 4 - 14

التعليم العايل )خدمة من اخلدمات(  4 - 4 - 14
التعليم غري املحدد مبستوى )خدمة من اخلدمات(  5 - 4 - 14

خدمات تابعة للتعليم )خدمة من اخلدمات(  6 - 4 - 14
احلماية االجتماعية  5 - 14

احلماية االجتماعية )خدمة من اخلدمات(  0 - 5 - 14
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طاء - تصنيف وظائف احلكومة
اخلدمات احلكومية العامة  -  01

األجهزة التنفيذية والتشريعية والشؤون املالية والضريبية والشؤون اخلارجية  1 - 01
األجهزة التنفيذية والتشريعية )خدمات مجاعية(  1 - 1 - 01

الشؤون املالية والضريبية )خدمات مجاعية(  2 - 1 - 01
الشؤون اخلارجية )خدمات مجاعية(  3 - 1 - 01

املساعدة االقتصادية األجنبية  2 - 01
املساعدة االقتصادية املقدمة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية )خدمات مجاعية(  1 - 2 - 01

املساعدة االقتصادية املقدمة عن طريق املنظمات الدولية )خدمات مجاعية(   2 - 2 - 01
اخلدمات العامة  3 - 01

اخلدمات العامة املتعلقة باملوظفني )خدمات مجاعية(  1 - 3 - 01
اخلدمات التخطيطية واإلحصائية عمومًا )خدمات مجاعية(  2 - 3 - 01

اخلدمات العامة األخرى )خدمات مجاعية(  3 - 3 - 01
البحوث األساسية   4 - 01

البحوث األساسية )خدمات مجاعية(  0 - 4 - 01
اخلدمات احلكومية العامة للبحث والتطوير  5 - 01

اخلدمات احلكومية العامة للبحث والتطوير )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 01
اخلدمات احلكومية العامة غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 01

اخلدمات احلكومية العامة غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 6 - 01
معامالت الدين العام  7 - 01

معامالت الدين العام )خدمات مجاعية(  0 - 7 - 01
التحويالت ذات الطابع العام بني خمتلف مستويات احلكومة  8 - 01

التحويالت ذات الطابع العام بني خمتلف مستويات احلكومة )خدمات مجاعية(  0 - 8 - 01
الدفاع  -  02

الدفاع العسكري  1 - 02
الدفاع العسكري )خدمات مجاعية(  0 - 1 - 2

الدفاع املدين   2 - 02
الدفاع املدين )خدمات مجاعية(  0 - 2 - 02

املساعدة العسكرية األجنبية  3 - 02
املساعدة العسكرية األجنبية )خدمات مجاعية(  0 - 3 - 02

البحث والتطوير ألغراض الدفاع  4 - 02
البحث والتطوير ألغراض الدفاع )خدمات مجاعية(  0 - 4 - 02
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جوانب الدفاع غري املصنفة يف موضع آخر  5 - 02
جوانب الدفاع غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 02

النظام العام والسالمة العامة  -  03

خدمات الشرطة  1 - 03
خدمات الشرطة )خدمات مجاعية(  0 - 1 - 03

خدمات احلماية من احلرائق  2 - 03
خدمات احلماية من احلرائق )خدمات مجاعية(  0 - 2 - 03

املحاكم   3 - 03
املحاكم )خدمات مجاعية(  0 - 3 - 03

السجون  4 - 03
السجون )خدمات مجاعية(  0 - 4 - 03

البحث والتطوير ألغراض النظام العام والسالمة العامة  5 - 03
البحث والتطوير ألغراض النظام العام والسالمة العامة )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 03

جوانب النظام العام والسالمة العامة غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 03
جوانب النظام العام والسالمة العامة غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 6 - 03

الشؤون االقتصادية  -  04

الشؤون االقتصادية والتجارية والعمالية العامة  1 - 04
الشؤون االقتصادية والتجارية )خدمات مجاعية(  1 - 1 - 04

الشؤون العمالية العامة )خدمات مجاعية(  2 - 1 - 04
الزراعة واحلراجة وصيد األمساك واحليوانات  2 - 04

الزراعة )خدمات مجاعية(  1 - 2 - 04
احلراجة )خدمات مجاعية(  2 - 2 - 04

صيد األمساك وصيد احليوانات )خدمات مجاعية(  3 - 2 - 04
الوقود والطاقة  3 - 04

الفحم وسائر الوقود املعدين الصلب )خدمات مجاعية(  1 - 3 - 04
النفط والغاز الطبيعي )خدمات مجاعية(  2 - 3 - 04

الوقود النووي )خدمات مجاعية(  3 - 3 - 04
أنواع الوقود األخرى )خدمات مجاعية(  4 - 3 - 04

الكهرباء )خدمات مجاعية(  5 - 3 - 04
الطاقة غري الكهربائية )خدمات مجاعية(  6 - 3 - 04
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التعدين والصناعة التحويلية والتشييد  4 - 04
تعدين املوارد املعدنية غري أنواع الوقود املعدين )خدمات مجاعية(  1 - 4 - 04

الصناعة التحويلية )خدمات مجاعية(  2 - 4 - 04
التشييد )خدمات مجاعية(  3 - 4 - 04

النقل  5 - 04
النقل الربي )خدمات مجاعية(  1 - 5 - 04
النقل املائي )خدمات مجاعية(  2 - 5 - 04

النقل بالسكك احلديدية )خدمات مجاعية(  3 - 5 - 04
النقل اجلوي  4 - 5 - 04

النقل باألنابيب والوسائل األخرى )خدمات مجاعية(  5 - 5 - 04
االتصاالت  6 - 04

االتصاالت )خدمات مجاعية(  0 - 6 - 04
صناعات أخرى  7 - 04

املهن التوزيعية والتخزين )خدمات مجاعية(  1 - 7 - 04
الفنادق واملطاعم )خدمات مجاعية(  2 - 7 - 04

السياحة )خدمات مجاعية(  3 - 7 - 04
املشاريع اإلمنائية املتعددة األغراض )خدمات مجاعية(  4 - 7 - 04

البحث والتطوير يف جمال الشؤون االقتصادية  8 - 04
البحث والتطوير يف جمال الشؤون االقتصادية العامة والشؤون التجارية وشؤون العمل )خدمات مجاعية(  1 - 8 - 04

البحث والتطوير يف جمال الزراعة واألحراج وصيد األمساك وصيد احليوانات )خدمات مجاعية(  2 - 8 - 04
البحث والتطوير يف جمال الوقود والطاقة )خدمات مجاعية(  3 - 8 - 04

البحث والتطوير يف جمال التعدين والصناعات التحويلية والتشييد )خدمات مجاعية(  4 - 8 - 04
البحث والتطوير يف جمال النقل )خدمات مجاعية(  5 - 8 - 04

البحث والتطوير يف جمال االتصاالت )خدمات مجاعية(  6 - 8 - 04
البحث والتطوير فيما يتصل بالصناعات األخرى )خدمات مجاعية(  7 - 8 - 04

الشؤون االقتصادية غري املصنفة يف موضع آخر  9 - 04
الشؤون االقتصادية غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 9 - 04

محاية البيئة  -  05

إدارة النفايات  1 - 05
إدارة النفايات )خدمات مجاعية(  0 - 1 - 05

إدارة مياه الصرف  2 - 05
إدارة مياه الصرف )خدمات مجاعية(  0 - 2 - 05
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احلد من التلوث  3 - 05
احلد من التلوث )خدمات مجاعية(  0 - 3 - 05

محاية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية  4 - 05
محاية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية )خدمات مجاعية(  0 - 4 - 05

البحث والتطوير يف جمال محاية البيئة  5 - 05
البحث والتطوير يف جمال محاية البيئة )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 05

محاية البيئة غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 05
محاية البيئة غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 6 - 05

اإلسكان واملرافق املجتمعية  -  06

مشروعات اإلسكان  1 - 06
مشروعات اإلسكان )خدمات مجاعية(  0 - 1 - 06

التنمية املجتمعية  2 - 06
التنمية املجتمعية )خدمات مجاعية(  0 - 2 - 06

إمدادات املياه  3 - 06
إمدادات املياه )خدمات مجاعية(  0 - 3 - 06

إضاءة الشوارع  4 - 06
إضاءة الشوارع )خدمات مجاعية(  0 - 4 - 06

البحث والتطوير يف جمال اإلسكان واملرافق املجتمعية  5 - 06
البحث والتطوير يف جمال اإلسكان واملرافق املجتمعية )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 06

اإلسكان واملرافق املجتمعية غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 06
اإلسكان واملرافق املجتمعية غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 6 - 06

الصحة  -  07

املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية  1 - 07
املنتجات الصيدالنية )خدمات فردية(  1 - 1 - 07

املنتجات الطبية األخرى )خدمات فردية(  2 - 1 - 07
األجهزة واملعدات العالجية )خدمات فردية(  3 - 1 - 07

خدمات املرضى اخلارجيني  2 - 07
اخلدمات الطبية العامة )خدمات فردية(  1 - 2 - 07

اخلدمات الطبية املتخصصة )خدمات فردية(  2 - 2 - 07
خدمات طب األسنان )خدمات فردية(  3 - 2 - 07

خدمات املساعدة الطبية )خدمات فردية(  4 - 2 - 07
خدمات املستشفيات  3 - 07

خدمات املستشفيات العامة )خدمات فردية(  1 - 3 - 07
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خدمات املستشفيات املتخصصة )خدمات فردية(  2 - 3 - 07
خدمات املراكز الطبية ومراكز األمومة )خدمات فردية(  3 - 3 - 07

خدمات دور التمريض والنقاهة )خدمات فردية(  4 - 3 - 07
خدمات الصحة العامة  4 - 07

خدمات الصحة العامة )خدمات فردية(  0 - 4 - 07
البحث والتطوير يف جمال الصحة  5 - 07

البحث والتطوير يف جمال الصحة )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 07
الصحة غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 07

الصحة غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية *(  0 - 6 - 07
الترويح والثقافة واخلدمات الدينية  -  08

اخلدمات التروحيية والرياضية  1 - 08
اخلدمات التروحيية والرياضية )خدمات فردية(  0 - 1 - 08

اخلدمات الثقافية  2 - 08
اخلدمات الثقافية )خدمات فردية(  0 - 2 - 08

خدمات اإلذاعة والنشر  3 - 08
خدمات اإلذاعة والنشر )خدمات مجاعية(  0 - 3 - 08

اخلدمات الدينية وغريها من اخلدمات املجتمعية  4 - 08
اخلدمات الدينية وغريها من اخلدمات املجتمعية )خدمات مجاعية(  0 - 4 - 08

البحث والتطوير فيما يتعلق بالترفيه والثقافة والدين  5 - 08
البحث والتطوير فيما يتعلق بالترويح والثقافة والدين )خدمات مجاعية(  0 - 5 - 08

الترويح والثقافة واخلدمات الدينية غري املصنفة يف موضع آخر  6 - 08
الترويح والثقافة واخلدمات الدينية غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 6 - 08

التعليم  -  09

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي  1 - 09
التعليم قبل االبتدائي )خدمات فردية(  1 - 1 - 09

التعليم االبتدائي )خدمات فردية(  2 - 1 - 09
التعليم الثانوي  2 - 09

التعليم اإلعدادي الثانوي )خدمات فردية(  1 - 2 - 09
التعليم الثانوي )خدمات فردية(  2 - 2 - 09

التعليم غري العايل بعد املرحلة الثانوية  3 - 09
التعليم غري العايل بعد املرحلة الثانوية )خدمات فردية(  0 - 3 - 09
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التعليم العايل  4 - 09
املرحلة األوىل من التعليم العايل )خدمات فردية(  1 - 4 - 09
املرحلة األعلى من التعليم العايل )خدمات فردية(  2 - 4 - 09

التعليم غري املحدد مبستوى  5 - 09
التعليم غري املحدد مبستوى )خدمات فردية(  0 - 5 - 09

اخلدمات املساعدة للخدمات التعليمية  6 - 09
اخلدمات املساعدة للخدمات التعليمية )خدمات فردية(  0 - 6 - 09

البحث والتطوير فيما يتعلق بالتعليم  7 - 09
البحث والتطوير فيما يتعلق بالتعليم )خدمات مجاعية(  0 - 7 - 09

التعليم غري املصنف يف موضع آخر  8 - 09
التعليم غري املصنف يف موضع آخر )خدمات مجاعية(  0 - 8 - 09

احلماية االجتماعية  -  10

املرض والعجز  1 - 10
املرض )خدمات فردية(  1 - 1 - 10
العجز )خدمات فردية(  2 - 1 - 10

الشيخوخة  2 - 10
الشيخوخة )خدمات فردية(  0 - 2 - 10

الورثة  3 - 10
الورثة )خدمات فردية(  0 - 3 - 10

األسرة واألطفال  4 - 10
األسرة واألطفال )خدمات فردية(  0 - 4 - 10

البطالة  5 - 10
البطالة )خدمات فردية(  0 - 5 - 10

اإلسكان  6 - 10
اإلسكان )خدمات فردية(  0 - 6 - 10

االستبعاد االجتماعي غري املصنف يف موضع آخر  7 - 10
االستبعاد االجتماعي غري املصنف يف موضع آخر )خدمات فردية(  0 - 7 - 10

البحث والتطوير فيما يتعلق باحلماية االجتماعية  8 - 10
البحث والتطوير فيما يتعلق باحلماية االجتماعية )خدمات مجاعية(  0 - 8 - 10

احلماية االجتماعية غري املصنفة يف موضع آخر  9 - 10
احلماية االجتماعية غري املصنفة يف موضع آخر )خدمات فردية(   0 - 9 - 10
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ياء - تصنيف أغراض املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر املعيشية
اإلسكان  -  01

اإلسكان  0 - 01
اإلسكان  0 - 0 - 01

الصحة  -  02

املنتجات واألجهزة واملعدات الطبية  1 - 02
املنتجات الصيدالنية  1 - 1 - 02
منتجات طبية أخرى  2 - 1 - 02

األجهزة واملعدات العالجية  3 - 1 - 02
خدمات املرضى اخلارجيني  2 - 02

اخلدمات الطبية  1 - 2 - 02
خدمات طب األسنان  2 - 2 - 02

خدمات املساعدة الطبية  3 - 2 - 02
خدمات املستشفيات  3 - 02

خدمات املستشفيات  0 - 3 - 02
خدمات الصحة العامة  4 - 02

خدمات الصحة العامة  0 - 4 - 02
البحث والتطوير يف جمال الصحة  5 - 02

البحث والتطوير يف جمال الصحة  0 - 5 - 02
اخلدمات الصحية األخرى  6 - 02

اخلدمات الصحية األخرى  0 - 6 - 02
الترويح والثقافة  -  03

اخلدمات التروحيية والرياضية  1 - 03
اخلدمات التروحيية والرياضية  0 - 1 - 03

اخلدمات الثقافية  2 - 03
اخلدمات الثقافية  0 - 2 - 03

التعليم  -  04

التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي  1 - 04
التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي  0 - 1 - 04

التعليم الثانوي  2 - 04
التعليم الثانوي  0 - 2 - 04

التعليم غري العايل بعد املرحلة الثانوية  3 - 04
التعليم غري العايل بعد املرحلة الثانوية  0 - 3 - 04
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التعليم العايل  4 - 04
التعليم العايل  0 - 4 - 04
التعليم غري املحدد مبستوى  5 - 04

التعليم غري املحدد مبستوى  0 - 5 - 04
البحث والتطوير يف جمال التعليم  6 - 04

البحث والتطوير يف جمال التعليم  0 - 6 - 04
اخلدمات التعليمية األخرى  7 - 04

اخلدمات التعليمية األخرى  0 - 7 - 04
احلماية االجتماعية  -  05

خدمات احلماية االجتماعية  1 - 05
خدمات احلماية االجتماعية  0 - 1 - 05

البحث والتطوير يف جمال احلماية االجتماعية  2 - 05
البحث والتطوير يف جمال احلماية االجتماعية  0 - 2 - 05

اخلدمات الدينية  -  06

اخلدمات الدينية  0 - 06
اخلدمات الدينية  0 - 0 - 06

األحزاب السياسية واملنظمات العمالية واملهنية  -  07

خدمات األحزاب السياسية  1 - 07
خدمات األحزاب السياسية  0 - 1 - 07

خدمات املنظمات العمالية  2 - 07
خدمات املنظمات العمالية  0 - 2 - 07

خدمات املنظمات املهنية  3 - 07
خدمات املنظمات املهنية  0 - 3 - 07

محاية البيئة  -  08

خدمات محاية البيئة  1 - 08
خدمات محاية البيئة  0 - 1 - 08

البحث والتطوير يف جمال محاية البيئة  2 - 08
البحث والتطوير يف جمال محاية البيئة  0 - 2 - 08

اخلدمات غري املصنفة يف موضع آخر  -  09

اخلدمات غري املصنفة يف موضع آخر  1 - 09
اخلدمات غري املصنفة يف موضع آخر  0 - 1 - 09

خدمات البحث والتطوير غري املصنفة يف موضع آخر  2 - 09
خدمات البحث والتطوير غري املصنفة يف موضع آخر   0 - 2 - 09
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كاف - تصنيف مصروفات املنتجني حسب الغرض
مصروفات اهلياكل األساسية  -  01

مصروفات إنشاء وحتسني الطرق واألراضي  1 - 01
مصروفات إنشاء وحتسني الطرق واألراضي  0 - 1 - 01

مصروفات األعمال اهلندسية واألعمال التكنولوجية ذات الصلة  2 - 01
مصروفات األعمال اهلندسية واألعمال التكنولوجية ذات الصلة  0 - 2 - 01

مصروفات إدارة املعلومات  3 - 01
املصروفات ألغراض تشغيل إدارة املعلومات  1 - 3 - 01

املصروفات إلعداد الربامج احلاسوبية  2 - 3 - 01
مصروفات البحث والتطوير  -  02

مصروفات البحث والتطوير التجريب�ي يف جمال العلوم الطبيعية واهلندسية  1 - 02
مصروفات البحث والتطوير التجريبـي يف جمال العلوم الطبيعية واهلندسية  0 - 1 - 02

مصروفات البحث والتطوير التجريب�ي يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية  2 - 02
مصروفات البحث والتطوير التجريبـي يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية  0 - 2 - 02

مصروفات محاية البيئة  -  03

مصروفات محاية اهلواء واملناخ املحيطني باألرض  1 - 03
مصروفات محاية اهلواء واملناخ املحيطني باألرض  0 - 1 - 03

مصروفات إدارة مياه الصرف  2 - 03
مصروفات إدارة مياه الصرف  0 - 2 - 03

مصروفات إدارة النفايات  3 - 03
مصروفات إدارة النفايات  0 - 3 - 03

مصروفات محاية التربة واملياه اجلوفية  4 - 03
مصروفات محاية التربة واملياه اجلوفية  0 - 4 - 03

مصروفات ختفيض الضجيج واالرجتاجات  5 - 03
مصروفات ختفيض الضجيج واالرجتاجات  0 - 5 - 03

مصروفات محاية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية  6 - 03
مصروفات محاية التنوع البيولوجي واملناظر الطبيعية  0 - 6 - 03

مصروفات أنشطة احلماية البيئية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  7 - 03
مصروفات أنشطة احلماية البيئية األخرى غري املصنفة يف موضع آخر  0 - 7 - 03

مصروفات التسويق  -  04

مصروفات جهود البيع املباشر  1 - 04
مصروفات جهود البيع املباشر  0 - 1 - 04
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مصروفات اإلعالن  2 - 04
مصروفات اإلعالن  0 - 2 - 04

مصروفات التسويق غري املصنفة يف موضع آخر  3 - 04
مصروفات التسويق غري املصنفة يف موضع آخر  0 - 3 - 04

مصروفات تنمية املوارد البشرية  -  05

مصروفات التعليم والتدريب  1 - 05
مصروفات التعليم والتدريب  0 - 1 - 05

مصروفات الصحة   2 - 05
مصروفات الصحة  0 - 2 - 05
مصروفات اخلدمات االجتماعية  3 - 05

مصروفات اخلدمات االجتماعية  0 - 3 - 05
مصروفات برامج اإلنتاج اجلارية والتنظيم واإلدارة  -  06

مصروفات برامج اإلنتاج اجلارية  1 - 06
مصروفات برامج اإلنتاج اجلارية  0 - 1 - 06

مصروفات النقل اخلارجي  2 - 06
مصروفات النقل اخلارجي  0 - 2 - 06

مصروفات السالمة واألمن  3 - 06
مصروفات السالمة واألمن  0 - 3 - 06

مصروفات التنظيم واإلدارة  4 - 06
مصروفات التنظيم واإلدارة  0 - 4 - 06
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 1 - حتديث اجلدول واو يف املرفق اخلامس )التصنيف الصناعي الدويل املوّحد
جلميع األنشطة االقتصادية )التنقيح 3 - 1((

املرفق اخلامس
التصنيفات واحلسابات

التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع األنشطة االقتصادية، التنقيح الثالث )3 - 1( واو - 

الوصفالقسمالباب

الزراعة والصيد واحلراجةألف

الزراعة والصيد وأنشطة اخلدمات ذات الصلة01
احلراجة وقطع األخشاب وأنشطة اخلدمات ذات الصلة02

صيد األمساكبـاء

صيد األمساك وتشغيل أحواض تفريخ األمساك واملزارع السمكية، وأنشطة اخلدمات املتصلة بصيد األمساك05

املناجم واملحاجرجيم

تعدين الفحم واللغنيت؛ استخراج اخلث10
استخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي؛ أنشطة اخلدمات املتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات املسح11
تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم12
تعدين الركازات املعدنية13
أنشطة أخرى للتعدين واستغالل املحاجر14

الصناعة التحويليةدال

صناعة املنتجات الغذائية واملشروبات15
صناعة منتجات التبغ16
صناعة املنسوجات17
صناعة املالبس؛ وهتيئة وصباغة الفراء18
دباغة وهتيئة اجللود؛ صنع حقائب األمتعة، وحقائب اليد، والسروج، واألعنة، واألحذية19
صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية والفلدين، باستثناء األثاث، صنع األصناف املنتجة من القش ومواد الضفر20
صناعة الورق واملنتجات الورقية21
الطباعة والنشر واستنساخ مواد اإلعالم املسجلة22
صناعة فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة والوقود النووي23
صناعة املواد واملنتجات الكيميائية24
صناعة منتجات املطاط واللدائن25

ب�اء - حتديث تصنيفات أخرى يف نظام احلسابات القومية 1993
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الوصفالقسمالباب

صناعة منتجات املعادن الالفلزية األخرى26
صناعة املعادن األساسية27
صناعة منتجات املعادن املشكلة باستثناء اآلالت واملعدات28
صناعة اآلالت واملعدات غري املصنفة يف موضع آخر29
صناعة آالت املكاتب واملحاسبة وآالت احلساب30
صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غري املصنفة يف موضع آخر31
صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون واالتصاالت32
صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعها33
صناعة املركبات ذوات املحركات واملركبات املقطورة واملركبات نصف املقطورة34
صناعة معدات النقل األخرى35
صناعة األثاث؛ صناعة منتجات غري مصنفة يف موضع آخر36
إعادة التدوير37

إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات املياههاء 

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار واملياه الساخنة40
مجع وتنقية وتوزيع املياه41

التشييدواو 

التشييد45

جتارة اجلملة والتجزئة؛ إصالح املركبات ذوات املحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية واملنـزليةزاي

بيع وصيانة وإصالح املركبات ذوات املحركات والدراجات النارية؛ بيع وقود السيارات بالتجزئة50
جتارة اجلملة وجتارة العمولة؛ باستثناء املركبات ذوات املحركات والدراجات النارية51
جتارة التجزئة باستثناء املركبات ذوات املحركات والدراجات النارية؛ إصالح السلع الشخصية واملنـزلية52

الفنادق واملطاعمحاء

الفنادق واملطاعم55

النقل والتخزين واالتصاالتطاء 

النقل البحري؛ النقل عرب خطوط األنابيب60
النقل املائي61
النقل اجلوي62
األنشطة الداعمة واملساعدة للنقل، أنشطة وكاالت السفر63
الربيد واالتصاالت64

الوساطة املاليةيـاء

الوساطة املالية باستثناء التأمني وتوفري االعتمادات للمعاشات التقاعدية65
التأمني وتوفري االعتمادات للمعاشات التقاعدية، باستثناء الضمان االجتماعي اإللزامي66
األنشطة املساعدة للوساطة املالية67
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الوصفالقسمالباب

األنشطة العقارية وأنشطة التأجري وأنشطة املشاريع التجاريةكاف

األنشطة العقارية70
تأجري اآلالت واملعدات دون مشغل وتأجري السلع الشخصية واملنـزلية71
احلاسوب واألنشطة ذات الصلة72
البحث والتطوير73
األنشطة األخرى يف قطاع األعمال74

اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزاميالم

اإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي75

التعليمميم

التعليم80

الصحة والعمل االجتماعينون

الصحة والعمل االجتماعي85

األنشطة املجتمعية واالجتماعية واخلدمات الشخصية األخرىسني

التخلص من فضالت املجاري والنفايات، والصحة العامة واألنشطة املشاهبة90
أنشطة املنظمات ذات العضوية غري املصنفة يف موضع آخر91
األنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية92
األنشطة اخلدمية األخرى93

أنشطة األسر اخلاصة اليت تعني أشخاصًا ألداء األعمال واألنشطة اإلنتاجية غري املميزة لألسر اخلاصةعني

أنشطة األسر اخلاصة اليت تعني أشخاصًا ألداء األعمال 95
أنشطة إنتاج السلع غري املميزة اليت تقوم هبا األسر اخلاصة الستعماهلا اخلاص96
أنشطة إنتاج اخلدمات غري املميزة اليت تقوم هبا األسر اخلاصة الستعماهلا اخلاص97

املنظمات واهليئات من خارج اإلقليمفاء

املنظمات واهليئات من خارج اإلقليم99
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2 - حتديث اجلدول واو يف املرفق اخلامس )التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 1.1(
املرفق اخلامس

التصنيفات واحلسابات
التصنيف املركزي للمنتجات )اإلصدار 1.1(  - زاي 

القسمالباب

منتجات الزراعة واحلراجة ومصائد األمساكصفر
منتجات الزراعة، والبستنة، وفالحة احلدائق ألغراض السوق  01

حيوانات حية ومنتجات حية  02
احلراجة ومنتجات األخشاب  03

األمساك وغريها من منتجات صيد األمساك  04

املواد اخلام واملعادن، الكهرباء والغاز واملياه1
الفحم واللغنيت؛ الفحم اخلشيب )اخلث(  11

النفط اخلام والغاز الطبيعي  12
ركازات اليورانيوم والثوريوم  13

ركازات املعادن   14
أحجار ورمال وطفل )صلصال(  15

معادن أخرى  16
الكهرباء وغاز االستصباح والبخار واملياه الساخنة  17

املياه  18

منتجات األغذية واملشروبات والتبغ؛ واملنسوجات واأللبسة واملنتجات اجللدية2
حلوم وأمساك وفواكه وخضروات وزيوت ودهون  21

منتجات ألبان  22
منتجات مطاحن الغالل، والنشاء ومنتجات النشاء؛ ومنتجات األغذية األخرى  23

املشروبات  24
منتجات التبغ  25

الغزل واخليوط، أقمشة من املنسوجات النسجية واملعنقدة  26
أصناف املنسوجات غري األلبسة  27
أقمشة تريكو أو كروشيه؛ ألبسة  28
جلود ومنتجات جلدية؛ أحذية  29

سلع أخرى قابلة للنقل، باستثناء املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات3
املنتجات املصنوعة من اخلشب والفلني والقش، ومواد الطالء  31

عجائن الورق، والورق واملنتجات الورقية، املواد املطبوعة، واألصناف املتصلة هبا   32
منتجات فرن الكوك؛ منتجات نفطية مكررة، وقود نووي   33
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القسمالباب

مواد كيميائية قاعدية  34
منتجات كيميائية أخرى؛ ألياف صناعية  35

املطاط ومنتجات اللدائن  36
الزجاج واملنتجات الزجاجية ومنتجات غري معدنية أخرى غري مصنفة يف موضع آخر  37

أثاث وسلع أخرى قابلة للنقل غري مصنفة يف موضع آخر  38
فضالت أو خردة  39

منتجات معدنية وآالت ومعدات4
معادن قاعدية  41

منتجات معدنية مصنعة، باستثناء اآلالت واملعدات  42
ماكينات تستخدم يف أغراض عامة  43

ماكينات تستخدم يف أغراض خاصة  44
آالت حاسبة مكتبية  45

ماكينات وأجهزة كهربائية  46
معدات وأجهزة إذاعية وتليفزيونية ومعدات وأجهزة لالتصاالت  47

أجهزة طبية، وأدوات قياس بالغة الدقة وأدوات بصرية، وساعات يد وساعات كبرية  48
معدات نقل  49

خدمات التشييد5
خدمات التشييد  54

النقـــل؛6 وخدمـــات  والشـــراب؛  الطعـــام  تقـــدمي  وخدمـــات  واإلســـكان؛  التجاريـــة،  التوزيـــع   خدمـــات 
وخدمات توزيع املرافق
خدمات جتارة اجلملة  61

خدمات جتارة التجزئة  62
خدمات اإلسكان وتقدمي الطعام والشراب  63

خدمات النقل الربي  64
خدمات النقل املائي  65

خدمات النقل اجلوي  66
خدمات النقل الداعمة واملساعدة  67

خدمات الربيد العامة واخلاصة  68
خدمات توزيع الكهرباء؛ وتوزيع الغاز واملياه خالل األنابيب الرئيسية  69

اخلدمات املالية واخلدمات املتصلة هبا؛ واخلدمات العقارية؛ وخدمات اإلجيار والتأجري7
خدمات الوساطة املالية والتأمني واخلدمات املساعدة  71

اخلدمات العقارية  72
خدمات اإلجيار والتأجري بدون مشغلني  73
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القسمالباب

خدمات األعمال وخدمات اإلنتاج8
خدمات البحث والتطوير  81

اخلدمات القانونية وخدمات املحاسبة  82
اخلدمات املهنية والتقنية وخدمات األعمال األخرى  83

خدمات االتصاالت، وخدمات استرجاع املعلومات والتوريد  84
خدمات الدعم  85

اخلدمات املتصلة بالزراعة والصيد والغابات وصيد األمساك والتعدين واملنافع  86
خدمات الصيانة واإلصالح والتركيب )عدا التشييد(  87

خدمات الصناعة التحويلية للناتج املادي اململوك آلخرين  88
اخلدمات الصناعية األخرى  89

خدمات جمتمعية واجتماعية وشخصية9
خدمات اإلدارة العامة واخلدمات األخرى املقدمة إىل املجتمع ككل؛ خدمات الضمان االجتماعي اإللزامي  91

اخلدمات التعليمية  92
اخلدمات الصحية واالجتماعية  93

خدمات املجاري والتخلص من النفايات وخدمات املرافق الصحية ومحاية البيئة  94
خدمات املنظمات ذات العضوية  95

خدمات الترفيه واخلدمات الثقافية والرياضية  96
خدمات أخرى  97
خدمات منـزلية  98

خدمات مقدمة من منظمات وهيئات خارجية  99
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تستخدم التعاريف الواردة في هذا المسرد، قدر الإمكان، نفس العبارات الواردة في نظام الحسابات القومية 1993، ولو 
أنه كان من الضروري في بعض الحالات إحداث تغييرات أو إضافات بسيطة على عبارات نظام الحسابات القومية 1993 

لتكون التعاريف قائمة بذاتها.
ولتسهيل مهمة مستعمل التصانيف ُوِضَعت إشارة أمام كل تعريف للفقرة أو الفقرات التي ورد فيها في نظام الحسابات 
القومية 1993 و/أو إشارات قد تفيد في تحديد تعريف أدق للمصطلح. واستعمل المنهاج التالي في الإشارة إلى الفقرات.
يشير رقم الفقرة إلى أن التعريف مأخوذ بالكامل من تلك الفقرة في نظام الحسابات القومية 1993، أما في حالة وجود 
رقمين لفقرتين بينهما كلمة “و” فهذا يعني أن التعريف مأخوذ من مفهوم الفقرتين؛ وإذا كانت الإشارة إلى فقرتين أو أكثر 
بينهما علامة فاصلة فمعناها أن المصطلح وارد في كل من تلك الفقرات. ويعني وضع أرقام الفقرات بين أقواس مربعة أن 
تلك الفقرات تحتوي على معلومات تتصل بالتعبير المقصود ولكن التعريف ليس مأخوذًا من تلك الفقرات مباشرة. والمقصود 
بالإشارة إلى دليل موازين املدفوعات هو الإصدار الخامس للدليل الصادر عن صندوق النقد الدولي، كما تعني الإشارة إلى 
منظم���ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تصني���ف الضرائب الذي تصدره تلك المنظمة، والرقم المبيَّن قرينها هو رقم 
التصنيف ذو الأربعة أرقام الوارد في ذلك التصنيف، ويمكن الاطلاع على تفاصيل البند ووصف له في القسم المعنون “دليل 

تفسيري” في نشرة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعنونة “إحصاءات الضرائب”. 

مالحظة
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الفقراتالتعريفالمصطلح

االئتمانات والسلف التجارية هي االئتمانات اخلاصة بالسلع واخلدمات، املقدمة مباشرة االئتمانات والسلف التجارية
إىل الش���ركات أو احلكومة أو املؤسسات غري الرحبية أو األسر املعيشية أو إىل باقي 
أحن���اء العامل وكذلك الس���لف املقدمة لألعمال اجلاري���ة )إذا صنفت هبذه الصفة يف 

املخزونات( أو لألعمال اليت سيتم القيام هبا.
)الش���كل ألف - 71( - مرفق الفصل 

الثالث عشر
يتيح إبطال الَدين للمدين )الذي تكون ديونه عادة يف ش���كل أوراق مالية غري األس���هم إبطال الَدين

والقروض( أن حيذف خصومًا معيَّنة من امليزانية العمومية بنقل أصول بذات القيمة، 
11 - 24بشكل هنائي، إىل اخلصوم.

اتفاقات أسعار الفائدة اآلجلة هي ترتيبات يوافق فيها الطرفان، من أجل محاية أنفسهما اتفاقات أسعار الفائدة اآلجلة
من تغريات أس���عار الصرف على فائدة امسية تدفع يف التاريخ املحدد لتسوية العقد، 
على مبلغ امسى من رأس املال ال يتم تبادله أبدًا؛ وتتم تسوية اتفاقات أسعار الفائدة 
املؤجل���ة عن طريق مدفوع���ات نقدية، واملدفوعات الوحيدة اليت تتم هي الفرق بني 

11 - 38 ]7 - 106[سعر الفائدة املتفق عليه والسعر السائد يف السوق وقت التسوية.
اتفاقات إعادة الشراء هي ترتيبات تقوم مبوجبها وحدة مؤسسية ببيع أوراق مالية بسعر اتفاقات إعادة الشراء

 حم���ّدد إىل وحدة أخرى؛ ويتم البيع مبوجب التزام بش���راء نف���س األوراق املالية أو
ما يشاهبها بسعر ثابت يف تاريخ معيَّن يف املستقبل )عادة ما يكون ملدة قصرية جدًا، 

11 - 32مثاًل ملدة ليلة واحدة أو يوم واحد( أو يف موعد حيّدده املشتري.
اآلث���ار التارخيية هي أصول ثابتة تعترب مع���امل ذات مغزى تارخيي أو وطين أو إقليمي أو اآلثار التارخيية

حمل���ي أو دي���ين أو رمزي، وه���ي يف العادة مفتوحة للجمهور، ويتم تقاضي رس���م 
10 - 71دخول يف العادة إليها وإىل جوارها.

يعبِّر تعبري إمجايل عن القيم قبل خصم استهالك رأس املال الثابت منها )ويستخَدم عادًة إمجايل
6 - 201يف تعابري مثل “املخزون الرأمسايل اإلمجايل” أو “الناتج املحلي اإلمجايل”(.

إمج���ايل االدخ���ار هو إمج���ايل الدخ���ل املخصص لإلنف���اق مطروحًا من���ه اإلنفاق على إمجايل االدخار
9 - 2االستهالك النهائي.

يق���اس إمج���ايل تكوين رأس املال على أس���اس القيمة الكلية لتكوي���ن رأس املال الثابت إمجايل تكوين رأس املال
اإلمج���ايل، والتغيُّ���رات يف املخزون واملحوزات مطروحًا منها التصرُّف يف األش���ياء 

10 - 32الثمينة للوحدة أو القطاع.
إمج���ايل الدخ���ل املع���دَّل املخّص���ص 

لإلنفاق
ل املخّصص لإلنفاق م���ن إمجايل الدخل املخّصص لإلنفاق  حيس���ب إمجايل الدخل املعدَّ
للوح���دة املؤسس���ية أو القطاع مضاف���ًا إليه قيم���ة التحويالت االجتماعي���ة العينية 
املس���تحقة القبض لتل���ك الوحدة أو ذلك القطاع، مطروح���ًا منه قيمة التحويالت 

8 - 24االجتماعية العينية املستحقة الدفع من ِقَبل تلك الوحدة أو ذلك القطاع.
إمجايل القيمة املضافة هو قيمة النواتج مطروحًا منها قيمة االس���تهالك الوس���يط؛ وهو إمجايل القيمة املضافة

مقياس مس���امهة املُنتِ���ج أو الصناعة أو القطاع يف النات���ج املحلي اإلمجايل. وإمجايل 
القيم���ة املضاف���ة ه���و املصدر ال���ذي يقوم عليه حس���اب الدخول األّولي���ة يف نظام 

احلسابات القومية ولذلك يرّحل إىل حساب توزيع الدخل األوَّيل.
،4  -  6  ،172  -  2[  6  -  1 

]222 - 6
باألس���عار  املضاف���ة  القيم���ة  إمج���ايل 

األساسية
إمجايل القيمة املضافة باألسعار األساسية هي الناتج مقوَّمًا باألسعار األساسية ومطروحًا 

6 - 226، 15 - 37 ]6 - 231[منه االستهالك الوسيط مقومًا بأسعار الشراء.
إمجايل القيمة املضافة بأس���عار اإلنتاج هو الناتج مقّيمًا بأس���عار اإلنتاج ومطروحًا منه إمجايل القيمة املضافة بأسعار اإلنتاج

6 - 227، 15 - 37االستهالك الوسيط مقيَّمًا بأسعار الشراء.
إمجايل املخزون الرأمسايل هو قيمة مجيع األصول الثابتة اليت ال تزال قيد االستعمال عند إمجايل املخزون الرأمسايل

رة بالنسبة  إعداد احلس���اب اخلتامي، باألس���عار الفعلية أو أسعار الشراء اجلارية املقدَّ
6 - 199إىل األصول اجلديدة اليت من نفس النوع بغض النظر عن عمر األصل.



75

الفقراتالتعريفالمصطلح

إمجالي���ات نظام احلس���ابات القومي���ة - مثل القيم���ة املضافة، والدخل، واالس���تهالك، إمجاليات نظام احلسابات القومية
واالدخار - هي ِقَيم تركيبية ُتس���تخَدم لقياس ناتج نش���اط االقتصاد يف جمموعه إذا 
نظرنا إليه من زاوية معيَّنة؛ وميكن احلصول على بعض اإلمجاليات بش���كل مباش���ر 
باعتباره���ا جمموع معامالت معيَّنة )مثل االس���تهالك النهائ���ي، وتكوين رأس املال 
الثاب���ت اإلمجايل، واملس���امهات االجتماعية( وهناك جتميع���ات أخرى قد تنتج عن 
لية،  مجع بنود التوازن للقطاع املؤسس���ي )مثل القيمة املضافة وميزان اإليرادات األوَّ

2 - 169 و2 - 170والدخل القابل للتصرف واملدخرات(.
األجور العينية هي املدفوعات اليت يقبلها العاملون يف ش���كل س���لع وخدمات بداًل من األجور العينية

3 - 38النقود.
تتك���ّون األج���ور واملرتبات من جمم���وع األجور واملرتبات النقدي���ة واألجور واملرتبات األجور واملرتبات

7 - 33 و7 - 37العينية.
تتك���ّون األج���ور واملرتبات العينية من األجور اليت يتقاضاها العاملون يف ش���كل س���لع األجور واملرتبات العينية

أو خدمات وليس���ت بالضرورة يف مقابل عمل، وميكن أن يس���تعملها العاملون يف 
الوقت الذي يناس���بهم، وحس���ب رغبتهم، من أجل إشباع حاجاهتم أو رغباهتم أو 

7 - 39حاجات ورغبات أعضاء أسرهم.
تتك���ّون األجور واملرتبات النقدية من األجور واملرتبات اليت تدفع بانتظام أس���بوعيًا أو األجور واملرتبات النقدية

ش���هريًا أو على فترات أخ���رى مبا يف ذلك املدفوعات القائمة على أس���اس النتائج 
أو العم���ل املنَج���ز، مضافًا إليها العالوات مثل س���اعات العم���ل اإلضافية، واملبالغ 
ال���يت تدفع للعامل���ني الغائبني عن العمل لفترات قصرية )مثاًل يف إجازات(، ومضافًا 
إليه���ا املكافآت غري املنتظمة وما ش���اهبها من مدفوع���ات، ومضافًا إليها العموالت 

7 - 33واإلكراميات اليت يتلّقاها العاملون.
يتك���ّون االحتياط���ي التقين للتأمني الذي حتتفظ به ش���ركات التأم���ني من االحتياطيات االحتياطي التقين للتأمني

االكتوارية ملواجهة املخاطر اليت ميكن أن حتدث فيما يتعلق ببوليصات التأمني على 
احلي���اة، مبا يف ذلك االحتياطيات للبوليصات ال���يت حتمل الربح واليت تزيد من قيمة 
البوليصة عند اس���تحقاق السداد سواًء كانت أوقافًا مع الربح أو بوليصات مشاهبة 

وملواجهة دفع أقساط التأمني مسبقًا وكاحتياطي ملواجهة املطالبات املقبلة. 

 ،75 - 13 ،89 - 11[ 123 - 7
)الش���كل أل���ف( - مرف���ق الفصل 

الثالث عشر[
تتكّون االحتياطيات التعدينية غري املعدنية من املحاجر وأماكن استجالب الطني والرمل، االحتياطيات التعدينية غري املعدنية

بات، ورواس���ب امللح، ورواسب  والرواس���ب املعدنية الكيميائية ورواس���ب املخصِّ
الكوارت���ز واجلبس واألحجار الثمينة الطبيعية واألس���فلت والبيتومني والفحم اخلثِّي 

وغريها من الرواسب غري املعدنية باستثناء الفحم والنفط.
)املرف���ق 2123( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
تتكّون االحتياطيات التعدينية املعدنية من رواسب احلديد والرواسب املعدنية اخلام غري االحتياطيات التعدينية املعدنية

احلديدية.
)املرف���ق 2122( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
احتياطي���ات الفح���م والنف���ط والغاز 

الطبيعي
تتك���ّون احتياطي���ات الفح���م والنفط والغ���از الطبيعي م���ن االحتياطي���ات املؤكدة من 
رواسب األنثراكس والبيتومني والفحم البين ومن احتياطيات وحقول النفط والغاز 

الطبيعي.
]املرفق 2121[ مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
يتطل���ب اختب���ار االنعكاس الزمين أن يكون الرقم القياس���ي للفت���رة األخرية الذي يقوم اختبار االنعكاس الزمين 

على أس���اس الفترة السابقة هو البديل العكس���ي للرقم القياسي للفترة السابقة على 
أس���اس الفترة الالحقة؛ ومن املالمح املرغوبة يف “منوذج فيش���ر” لألرقام القياسية 
لألس���عار واحلجم هو اس���تيفاؤها هلذا االختبار )على عكس األرقام القياسية لباش 

16 - 24أو السبرييس(.
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يتطلب اختبار انعكاس املعامل أن يكون حاصل ضرب الرقم القياس���ي لألسعار والرقم اختبار انعكاس املعامل
القياس���ي للحجم من نفس النوع مس���اويًا للتغيُّر النسيب يف القيمة اجلارية )يستويف 
“منوذج فيشر” لألرقام القياسية لألسعار واحلجم شروط هذا االختبار على عكس 

16 - 24األرقام القياسية لباش أو السبرييس(.
االدخار هو الدخل املخّصص لإلنفاق مطروحًا منه اإلنفاق على االستهالك النهائي )أو االدخار

الدخل املعدل املخصص لإلنفاق مطروحًا منه االس���تهالك النهائي الفعلي( بعد أن 
تؤخذ التعديالت ألغراض صناديق املعاش���ات التقاعدية يف االعتبار؛ واالدخار هو 

رقم جتميعي هام ميكن حسابه لكل قطاع مؤسسي أو لالقتصاد برمته.
 - 9 ،-2 9 ،10 - 1[ 17 - 9

]19
اإلدماج هو نوع خاص من ش���طب التدفق���ات واملخزونات، وهو ينطوي على تصفية اإلدماج

املعامالت أو عالقات الدائن/املدين اليت تقوم بني طريف معامالت ينتميان إىل نفس 
3 - 121 ]11 - 52[القطاع املؤسسي أو القطاع الفرعي.

األراضي هي األرض مبا فيها التربة وأّي مسطحات مائية ملحقة هبا تنطبق عليها حقوق األراضي
امللكية، وهي تش���مل اإلصالحات الكب���رية اليت ال ميكن فصلها ماديًا عن األرض، 
ولكنها تستبعد أّي مبان أو هياكل تقع عليها أو جترى خالهلا، وكذلك املحاصيل 
املزروع���ة واألش���جار واحليوانات واألصول يف باط���ن األرض واملوارد احليوية غري 

املزروعة واملوارد املائية حتت األرض.
)املرف���ق 211( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر ]13 - 54[
األراضي األخ���رى واملياه الس���طحية 

املرتبطة هبا
تتك���ّون األراض���ي األخرى واملياه الس���طحية املرتبطة هبا من األراض���ي غري املصنفة يف 
م���كان آخ���ر، مبا يف ذل���ك احلدائق اخلاصة واألراض���ي غري املزروعة للمعيش���ة أو 
لألغ���راض التجارية وأراضي الرع���ي املجتمعية واألراضي املحيطة باملس���اكن عدا 
احلدائق والس���احات اليت تعترب جزًءا ال يتجزأ من املس���اكن الزراعية وغري الزراعية 

وما يتصل هبا من مسطحات مائية.
)املرف���ق 2119( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
األراضي الترفيهية واملسطحات املائية 

املجاورة
األراضي الترفيهية واملس���طحات املائية اجملاورة تتكّون من األرض اليت ُتستخدم كأرض 
ترفيهي���ة مملوكة ملكية خاصة أو حدائق أو أراٍض للتس���لية أوم���ن احلدائق الكبرية 

اململوكة ملكية عامة واألماكن الترفيهية مع ما يتصل هبا من مسطحات مائية.
)املرف���ق 2113( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
األراضي املزروعة هي األراضي اليت يقوم عليها إنتاج زراعي أو بستين ألغراض جتارية األراضي املزروعة

أو معيش���ية، مبا يف ذلك، من حيث املبدأ، األرض اليت تقوم عليها زراعة املحاصيل 
والبساتني والكروم.

)املرف���ق 2112( مرف���ق الفصل الثالث 
عشر

أو  مب���اٍن  عليه���ا  املق���ام  األراض���ي 
إنشاءات

األراضي املقام عليها مبانٍ أو إنش���اءات هي األراضي املقام عليها مس���اكن أو مبان غري 
س���كنية، ومنشآت أو اليت ُحِفَرت فيها أساس���اهتا، مبا يف ذلك الساحات واحلدائق 
ال���يت تعَتبَ���ر ج���زًءا ال يتجزأ من املس���اكن الزراعية أو غري الزراعي���ة وكذلك طرق 

الوصول إىل املزارع.
)املرف���ق 2111( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
أرب���اب العم���ل العامل���ون حلس���اهبم 

اخلاص
أرباب العمل العاملون حلساهبم اخلاص هم األشخاص الذين هم املالكون الوحيدون أو 
املالكون الش���ركاء يف مؤسسة غري سهمية يعملون فيها، وذلك باستثناء املؤسسات 

7 - 24غري السهمية املصنفة باعتبارها أشباه شركات.
تتكّون أرباح احتكارات االس���ترياد من األرباح اليت حتوهلا احلكومة إىل جمالس تس���ويق أرباح احتكارات االسترياد

ال���واردات أو إىل املؤسس���ات العام���ة األخ���رى اليت حتتكر اس���ترياد بعض الس���لع 
واخلدمات.

7 - 68، 7 - 69؛ منظم���ة التع���اون 
االقتص���ادي  املي���دان  والتنمي���ة يف 

5127
تتكّون أرباح احتكارات التصدير من األرباح اليت حتوِّل إىل احلكومة من جمالس تسويق أرباح احتكارات التصدير

الصادرات أو من مؤسسات عامة أخرى متارس احتكارًا لتصدير سلع أو خدمات 
معينة.

7 - 68 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5124[
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تتك���ّون أرباح االحتكارات املالية من أرباح االحتكارات املالية اليت حتوَّل إىل احلكومة أرباح االحتكارات املالية
)االحتكارات املالية هي ش���ركات عامة وأشباه ش���ركات عامة أو مؤسسات غري 
سهمية مملوكة للحكومة يتم منحها احتكارًا قانونيًا إلنتاج أو توزيع نوع معني من 
الس���لع واخلدمات من أجل زيادة العائد؛ والنواتج اليت تش���ملها هذه االحتكارات 
هي يف أغلب األحيان النواتج اليت ختضع لضرائب املكوس مثل التبغ واملش���روبات 

الكحولية والوقود وما إليها(.
7 - 69 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5122[
االس���تثمار األجنيب املباشر هو تلك الفئة من فئات االستثمار الدويل اليت تعكس هدف االستثمار األجنيب املباشر

كي���ان مقي���م يف بلد ما يف احلصول عل���ى مصلحة دائمة يف مش���روع مقيم يف بلد 
آخر.

14 - 151 و14 - 152 ]اجل���دول 
11 - 2، دليل موازين املدفوعات 

359 و362[
يشري تعبري االستخدامات إىل املعامالت يف احلساب اجلاري اليت تؤدي إىل إنقاص القيمة االستخدامات

االقتصادي���ة للوحدة أو القطاع )منها مثاًل األجور والرواتب اليت تعترب اس���تخدامًا 
للوحدة أو القطاع الذي يقوم بدفعها(؛ وقد جرت العادة على وضع االستخدامات 

2 - 54يف اجلانب األيسر من احلساب.
تبيِّن اس���تخدامات ربعية القيمة املضاف���ة )يف جدول املدخالت - املخرجات( تكاليف استخدامات ربعية القيمة املضافة

15 - 74اإلنتاج اليت يتحّملها املنتجون باستثناء االستهالك الوسيط.
انظر: ربعية االستعمال النهائي.االستعمال النهائي )ربعية(
انظر: ربعية االستعمال الوسيط.االستعمال الوسيط )ربعية(

يتك���ّون استكش���اف املعادن من قيمة اإلنفاق على عملي���ات التنقيب عن النفط والغاز استكشاف املعادن
الطبيعي والرواس���ب غري النفطية، وهي تشمل تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف 
التراخيص واحليازة والتقييم والتكاليف الفعلية للحفر والتنقيب، والتكاليف الفعلية 
ألعمال املس���ح اجل���وي وغريه وتكالي���ف النقل وما إىل ذلك مم���ا ميّكن من إجراء 

التجارب واالختبارات.
)املرف���ق 1121( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
االستهالك هو نشاط يتمثل يف استهالك الوحدات املؤسسية للسلع واخلدمات؛ وميكن االستهالك

1 - 49أن يكون االستهالك وسيطًا أو هنائيًا.
ميثل اس���تهالك رأس املال الثابت ما يطرأ على قيمة األصول الثابتة املستعملة يف اإلنتاج استهالك رأس املال الثابت

م���ن نقص أثناء فترة اإلب���الغ، ناتج عن التردي املادي أو التقادم الطبيعي أو التلف 
الطارئ الطبيعي.

 -  6  ،118  -  10[  27  -  10
]179

يقاس االس���تهالك الفردي الفعلي بالقيمة الكلية لإلنفاق على االستهالك النهائي لألسر االستهالك الفردي الفعلي
املعيش���ية واإلنفاق على االستهالك النهائي للمؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر 

9 - 94املعيشية واإلنفاق احلكومي على االستهالك الفردي للسلع واخلدمات.
يتكّون االس���تهالك النهائي من الس���لع واخلدمات اليت تس���تخدمها األس���ر املعيشية أو االستهالك النهائي

1 - 49يستخدمها املجتمع من أجل تلبية احتياجاته أو رغباته الشخصية أو اجلماعية.
الفعلي لألس���ر  النهائ���ي  االس���تهالك 

املعيشية
االس���تهالك النهائي الفعلي لألس���ر املعيش���ية هو قيمة استهالك الس���لع واخلدمات اليت 
حتوزها األسر املعيش���ية عن طريق اإلنفاق أو التحويالت االجتماعية العينية املتلّقاة 
م���ن وح���دات حكومية أو من مؤسس���ات غري رحبية ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية 
وتس���تعملها يف إش���باع حاجاهتا ورغباهتا، ويؤخذ من االس���تهالك النهائي لألس���ر 

املعيشية مضافًا إليه قيمة التحويالت االجتماعية العينية املتلّقاة.
،72  -  9[  3  - و9   11  -  99 

]96 - 9
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االس���تهالك النهائي الفعلي للحكومة 
العامة

يقاس االستهالك النهائي الفعلي للحكومة العامة بقيمة اخلدمات االستهالكية اجلماعية 
)يف مقاب���ل الفردي���ة( املقدمة إىل املجتمع، أو إىل جزء كبري م���ن املجتمع، من ِقَبل 
احلكوم���ة؛ وميكن احلصول على االس���تهالك النهائي الفعل���ي للحكومة العامة من 
بيانات اإلنفاق االس���تهالكي النهائي، وذلك بط���رح قيمة التحويالت االجتماعية 

9 - 97 و9 - 3العينية املستحقة الدفع.
االستهالك النهائي الفعلي للمؤسسات 
غ���ري الرحبي���ة ال���يت ختدم األس���ر 

املعيشية

املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية ليس هلا استهالك هنائي فعلي ألن معظم 
اخلدم���ات اليت تقدمها هذه املؤسس���ات هي خدمات فردي���ة بطبيعتها، وألغراض 
التبسيط جرى العرف على اعتبار مجيع اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات غري الرحبية 

9 - 44 ]9 - 94، 9 - 95[اليت ختدم القطاع املن�زيل خدمات فردية )باعتبارها حتويالت اجتماعية(.
يتكّون االستهالك الوسيط من قيمة السلع واخلدمات اليت تستهلك باعتبارها مدخالت االستهالك الوسيط

يف عملية اإلنتاج، فيما عدا األصول الثابتة حيث يقيَّد استهالكها باعتباره استهالكًا 
لرأس املال الثابت، وقد ختضع الس���لع واخلدمات إىل عملية حتويل أو اس���تنفاد يف 

6 - 147عملية اإلنتاج. 
األس���رة املعيش���ية هي جمموعة صغرية من األش���خاص يش���تركون يف نفس مقر املعيشة األسرة املعيشية

دون دخلهم وثروهتم كلها أو جزًءا منها ويستهلكون أنواعًا معيَّنة من السلع  ويوحِّ
4 - 132 ]4 - 20[واخلدمات بشكل مجاعي، أمهها املسكن والطعام.

أس���عار اإلنتاج هو املبلغ الذي يتقاضاه املنتج من املش���تري مقابل وحدة من الس���لع أو أسعار اإلنتاج
اخلدم���ات ال���يت ينتجها مطروحًا منه ضريبة القيمة املضافة، أو أّي ضرائب ش���بيهة 
أخ���رى قابلة للخصم، ُتوضع على فاتورة املش���تري؛ وال يش���مل أّي تكاليف نقل 

6 - 205، 15 - 28، ]3 - 82[يقيدها املنتج يف الفاتورة على حدة.
يتم احلصول على األسعار الثابتة بالتقسيم املباشر للتغيُّرات يف ِقَيم التدفقات أو خمزونات األسعار الثابتة

الس���لع واخلدمات على مدى فترة معينة إىل عنصرين منفصلني يعكس���ان التغيُّرات 
يف أس���عار السلع واخلدمات املعنية والتغيُّرات يف حجمها )أي التغيُّرات “باألسعار 
الثابتة”(؛ ويش���ري تعبري “األس���عار الثابتة” عادة إىل سلس���لة تس���تعمل فيها صيغة 

16 - 2األساس الثابت )البريس(
األس���عار خالص���ة التكلفة والش���حن 

والتأمني )سيف(
األس���عار خالصة التكلفة والش���حن والتأمني )سيف( تعين السعر للسلعة توصيل حدود 
البلد املس���تورد، مبا يف ذلك أّي مصاريف تأمني أو نقل حىت هذه األس���عار خالصة 
الشحن والتأمني )سيف النقطة، أو السعر للخدمة املقدمة إىل شخص مقيم قبل دفع 
أّي ضرائب استرياد أو هوامش جتارة أو نقل يف البلد. ويف نظام احلسابات القومية 

15 - 199335 ينطبق هذا املفهوم فقط على الواردات املفّصلة.
أس���عار الس���وق للمعامالت هي املبالغ املالية اليت يقبل املش���ترون دفعها للحصول على أسعار السوق

شيء من البائعني الذين لديهم الرغبة يف البيع.
92 املدفوع���ات  موازي���ن   دلي���ل 

]68 - 2[
األسعار فوب )تسليم ظهر السفينة( للصادرات والواردات من السلع هي أسعار السوق األسعار فوب

للس���لع عند نقطة التقدير املوحد )مجارك حدود البلد املصدرة منه الس���لع(؛ وهي 
تساوي األسعار )سيف( مطروحًا منها تكلفة النقل والتأمني بني احلدود اجلمركية 

ر )املستورد( والبلد املستورد )املصدِّر(. 14 - 36 و14 - 40 ]15 - 36[للبلد املصدِّ
يق���ال إن األس���عار هام���ة اقتصاديًا إذا كان هل���ا تأثري كبري على الكمي���ات اليت يرغب األسعار اهلامة اقتصاديًا

6 - 45 ]4 - 58[املنتجون يف توفريها والكميات اليت يرغب املشترون يف شرائها.
األس���هم واحلصص األخرى هي أصول مالية يف ش���كل أدوات وقيود وسجالت تثبت األسهم واحلصص األخرى

وجود مطالبات، بعد اس���تيفاء مجيع مطالبات الدائنني، بالنسبة إىل قيمة الفائض يف 
املؤسسات السهمية.

)الش���كل أل���ف - 5( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]11 - 86[
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األسهم غري املدرجة هي األسهم اليت ال جيري التعامل فيها يف البورصة أو يف األسواق األسهم غري املدرجة
13 - 73املالية املنظمة األخرى.

األس���هم املدرج���ة هي األس���هم اليت يتم التعامل هبا بش���كل منتظ���م يف البورصة أو يف األسهم املدرجة
13 - 73األسواق املالية املنظمة.

أش���باه الش���ركات هي مؤسسات غري ذات ش���خصية اعتبارية تعمل وكأهنا شركات، أشباه الشركات
4 - 49ولكن هلا جمموعة حساباهتا الكاملة اخلاصة مبا يف ذلك ميزانياهتا العمومية.

أش���باه الش���ركات غري املالية هي أشباه شركات يكون نشاطها الرئيسي هو إنتاج سلع أشباه الشركات غري املالية
4 - 68للسوق أو خدمات غري مالية.

األشخاص العاملون اقتصاديًا هم أشخاص يشتغلون يف اإلنتاج املشمول حبدود اإلنتاج األشخاص العاملون اقتصاديًا
6 - 22يف نظام احلسابات القومية.

لكي ُيصنَّف الش���خص باعتباره مش���تغاًل، أي عاماًل بأجر أو حلسابه اخلاص، جيب أن األشخاص املشتغلون
7 - 23يكون مشتغاًل بنشاط يقع يف إطار حدود اإلنتاج لنظام احلسابات القومية.

تتكّون فئة األشياء الثمينة األخرى من األصول الثابتة غري املنتجة وامللموسة وغري املالية األشياء الثمينة األخرى
من األشياء الثمينة غري املصنفة يف مكان آخر، مثل املجموعات واملجوهرات ذات 

القيمة الكبرية املصنوعة من املعادن واألحجار الثمينة.
)املرف���ق 139( - مرفق الفصل الثالث 

عشر
7 - 25أصحاب العمل هم أشخاص يعملون حلساهبم اخلاص ولديهم عاملون بأجر.أصحاب العمل
إصدار الس���ندات هي عملية إصدار س���ندات جديدة قابلة للت���داول مدعومة باألصول إصدار السندات

 املوج���ودة مث���ل القروض والرهون ودي���ون بطاقات االئتم���ان وغريها من األصول
11 - 75)مبا يف ذلك احلسابات املستحقة القبض(.

اإلص���دارات اجلديدة ه���ي عملية إص���دار أوراق مالية جديدة قابلة للت���داول تضمنها اإلصدارات اجلديدة
األص���ول القائمة مثل القروض التجارية والعقارية وديون بطاقات االئتمان، أو غري 

ذلك من األصول )مبا فيها احلسابات املدينة(.
])الش���كل ألف - 3( - مرفق الفصل 

الثالث عشر[
األص���ول هي كيانات تقوم بوظيفة خمتزن للقيمة ومتتلكها وحدات مؤسس���ية بش���كل األصول

فردي أو مجاعي وتعود على املالك بفائدة اقتصادية نتيجة احتيازها أو استخدامها 
عل���ى مدى فترة من الزمن )تش���مل الفوائد االقتصادي���ة: الدخول األّولية اليت تعود 
عل���ى املالك من اس���تعمال األصل، والقيمة اليت ميك���ن أن تتحقق من التصرف يف 

10 - 2 و13 - 12 ]1 - 26[األصل أو إهنائه، مبا فيها املكاسب/اخلسائر املمكنة من االحتفاظ به(.
تتك���ّون األص���ول األجنبية أساس���ًا من مطالب���ات مالية على الوحدات املؤسس���ية غري األصول األجنبية

12 - 113املقيمة.
تتك���ّون األصول االحتياطية من األصول اخلارجية املتاحة لس���لطات بلد ما وتقع حتت األصول االحتياطية

سيطرهتا، من أجل التمويل املباشر للخلل يف املدفوعات الدولية، أو من أجل التنظيم 
غري املباش���ر حلجم اخللل عن طريق التدخل يف أسواق الصرف األجنيب للتأثري على 

11 - 61 ]14 - 155[سعر عملة البلد أو ألغراض أخرى.
األصول األخ���رى غ���ري املنَتجة وغري 

امللموسة
األصول األخرى غري املنتجة وغري امللموس���ة هي أصول غري ملموس���ة وغري منتجة غري 

مصنفة يف مكان آخر.
)املرف���ق 229( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر
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األص���ول االقتصادية ه���ي كيانات تعمل باعتبارها خمتزن���ات للقيمة ومتارس الوحدات األصول االقتصادية
املؤسس���ية مبفردها أو بش���كل مجاعي حقوق امللكية عليها، وميكن أن تعود بالنفع 
االقتصادي على مالكيها عن طريق االحتفاظ هبا أو استخدامها على مدى فترة من 
الزمن )املنافع االقتصادية تتكّون من الدخول األّولية الناجتة عن اس���تخدام األصول 
والقيمة اليت ميكن حتقيقها، مبا يف ذلك املكاسب/اخلس���ائر من االحتفاظ باألصول، 

10 - 2 و13 - 12 ]11 - 16[بالتصرف يف األصل أو إهنائه(.
األصول الثابتة هي األصول امللموسة وغري امللموسة اليت ُتنَتج باعتبارها نواتج لعمليات األصول الثابتة

اإلنتاج واليت تس���تخدم هي نفسها بش���كل متكرر أو متواصل يف عمليات إنتاجية 
أخرى ملدة سنة أو أكثر.

،7  -  10  ،49  -  1[  33  -  10 
10 - 26، 13 - 15، )املرف���ق 

11( مرفق الفصل الثالث عشر[
 األص���ول الثابتة األخرى غري امللموس���ة ه���ي املعلومات اجلدي���دة واملعارف املتخصصةاألصول الثابتة األخرى غري امللموسة

وما إليها غري املصنفة يف مكان آخر ويقتصر استخدامها يف اإلنتاج على الوحدات 
اليت متلك حقوق امللكية عليها أو الوحدات األخرى املرخص هلا من ِقَبل الوحدات 

صاحبة امللكية.
)املرف���ق 1129( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
األصول الثابتة غري امللموس���ة هي أصول ثابتة غري مالية تتكّون أساسًا من االكتشافات األصول الثابتة غري امللموسة

املعدني���ة وبرامج احلاس���وب والترفيه واألصول األدبية والفنية اليت يعتزم اس���تعماهلا 
لفترة تزيد على سنة.

)املرف���ق 112( مرف���ق الفص���ل الثالث 
عشر

األصول الثابتة امللموسة هي أصول منتجة غري مالية تتكّون من املساكن واملباين األخرى األصول الثابتة امللموسة
واهلياكل، واآلالت واملعدات، واألصول املزروعة.

)املرف���ق 111( مرف���ق الفص���ل الثالث 
عشر

األص���ول الثابتة املوجودة هي األصول اليت متت حيازهتا من ِقَبل مس���تعمل مقيم واحد األصول الثابتة املوجودة
على األقل، أو املنَتجة حلسابه، واليت دخلت قيمتها بناًء على ذلك يف تكوين رأس 
امل���ال الثابت اإلمجايل ملس���تعمل واحد على األقل يف نقطة زمنية س���ابقة أثناء فترة 

10 - 39املحاسبة اجلارية أو فترة سابقة.
األصول اجلوفية هي األصول الثابتة للرواس���ب املعدنية املوجودة على سطح األرض أو األصول اجلوفية

يف جوفها واليت ميكن استغالهلا اقتصاديًا يف ضوء التكنولوجيا واألسعار السائدة.
)املرف���ق 212( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر، 13 - 59 ]12 - 15[
األص���ول الزراعية هي احليوانات احليَّة )مب���ا يف ذلك األمساك والدواجن( اليت حيَتَفظ هبا األصول الزراعية

م���ن أج���ل التربية أو األلبان أو حيوانات اجلر، وكذلك املزارع والبس���اتني وغريها 
من نباتات األش���جار اليت تنتج حماصيل متكررة، وتقع حتت اإلش���راف املباش���ر أو 

املسؤولية املباشرة أو اإلدارة املباشرة للوحدات املؤسسية.
)املرف���ق 1114( مرفق الفص��ل الثالث 

عشر ]10 - 83[
األصول غري املالية هي كيانات تنطبق عليها حقوق امللكية ومتتلكها وحدات مؤسسية األصول غري املالية

بش���كل فردي أو مجاع���ي وُتِدّر مناف���ع اقتصادية ملالكيها نتيج���ة لالحتفاظ هبا أو 
اس���تعماهلا على مدى فترة من الوقت، وتتكّون من أصول ملموس���ة، ُمنَتجة وغري 

)املرفق( مرفق الفصل الثالث عشرمنتجة، ومن معظم األصول غري امللموسة اليت ال تقيَّد إزاءها خصوم مقابلة.
األصول غري املنَتجة هي األصول غري املالية اليت تنش���أ عن غري طريق عمليات اإلنتاج، األصول غري املُنَتجة

وهي تش���مل أصواًل ملموس���ة وغري ملموس���ة كما تش���مل تكلفة حتوي���ل امللكية 
والتحسينات الكبرية لتلك األصول.

)املرفق 2( مرفق الفصل الثالث عش���ر، 
 -  13  ،8  -  10[  6  -  10

]17
األصول غري املنَتَجة غري امللموسة هي أصول تعطي ملالكها احلق يف االشتراك يف أنشطة األصول غري املُنَتَجة غري امللموسة

معيَّن���ة أو يف إنت���اج س���لع معيَّنة أو خدمات معيَّنة واس���تبعاد الوحدات املؤسس���ية 
األخرى من القيام هبذا النشاط إال بعد احلصول على إذن من املالك )مثل الكيانات 

املحمية بالرباءة أو الشهرة التجارية املشتراة(.
13 - 62 ])املرف���ق 22( - مرف���ق 

الفصل الثالث عشر[
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األص���ول املالي���ة هي كيانات تنطب���ق عليها حقوق امللكية ومتتلكها وحدات مؤسس���ية األصول املالية
بش���كل فردي أو مجاع���ي وتدر منافع اقتصادي���ة ملالكيها نتيج���ة لالحتفاظ هبا أو 
اس���تعماهلا على مدى فترة من الوقت، وهي ختتلف عن األصول األخرى يف نظام 
احلس���ابات القومية يف أهنا تقابلها خصوم لدى وحدة مؤسس���ية أخرى )فيما عدا 

الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة(.

]10 - 5 و11 - 16   20 - 13
و11 - 17[ و])الش���كل ألف([ 

مرفق الفصل الثالث عشر
تنشأ األصول املشروطة عن ترتيبات مالية تعاقدية بني الوحدات املؤسسية ال تنشأ عنها األصول املشروطة

مطالبات غري مشروطة سواًء من حيث دفع أموال أو تقدمي أشياء أخرى ذات قيمة، 
ويف كثري من األحيان ال تكون للترتيبات نفسها قيمة اقتصادية قابلة للتحويل، ومن 
مث فهي ليست أصواًل مالية جارية فعلية ولذلك ال ينبغي إدراجها يف نظام احلسابات 
القومية؛ والسمة الرئيسية لكوهنا مشروطة هي أهنا ال بد فيها من استيفاء شرط أو 

11 - 25أكثر لكي تتم املعاملة املالية.
األصول امللموس���ة غ���ري املنَتَجة هي األصول الطبيعي���ة، أي األراضي واألصول اجلوفية األصول امللموسة غري املُنَتَجة

وامل���وارد البيولوجية غري املزروعة وم���وارد املياه - اليت ميكن حتديد ملكيتها وميكن 
نقلها.

13 - 18 ]13 - 53، )املرف���ق 21( 
مرفق الفصل الثالث عشر[

األص���ول املنتجة هي األصول غري املالية اليت نش���أت كنوات���ج لعمليات تدخل يف إطار األصول املنتجة
حدود اإلنتاج لنظام احلسابات القومية؛ وتتكّون األصول املنتجة من األصول الثابتة 

واملوجودات واملقتنيات الثمينة. 
)املرف���ق 1(   ،14 - 13[ 6 - 10

مرفق الفصل الثالث عشر[
اإلضافية هي خاصية تتصل مبجموعة من األرقام القياس���ية املترابطة اليت تتصل ببعضها اإلضافية

حبكم التعريف أو حبكم القيود املحاس���بية، وُيعرَّف فيها املجموع باعتباره حاصل 
مج���ع املكوِّنات؛ وتتطلب اإلضافية أن تكون هذه اهلوية حمفوظة عند اس���تقرار ِقَيم 
املجم���وع الكل���ي أو مكونات���ه يف فترة مرجعي���ة معيَّنة على مدى فت���رة من الزمن 

16 - 55باستخدام أرقام قياسية للحجم.
اإلعان���ات هي مدفوع���ات جارية غري مبادلة تقدمها الوح���دات احلكومية، مبا يف ذلك اإلعانات

الوحدات احلكومية غري املقيمة، إىل املؤسس���ات على أس���اس مس���تويات أنشطتها 
7 - 71 ]15 - 52[اإلنتاجية أو كميات السلع واخلدمات املنتجة اليت تنتجها أو تبيعها أو تستوردها.

تتكّون إعانات اإلنتاج األخرى من اإلعانات اليت تتلقاها املؤسس���ات املقيمة، فيما عدا إعانات اإلنتاج األخرى
إعانات اإلنتاج، نتيجة اش���تغاهلا باإلنتاج )مثل إعانات كش���وف املرتبات أو القوة 

7 - 79العاملة أو اإلعانات من أجل ختفيض التلوث(.
وأش���باه  الش���ركات  إىل  اإلعان���ات 

الشركات العامة
تتكّون اإلعانات إىل الش���ركات وأش���باه الش���ركات العامة من حتويالت منتظمة ُتدفع 
إىل الش���ركات وأش���باه الش���ركات العامة للتعويض عن اخلس���ائر املستمرة - أي 
فوائض التشغيل السلبية - اليت تتحملها هذه املؤسسات يف أنشطتها اإلنتاجية نتيجة 
لتقاضيها أسعارًا أقل من متوسط تكلفة اإلنتاج وفقًا لسياسات حكومية اقتصادية 
7 - 78أو اجتماعية مقصودة؛ وجرى العرف على اعتبار هذه اإلعانات إعانات للنواتج.

تتك���ّون إعان���ات التصدير من مجيع اإلعانات للس���لع واخلدمات ال���يت ُتدفع للمنتجني إعانات التصدير
املقيمني عند مغادرة السلع لإلقليم االقتصادي أو عند تسليم اخلدمات إىل وحدات 
غري مقيمة، وتش���مل اإلعانات املباش���رة للصادرات وخس���ارة الشركات التجارية 

7 - 76احلكومية يف جتارهتا مع غري املقيمني واإلعانات الناجتة عن تعدد أسعار الصرف.
إعان���ات املرتب���ات أو القوة العاملة تتك���ّون من اإلعانات اليت تدف���ع ملجموع املرتبات إعانات املرتبات أو القوة العاملة

واألجور، أو ملجموع القوة العاملة، أو بغرض تش���غيل فئات معينة من األش���خاص 
7 - 79مثل األشخاص املعاقني جسديًا أو األشخاص الذين ظلوا عاطلني لفترات طويلة.
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ث من اإلعانات املقصود هب���ا تغطية بعض اإلعانات من أجل احلد من التلوث تتك���ّون اإلعانات م���ن أجل احلد من التل���وُّ
التكالي���ف اخلاصة بالعمليات اإلضافية اليت تتم م���ن أجل ختفيض أو إزالة تصريف 

7 - 79امللوِّثات يف البيئة، أو تغطية كل هذه التكاليف.
تتكّون إعانات املنتجات - األخرى )غري إعانات الصادرات والواردات( من اإلعانات إعانات املنتجات - األخرى

للس���لع واخلدمات املنتجة كنواتج للمؤسس���ات املقيمة، وتصبح مس���تحقة نتيجة 
إلنتاج أو بيع أو نقل أو تأجري أو تس���ليم الس���لع واخلدمات أو نتيجة الستخدامها 
لالس���تهالك اخل���اص للمنِتج أو لتكوين رأس املال اخل���اص به، وتوجد ثالث فئات 
عريض���ة من هذه اإلعانات: )1( إعانات املنتجات املس���تخَدمة يف القطاع املن�زيل، 
)2( خس���ائر منظمات التجارة احلكومية، )3( إعانات املؤسس���ات العامة وأشباه 

7 - 78الشركات.
إعانات املنظم���ات التجارية احلكومية 

اخلاسرة
تتكّون إعانات املنظمات التجارية احلكومية اخلاسرة من اخلسائر اليت تتحملها املنظمات 
التجارية احلكومية اليت تقوم بوظيفة بيع وشراء منتجات املؤسسات املقيمة؛ وحينما 
تواجه هذه املنظمات خسائر نتيجة للسياسات االقتصادية أو االجتماعية احلكومية 
املقصودة وذلك بالبيع بأس���عار منخفضة عن األس���عار اليت اشترت هبا السلع، فإن 

7 - 78الفرق بني أسعار الشراء وأسعار البيع ينبغي معاملته باعتباره إعانة.
تتك���ّون إعان���ات الواردات من اإلعانات على الس���لع واخلدمات ال���يت ُتدفع للمنتجني إعانات الواردات

م اخلدمات إىل وحدات  املقيمني حني تعرب السلع حدود منطقة اقتصادية أو حني تقدَّ
7 - 74مؤسسية مقيمة.

ن هي إعانة تدفع إلحدى السلع أو اخلدمات املنتجة، إما كمبلغ حمّدد اإلعانة ملُنَتج معيَّن اإلعانة ملنَتج معيَّ
من املال لكل وحدة أو كمية من الس���لع أو اخلدمات وإما كنسبة مئوية حمّددة من 
س���عر الوحدة؛ وميكن حساهبا أيضًا باعتبارها الفرق بني السعر املستهدف والسعر 

15 - 53السوقي الذي يدفعه املشتري فعاًل.
إعانة املنتجات اليت تس���تعمل حمليًا تتكّون من اإلعانات اليت تدفع إىل الشركات املقيمة إعانة املنتجات اليت تستعمل حمليًا

7 - 78فيما يتعلق بنواجتها اليت تستعمل أو تستهلك يف إطار اإلقليم االقتصادي.
حيدث اإلعفاء من الَدين حني يدخل الدائن واملدين يف اتفاق ثنائي ينص على أن املطالبة اإلعفاء من الَدين

املالية املعنية مل تعد قائمة.
11 - 23 ]دلي���ل موازين املدفوعات - 

]532
أعم���ال التجدي���د والتوس���يع الكبرية 

لألصول الثابتة
أعمال التجديد والتوسيع الكبرية لألصول الثابتة هي األنشطة اليت تزيد من أداء األصول 
الثابتة أو قدرهتا أو تزيد من عمرها املتوّقع يف اخلدمة، وتعترب لذلك جزًءا من تكوين 
رأس امل���ال الثابت اإلمج���ايل. ويعترب قرار التجديد أو إعادة التش���ييد أو التوس���ي�ع 
لألص����ول الثابت�ة قرارًا متعمدًا باالس���تثم�ار، وميكن اخت���اذه يف أّي وقت، وال متليه 

6 - 162أحوال األصول )الحظ الفرق بني هذا البند و“أعمال الصيانة واإلصالح”(.
م األعمال اجلارية - الرصيد يتكّون رصيد األعمال اجلارية من الس���لع واخلدمات اليت متت جزئيًا ولكنها ال تس���لَّ

عادة إىل وحدات أخرى قبل إجراء مزيد من التجهيز عليها أو اليت مل يتم نضجها 
وسيجري عليها مزيد من التصنيع يف فترة الحقة لدى نفس املنتج.

)املرف���ق 122( - مرفق الفصل الثالث 
،72  -  6  ،40  -  6[  عش���ر 

]102 - 10
األص���ول يف  اجلاري���ة   األعم���ال 

املزروعة - الرصيد
يتك���ّون رصيد األعمال اجلارية يف األصول املزروعة م���ن احليوانات احلية اليت ُترىب من 
أجل النواتج اليت ال يتم احلصول عليها إال عند الذبح، مبا يف ذلك الطيور واألمساك 
ال���يت ُترىب جتاريًا، ومن األش���جار وغريها من النبات���ات اليت تنتج حمصواًل واحدًا مث 

متوت واألصول املزروعة غري الناضجة اليت تغل حمصواًل متكررًا.
)املرف���ق 1221( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
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أعم���ال الصيان���ة واإلص���الح العادية 
)لألصول الثابتة(

أعم���ال الصيان���ة واإلصالح العادية )لألصول الثابتة( هي األنش���طة اليت يقوم هبا مالكو 
أو مستعملو األصول الثابتة على فترات دورية لكي يتمّكنوا من استخدام األصول 
على مدى فترة حياهتا املتوّقعة )وهي تعَترب تكاليف جارية ال ميكن تفاديها من أجل 
استمرار استخدام األصول الثابتة(؛ وال ُتغيِّر أعمال الصيانة واإلصالح من األصول 
الثابت���ة أو من أدائها، وإمن���ا حتافظ عليها يف حالة عملية جيدة أو تعيدها إىل حالتها 
األوىل يف حال���ة ح���دوث تلف )الحظ االختالف بني هذا البند و“أعمال التجديد 

6 - 161والتوسيع الكبرية”(.
يتكّون اقتصاد الظل من األنش���طة اليت قد تعَتَبر ُمنِتَجة باملعىن االقتصادي وقانونية أيضًا اقتصاد الظل

)بشرط توفر معايري االلتزام بنظم معينة( ولكنها خمفية عن عمد عن السلطات العامة 
)م���ن أجل تفادي دف���ع الضرائب مثاًل أو دفع اش���تراكات الضمان االجتماعي أو 

6 - 34االلتفاف حول معايري أو متطلبات إدارية معينة(.
أقس���اط التأمني غري التأمني على احلياة تشمل األقساط الفعلية اليت يدفعها حاملو وثيقة أقساط التأمني غري التأمني على احلياة

التأم���ني مقاب���ل احلصول على تأمني أثناء الفترة املحاس���بية )األقس���اط املس���تحقة( 
ومكمالت أقساط التأمني املستحقة الدفع من دخل امللكية واليت تعزى إىل حاملي 

8 - 86شهادات التأمني، ويستثىن منها املسامهات االجتماعية.
يتك���ّون اإلقلي���م االقتصادي لبلد ما م���ن اإلقليم اجلغرايف الذي تدي���ره احلكومة والذي اإلقليم االقتصادي )لبلد ما(

يتحرك فيه األشخاص والبضائع ورأس املال حبرية. وهو يشمل: )أ( الفضاء اجلوي 
واملي���اه اإلقليمية واجلرف القاري الذي يقع يف املي���اه الدولية ويكون للبلد فيه حق 
حص���ري أو يك���ون له والية عليه، أو يدعي بأن ل���ه والية عليه، فيما يتعلق حبقوق 
الصيد البحري أو اس���تغالل أنواع الوقود أو املعادن يف قاع البحر، و)ب( اجليوب 
اإلقليمية يف س���ائر أحناء العامل، و)ج( أّي مناطق حرة أو خمازن استيداع أو مصانع 
تقوم بتش���غيلها ش���ركات مشاطئة حتت س���يطرة اجلمارك )وهذه تشكل جزًءا من 

14 - 9اإلقليم االقتصادي للبلد الذي تقع فيه فعاًل(.
يتك���ّون اإلقلي���م االقتصادي ملنظمة دولية من جيب أو جي���وب يكون للمنظمة الدولية اإلقليم االقتصادي )ملنظمة دولية(

سلطان عليها، وتتكّون هذه األقاليم االقتصادية من مناطق من األرض أو اإلنشاءات 
حمددة حتديدًا واضحًا متتلكها املنظمة الدولية أو تس���تأجرها وتستخدمها لألغراض 
ال���يت أنش���ئت تلك املنظمة من أجلها مبوجب اتفاق رمسي م���ع البلد أو البلدان اليت 

14 - 10توجد فيها تلك األقاليم.
تتكّون فئة اآلالت واملعدات األخرى من األصول الثابتة امللموسة املنَتجة، غري املالية،غري اآلالت واملعدات األخرى

أصول اآلالت واملعدات غري املصنفة باعتبارها “معدات نقل”.
)املرفق 11132( مرفق الفصل الثالث 

عشر
تتكّون اآلالت واملعدات )األصول( من معدات النقل وسائر اآلالت واملعدات فيما عدا اآلالت واملعدات )األصول(

املعدات اليت حتوزها األسر املعيشية لالستهالك النهائي.
)املرف���ق 1113( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
حيدث امتالك الس���لع )مبا فيها األصول( واخلدمات من قبل الوحدات املؤسس���ية عندما االمتالك

تصب���ح ه���ذه الوحدات هي املالك اجلديد للس���لع أو عندما يت���م توصيل اخلدمات 
9 - 32إليها.

الوقت الذي يتم فيه امتالك السلع واخلدمات هو الوقت الذي حيدث فيه انتقال امللكية االمتالك - وقته
9 - 34أو يتم فيه توصيل اخلدمات.

اإلنتاج هو نشاط يتم القيام به حتت مسؤولية وإشراف وإدارة وحدة مؤسسية تستخدم اإلنتاج
ُمدخ���الت م���ن العمالة ورأس املال والس���لع واخلدمات من أج���ل إنتاج نواتج من 

السلع أو اخلدمات.
،4  -  5  ،20  -  1[  15  -  6 

]6 - 6
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اإلنتاج االقتصادي هو نش���اط يتم القيام به حتت إش���راف ومس���ؤولية وحدة مؤسسية اإلنتاج االقتصادي
تستخدم مدخالت العمل ورأس املال والسلع واخلدمات من أجل إنتاج نواتج من 

6 - 15السلع واخلدمات.
اإلنتاج غري القانوين هو إنتاج السلع واخلدمات املحظور بيعها أو توزيعها أو امتالكها اإلنتاج غري القانوين

مبوج���ب القانون، وأنش���طة اإلنتاج ال���يت هي قانونية يف الع���ادة ولكنها تصبح غري 
قانوني���ة حني يتم القيام هبا م���ن ِقَبل منتجني غري مأذون هلم؛ وخيتلف نطاق اإلنتاج 
غ���ري القان���وين باختالف القوانني الس���ارية يف البلدان املختلف���ة )فمثاًل الدعارة هي 

6 - 30نشاط غري قانوين يف بعض البلدان ولكنه قانوين يف بلدان أخرى(.
فئ���ة اإلنش���اءات األخرى يف األص���ول الثابتة امللموس���ة املنتجة غري املالي���ة تتكّون من اإلنشاءات األخرى

اإلنشاءات غري املباين، مبا يف ذلك تكلفة الشوارع واملجاري وتطهري وإعداد املوقع 
ألغراض غري األغراض السكنية أو املباين غري السكنية، وتدخل فيها اآلثار التارخيية 
اليت ال تدخل يف تصنيف املس���اكن أو املباين غري السكنية، واألنفاق وحفر األنفاق 

وغريها من اهلياكل املتصلة بالتنقيب عن املعادن وغريها من األصول اجلوفية.
)املرفق 11122( مرفق الفصل الثالث 

عشر
اإلنف���اق هو قيم���ة املبالغ اليت يدفعها املش���ترون أو يتفقون على دفعه���ا إىل البائعني يف اإلنفاق

مقابل الس���لع واخلدمات اليت يزودهم هبا البائعون، أو إىل وحدات مؤسسية أخرى 
9 - 22حيددها البائع.

اإلنفاق على االستهالك النهائي لألسر 
املعيشية

يتكّون اإلنفاق على االستهالك النهائي لألسر املعيشية من اإلنفاق، مبا يف ذلك اإلنفاق 
املحتس���ب، الذي تنفقه األس���ر املعيش���ية املقيمة على االس���تهالك الفردي للس���لع 

9 - 94 ]9 - 45[والبضائع، مبا يف ذلك ما يباع منها بأسعار ليس هلا قيمة اقتصادية كبرية.
اإلنف���اق عل���ى االس���تهالك النهائ���ي 

للحكومة
يتك���ّون اإلنف���اق على االس���تهالك النهائي للحكومة من اإلنفاق، مب���ا يف ذلك اإلنفاق 
املحتس���ب، الذي تنفقه احلكومة العامة على السلع واخلدمات االستهالكية الفردية 

9 - 94واخلدمات االستهالكية اجلماعية.
اإلنف���اق عل���ى االس���تهالك النهائ���ي 
للمؤسسات غري الرحبية اليت ختدم 

األسر املعيشية

يتكّون اإلنفاق على االستهالك النهائي للمؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية 
م���ن اإلنفاق، مبا يف ذلك اإلنفاق املحتس���ب، الذي تنفقه املؤسس���ات غري الرحبية 

9 - 94املقيمة اليت ختدم األسر املعيشية على االستهالك الفردي للسلع واخلدمات.
اإلنفاق على س���لع وخدمات ينتجها 

أشخاص حلساهبم اخلاص
اإلنفاق على س���لع وخدمات ينتجها أش���خاص حلس���اهبم اخلاص هو القيمة املحتس���بة 
للس���لع أو اخلدمات اليت تنتج كنواتج للمشاريع غري ذات الشخصية االعتبارية اليت 

9 - 52متتلكها األسر املعيشية وحيتفظ هبا الستهالك أفراد األسر املعيشية.
2 - 187اإلنفاق القومي هو جمموع تكوين رأس املال واالستهالك النهائي.اإلنفاق القومي

بعض املعامالت اليت يستحس���ن إدخاهلا يف احلس���ابات ال حتدث بشكل نقدي ومن مث اإلنفاق املحَتَسب
ال ميكن قياس���ها بش���كل مباشر. ويف هذه احلاالت حتَتَسب قيمة متعارف عليها يف 
اإلنف���اق املُناظر. وختتلف التطبيقات من حالة إىل حالة ولكنها مش���روحة يف نظام 

]3 - 34، 9 - 30[احلسابات القومية ملن أراد الرجوع إليها.
يتكّون اإلنفاق النهائي من اإلنفاق على االس���تهالك النهائي وتكوين رأس املال الثابت اإلنفاق النهائي

]1 - 57[اإلمجايل.
اإلهالك يف حساب األعمال هو طريقة لتخصيص تكلفة اإلنفاق السابق على األصول اإلهالك

الثابتة على فترات حماس���بية تالية، ويالحظ أن طرق اإلهالك املفّضلة يف حس���ابات 
األعم���ال وال���يت حتّددها الس���لطات الضريبية ختتلف تقريب���ًا يف معظم احلاالت عن 
مفهوم اس���تهالك رأس املال الثابت املس���تخَدم يف احلس���ابات القومية، ومن مث فإن 
تعبري “استهالك رأس املال الثابت” يستخدم يف نظام احلسابات القومية للتمييز بينه 

1 - 62، 3 - 77 و6 - 183وبني “اإلهالك” الذي يظهر دائمًا يف حسابات األعمال.
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اإلهالك الثابت هو منوذج لإلهالك يقوم على أس���اس قدٍر س���نوٍي ثابت من اس���تهالك اإلهالك الثابت
6 - 193رأس املال على مدى فترة حياة األصول.

اإلهالك اهلندس���ي هو هيكل اإلهالك الذي يقوم على أساس كفاءة وإجيارات األصول اإلهالك اهلندسي
6 - 195الثابتة، اليت تتآكل وفقًا ملتوالية هندسية ثابتة من فترة ألخرى.

األوراق املالي���ة طويل���ة األج���ل ع���دا 
األسهم

األوراق املالية طويلة األجل عدا األس���هم تتكّون من األوراق املالية، غري األس���هم، اليت 
د فترة  هلا فترة اس���تحقاق أصلية تزيد على س���نة واحدة، ولو أن بعض البلدان حتدِّ

استحقاق أصلية تزيد على سنتني.
)الش���كل ألف - 32( - مرفق الفصل 

الثالث عشر
تتك���ّون األوراق املالية عدا األس���هم من الكمبياالت والس���ندات وش���هادات اإليداع األوراق املالية عدا األسهم

واألوراق املالية والس���ندات التجارية وما ش���اهبها من الصكوك اليت يتاجر هبا عادة 
يف األسواق املالية.

11 - 74 )الش���كل أل���ف - 3( - 
مرفق الفصل الثالث عشر

األوراق املالي���ة قص���رية األج���ل عدا 
األسهم

األوراق املالي���ة قص���رية األجل عدا األس���هم ه���ي األوراق املالية غري األس���هم اليت هلا 
مدة اس���تحقاق أصلية س���نة أو أقل، ولكنها ال تزيد على س���نتني أو أقل، حتس���بًا 

لالختالفات يف املمارسة بني البلدان.
11 - 74 )الش���كل أل���ف - 3( - 

مرفق الفصل الثالث عشر
األوراق املالي���ة املرتبط���ة بأرقام قياس���ية هي صكوك مالية يرتب���ط فيها مبالغ مدفوعات األوراق املالية املرتبطة بأرقام قياسية

الكوبون���ات )الفائدة( و/أو األصل املس���تحق برقم قياس���ي عام لألس���عار أو برقم 
7 - 104 ]11 - 78[قياسي خاص لألسعار أو برقم قياسي ملعدل أسعار الصرف.

7 - 128 و7 - 132اإلجيار هو جمموع إجيارات األراضي واألصول اجلوفية.اإلجيار
إجي���ار األراضي هو ش���كل من أش���كال دخل امللكي���ة ويتكّون من املبال���غ اليت يدفعها إجيار األراضي

7 - 128املستأجر إىل املالك لقاء استخدام األرض.
إجيار األصول الثابتة هو املبلغ املس���تحق الدفع من مس���تعمل األصل الثابت إىل مالكه، إجيار األصول الثابتة

مبوجب عقد إجيار تش���غيلي أو عقد مش���ابه، مقابل احلق يف اس���تعمال األصل يف 
6 - 181اإلنتاج ملدة زمنية حمّددة.

إجي���ار األصول اجلوفي���ة هو نوع من دخل امللكية ويتكّون م���ن املدفوعات اليت تدفعها إجيار األصول اجلوفية
الوح���دات املؤسس���ية إىل مالكي األصول اجلوفية مقابل الس���ماح هلا باس���تخراج 

]7 - 133[الرواسب اجلوفية على مدى فترة من الزمن.
اإلجي���ار الص���ايف هو جمموع اإلجيار الذي يدفعه الس���اكن للمالك خمصومًا منه ضرائب اإلجيار الصايف

العق���ارات اليت يدفعها املال���ك أو أّي مصاريف صيانة ناجتة فقط عن ملكية العقار؛ 
وهذه الضرائب واملصاريف تعترب مس���تحقات على الساكن باعتبار أنه مفترض أن 

7 - 130يقتطعها من اإلجيار الذي كان من املفروض أن يدفعه للمالك.
يتكّون باقي أحناء العامل من مجيع الوحدات املؤسسية غري املقيمة اليت تدخل يف معامالت باقي أحناء العامل

4 - 163 ]1 - 14، 14 - 3[مع الوحدات املقيمة أو اليت هلا روابط اقتصادية أخرى مع الوحدات املقيمة.
البحث والتطوير الذي تقوم به مؤسسة سوقية منتجة هو نشاط تقوم به املؤسسة هبدف البحث والتطوير

اكتش���اف أو تطوير منتجات جديدة مبا يف ذلك حتس���ني أنواع أو نوعية املنتجات 
6 - 142 ]6 - 163[القائمة، أو اكتشاف أو تطوير عمليات جديدة أكثر كفاءة لإلنتاج.

برجميات احلاسوب هي أصل من األصول يتكّون من برامج احلاسوب وأوصاف الربامج برجميات احلاسوب
واملواد املس���اعدة للنظم ولربجميات التطبيق، وتش���مل الربجميات املش���تراة واملطورة 

داخليًا إذا كان اإلنفاق عليها كبريًا.
)املرف���ق 1122( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
البضاعة احلاضرة هي السلع اليت قامت الوحدة املنتجة هلا أو املستوردة هلا بتسليمها فعاًل البضاعة احلاضرة

9 - 31إىل املستهلك سواء يف الفترة اجلارية أو يف فترة سابقة.
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يقف���ل احلس���اب بإدخال بند ت���وازن يعرَّف بأنه الفرق بني جانيب احلس���اب؛ ويعبِّر بند بند التوازن
التوازن عادة عن النتيجة الصافية لألنشطة اليت يغطيها احلساب ومن مث فهو عنصر 
اقتص���ادي له أمهية كبرية وله مغزى حتليلي - ومن األمثلة على ذلك القيمة املضافة 

1 - 3 ]3 - 64[والدخل القابل للتصرف واملدخرات وصايف اإلقراض والقيمة الصافية.
البنك املركزي هو املؤسس���ة املالية العامة ذات الس���لطة النقدي���ة أي اليت تصدر أوراق البنك املركزي

النق���د، والعمالت املعدنية يف بعض األحيان، ومتس���ك مجي���ع االحتياطيات الدولية 
4 - 86للبلد أو جزًءا منها.

البن���ك املركزي اإلقليمي هو مؤسس���ة مالي���ة دولية تعترب مبثابة بنك مركزي مش���ترك البنك املركزي اإلقليمي
14 - 34ملجموعة من البلدان األعضاء.

القص���د من نش���اط التأمني هو تزويد الوحدات املؤسس���ية املعرَّضة ألن���واع معيَّنة من التأمني
املخاط���ر حبماية مالي���ة من اآلثار ال���يت تترتب على حدوث أح���داث معيَّنة؛ وهو 
أيضًا نوع من الوساطة املالية اليت جيري فيها أخذ أموال من حاملي وثائق التأمني 
واستثمارها يف أصول مالية وغري مالية يتم االحتفاظ هبا باعتبارها احتياطيات تقنية 
ملواجهة املطالبات اليت تنتج يف املس���تقبل ع���ن وقوع األحداث املبيَّنة يف بوليصات 

6 - 135التأمني.
جتزئة املعامالت هي تس���جيل املعاملة اليت تعترب معاملة وحيدة من وجهة نظر األطراف جتزئة املعامالت

يف املعاملة، باعتبارها معاملتني أو أكثر خمتلفيت التصنيف )مثاًل تس���جيل مدفوعات 
اإلجي���ار الفعلية من ِقَبل املس���تأجر مبوجب عقد مايل باعتبارها س���دادًا ألصل املال 

3 - 28ومدفوعات فوائد(.
التحف والقطع الفنية األخرى هي أصول غري مالية، وحمسوسة، وُمنَتجة، وال تستخَدم التحف والقطع الفنية األخرى

أساس���ًا يف اإلنت���اج أو االس���تهالك، ويتوّقع هل���ا أن تزيد قيمته���ا أو على األقل أن 
حتاف���ظ على قيمتها من حيث القيمة احلقيقية، وال تتدهور حالتها مع مرور الوقت 
يف الظ���روف الطبيعي���ة، واليت يت���م امتالكه���ا أو احتيازها أساس���ًا باعتبارها ذات 
قيم���ة ُمختَزنة، ومنها اللوح���ات والتماثيل وما إليها اليت ُيعتَ���رف هبا كأعمال فنية 

وُتحف.
)املرف���ق 132( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر
التحوي���ل ه���و معاملة تقوم فيها وحدة مؤسس���ية بتقدمي س���لعة أو خدم���ة أو أصل من التحويل

األص���ول إىل وحدة مؤسس���ية أخ���رى دون تلّقي أّي س���لعة أو خدمة أو أصل من 
8 - 3، 8 - 27األصول من تلك الوحدة يف املقابل.

حتويل الذه���ب النقدي إىل ذهب غري 
نقدي

إذا أخرجت الس���لطات ذهبًا نقديًا من حيازهتا ألغراض غري نقدية، كالبيع إىل مقتنني 
أو مس���تعملني من األش���خاص، فإهن���ا ُتعترب أهنا حولت ذهب���ًا نقديًا إىل ذهب غري 

11 - 65نقدي.
يتك���ّون التحويل العيين من نقل ملكية الس���لعة أو األصل، فيما ع���دا النقدية، أو تقدمي التحويل العيين

8 - 27 ]3 - 40[اخلدمة دون أّي مقابل.
تتكّون التحويالت االجتماعية العينية من الس���لع واخلدمات املقدمة يف ش���كل عيين إىل التحويالت االجتماعية العينية

األس���ر املعيشية من الوحدات احلكومية )مبا يف ذلك صندوق الضمان االجتماعي( 
ومن املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية، س���واء كانت هذه 
الس���لع واخلدمات مشتراة من الس���وق أو كانت منتَجة باعتبارها نواتج غري سوقية 
للوحدات احلكومية أو املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية؛ 
وتدخل فيها البنود التالية: )1( مس���تحقات الضمان االجتماعي وتس���ديد نفقاته، 
)2( املس���تحقات العينية األخرى للضمان االجتماعي، )3( مس���تحقات املساعدة 

8 - 99االجتماعية العينية، )4( حتويالت السلع غري السوقية واخلدمات.
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تتكّون التحويالت اجلارية من مجيع التحويالت اليت ليس���ت حتويالت رأمسالية، وتؤثر التحويالت اجلارية
هذه التحويالت بش���كل مباشر على مس���توى الدخل املتاح وبالتايل على استهالك 

السلع واخلدمات.
،3  -  8  ،22  -  3[  32  -  8 

]133 - 10
تتكّون التحويالت اجلارية األخرى من صايف أقساط ومطالبات التأمني غري التأمني على التحويالت اجلارية األخرى

احلي���اة والتحويالت اجلارية بني خمتلف أنواع الوحدات احلكومية، وعادة ما تكون 
بني مستويات خمتلفة يف احلكومة وأيضًا بني احلكومة العامة واحلكومات األجنبية، 

8 - 9 و8 - 10والتحويالت اجلارية من مثل التحويالت بني خمتلف األسر املعيشية.
تتكّون التحويالت اجلارية بني األس���ر املعيش���ية من مجيع التحويالت اجلارية النقدية أو التحويالت اجلارية بني األسر املعيشية

العينية اليت تدفعها أو تتلقاها األس���ر املعيش���ية املقيمة إىل أسر معيشية أخرى مقيمة 
8 - 95أو منها.

التحوي���الت اجلارية داخ���ل احلكومة 
العامة

تتك���ّون التحويالت اجلارية داخل احلكومة العامة من التحويالت اجلارية بني الوحدات 
احلكومي���ة املختلف���ة أو القطاع���ات الفرعي���ة املختلف���ة يف احلكوم���ة العامة. وهي 
تش���مل التحويالت اجلارية بني خمتلف مس���تويات احلكومة كما حيدث كثريًا بني 
احلكوم���ة املركزية واحلكومات املحلية وبني الوحدات احلكومية وصناديق الضمان 

8 - 90االجتماعي.
الغرام���ات   - اجلاري���ة  التحوي���الت 

والعقوبات
التحويالت اجلارية هي الغرامات والعقوبات اليت تفرض على الوحدات املؤسس���ية من 

8 - 96املحاكم أو اجلهات القضائية، وُتعاَمل باعتبارها حتويالت جارية إلزامية.
تتك���ّون التحويالت اجلاري���ة املتنوعة من خمتلف أنواع التحوي���الت اجلارية اليت حتدث التحويالت اجلارية املتنوعة

ب���ني وح���دات مؤسس���ية مقيمة أو ب���ني وحدات مؤسس���ية مقيمة وغ���ري مقيمة، 
وأكثرها ش���يوعًا هي: )أ( التحويالت اجلارية إىل املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم 
األس���ر املعيش���ية، )ب( والتحويالت اجلارية بني األسر املعيش���ية، )ج( والغرامات 

8 - 93 و8 - 98والعقوبات، )د( واليانصيب والقمار، )ه�( ومدفوعات التعويض.
التحوي���الت اجلاري���ة - مدفوع���ات 

التعويضات
تتكّون مدفوعات التعويضات من التحويالت اجلارية اليت تدفعها الوحدات املؤسس���ية 
إىل وحدات مؤسس���ية أخرى تعويضًا عن اإلصابة لألش���خاص أو تلف املمتلكات 
الذي تس���ببت فيه الوحدات األوىل، فيما عدا مدفوعات مطالبات التأمني على غري 

8 - 98احلياة.
التحويالت اجلارية م���ن اخلارج وإىل 

اخلارج
التحوي���الت اجلارية اليت حتدث بني وحدات مؤسس���ية مقيمة وغري مقيمة تعرف عادة 

8 - 4بأهنا التحويالت اجلارية من اخلارج وإىل اخلارج.
التحويالت اجلارية للمؤسس���ات غري 

الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية
تتكّون معظم التحويالت اجلارية للمؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية من 
التحويالت النقدية اليت تتلقاها هذه املؤسسات من وحدات مؤسسية أخرى مقيمة 
أو غري مقيمة يف ش���كل اش���تراكات عضوية أو اش���تراكات يف األنش���طة أو هبات 

8 - 94طوعية أو غري ذلك، سواء كانت تدفع على فترات منتظمة أو غري منتظمة.
اليانصي���ب   - اجلاري���ة  التحوي���الت 

والقمار
تتكّون التحويالت اجلارية - اليانصيب والقمار من املبالغ املدفوعة إىل الفائزين.

97 - 8
التحوي���الت الرأمسالية هي معامالت نقدية أو عينية يتم مبوجبها نقل أصل من األصول التحويالت الرأمسالية

)فيم���ا ع���دا النقدي���ة والبضاعة احلاضرة( من وحدة مؤسس���ية إىل أخ���رى، أو يتم 
ن متلّقي التحويل من احتياز أصل آخر، أو اليت يتم مبوجبها  مبوجبها نقل نقدية متكِّ

10 - 29 ]3 - 22، 8 - 3[نقل األموال املتحصلة من التصرف يف أصل آخر من األصول.
تتك���ّون التحويالت الرأمسالية األخرى من مجيع التحويالت الرأمسالية فيما عدا ضرائب التحويالت الرأمسالية األخرى

رأس املال واملنح االس���تثمارية، وهي تشمل أيضًا إلغاء الدين باالتفاق املشترك بني 
10 - 139الدائن واملدين.
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تتك���ّون التحوي���الت الرأمسالية العينية م���ن حتويل ملكية أصل من األص���ول )فيما عدا التحويالت الرأمسالية العينية
البضاع���ة املوجودة أو النقدية( أو إلغاء الدائن اللتزام معيَّن، دون أن يتلّقى تعويضًا 

10 - 132 ]8 - 31[يف املقابل.
تتكّون التحويالت الرأمسالية النقدية من التحويالت النقدية اليت يتحصل عليها الطرف التحويالت الرأمسالية النقدية

األول ع���ن طريق التصرف يف أصل من األص���ول أو أكثر )فيما عدا قيمة البضاعة 
املوج���ودة(، أو اليت م���ن املتوّقع أو املطلوب أن يس���تعملها الطرف الثاين يف حيازة 
أص���ل من األص���ول أو أكثر )فيما عدا البضاعة املوج���ودة(؛ ويكون الطرف الثاين 
ملزمًا، على األغلب، باس���تعمال النقدية يف ش���راء اصل أو أكثر كش���رط إلجراء 

10 - 132 ]8 - 31[التحويل.
حتويالت الس���لع أو اخلدمات الفردية 

غري السوقية
حتويالت السلع أو اخلدمات الفردية غري السوقية تتكّون من السلع أو اخلدمات املقدمة 
جمانًا إىل األس���ر املعيش���ية، أو بأس���عار غري ذات قيمة اقتصادية كبرية، من املنتجني 
غري الس���وقيني أو من الوحدات احلكومية واملؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم قطاع 
األسر املعيشية، وإن كانت بعض اخلدمات غري السوقية اليت تنتجها املؤسسات غري 
الرحبي���ة هلا بعض خصائص اخلدمات اجلماعية إال أن مجيع اخلدمات غري الس���وقية 
اليت تنتجها هذه املؤسس���ات تعترب ذات طبيعة فردية س���واء ابتغاء التبسيط أو حبكم 

8 - 105العرف. 
تتكّون التحويالت النقدية من مدفوعات العمالت أو الودائع القابلة للتحويل من وحدة التحويالت النقدية

8 - 27مؤسسية إىل أخرى دون مقابل.
التدفق���ات األخ���رى هي التغريات يف قيمة األصول واخلص���وم اليت ال حتدث من خالل التدفقات األخرى

معام���الت؛ وهذه الكيانات هي من نوعني: الن���وع األول هو التغريات الناجتة عن 
عوامل منها اكتش���اف أو نضوب املوارد اجلوفية أو التخريب الناتج عن احلرب أو 
األحداث السياس���ية األخ���رى أو عن كوارث طبيعية؛ والن���وع الثاين هو التغريات 
يف قيمة األصول واخلصوم والقيمة الصافية نتيجة التغريات يف مس���توى األسعار أو 

3 - 57هياكلها مما ينعكس يف خسائر أو مكاسب رأمسالية.
تعك���س التدفقات االقتصادية إنش���اء قيم���ة اقتصادية أو حتويله���ا أو تبادهلا أو نقلها أو التدفقات االقتصادية

زواهل���ا، وتنطوي ه���ذه التدفقات على تغيُّرات يف حجم أص���ول وخصوم الوحدة 
3 - 9املؤسسية أو استهالكها أو قيمتها.

كثري من التدفقات، مثل التحويالت النقدية أو فائض التش���غيل اإلمجايل، ليس هلا أبعاد التدفقات بالقيمة احلقيقية
س���عرية أو كمية يف حد ذاهتا حبيث ميك���ن حتليلها، ومن مث فليس من املمكن قياس 
هذه التدفقات باألس���عار الثابتة، ولكن ميكن قياس���ها بالقيم���ة احلقيقية عن طريق 
تفصيل قيمها حس���ب األرقام القياس���ية لألسعار لقياس قوهتا الشرائية احلقيقية على 

16 - 2أساس سلة خمتارة من السلع واخلدمات يقاس عليها.
الترفي���ه واألصول األدبي���ة والفنية هي النس���خ األصلية لألفالم والتس���جيالت الصوتية الترفيه، واألصول األدبية والفنية

واملخطوطات والشرائط والنماذج، إخل. املسجل عليها مسرحيات أو برامج إذاعية 
أو تليفزيونية أو حفالت موسيقية أو أحداث رياضية أو أعمال أدبية أو فنية، إخل.

)املرف���ق 1123( مرف���ق الفصل الثالث 
عشر

تسجيل املدفوعات املستحقة هو طريقة حماسبية تبيِّن التدفقات اليت تنشأ عنها مدفوعات تسجيل املدفوعات املستحقة
نقدي���ة يف آخ���ر فترة ميك���ن دفعها فيها دون حتم���ل تكاليف إضافي���ة أو غرامات، 
وباإلضافة إىل هذه التدفقات، تس���جل املدفوعات النقدية الفعلية وقت دفعها ويتم 
تغطية الفترة الزمنية بني حلظة اس���تحقاق الدفع وحلظة سداده الفعلية )إن وجدت( 
عن طريق تس���جيل بند دائن أو مدين يف احلس���ابات املالية )انظر أيضًا “احلسابات 

3 - 93املستحقة”(.
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لية مقابل بنود على التسجيالت الصافية التس���جيالت الصافية هي جمموعات تقيَّد فيها ِقَيم بعض البنود األوَّ
3 - 117اجلانب اآلخر من احلساب أو تكون هلا عالمة مضادة هلا.

التصحيح املزدوج هو طريقة تقاس هبا القيمة املضافة اإلمجالية باألسعار الثابتة عن طريق التصحيح املزدوج
طرح االستهالك الوسيط باألسعار الثابتة من الناتج باألسعار الثابتة، وهذه الطريقة 
مفي���دة فقط يف تقديرات األس���عار الثابتة ذات القيم���ة املضافة، مثل التقديرات اليت 
يتم حس���اهبا باستخدام صيغة السبرييس )سواء األساس الثابت أو التقديرات معربًا 

16 - 5عنها بأسعار السنة السابقة(.
حي���دث التص���رف يف األصول )املوج���ودات واألصول الثابت���ة أو األراضي أو األصول التصرف يف األصول

األخرى غري املنَتَجة( حينما تقوم وحدة مؤسسية ببيع أو حتويل أّي من أصوهلا إىل 
وحدة مؤسسية أخرى؛ وعند حتويل ملكية أصل من األصول الثابتة من منتج مقيم 
إىل آخر تس���جل قيمة األص���ل املبيع أو املقايض أو املحول باعتباره تكوينًا س���لبيًا 
10 - 40 ]9 - 32[لرأس املال الثابت لدى املنتج األول وتكوينًا إجيابيًا لرأس املال الثابت لدى الثاين.

تصنيف االس���تهالك الفردي حس���ب 
الغرض

تصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض هو تصنيف يستخَدم من أجل حتديد أهداف 
18 - 7اإلنفاق على االستهالك الفردي وكذلك االستهالك الفردي الفعلي.

تصني���ف أغ���راض املؤسس���ات غ���ري 
الرحبية

تصنيف أغراض املؤسس���ات غري الرحبية هو تصنيف يستعَمل يف التعرُّف على األهداف 
االقتصادي���ة واالجتماعية للمعامالت اجلارية واإلنف���اق الرأمسايل واحتياز األصول 

18 - 12املالية لدى املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية.
حس���ب  املنتج���ني  إنف���اق  تصني���ف 

الغرض
تصنيف إنفاق املنتجني حس���ب الغرض هو تصنيف يس���تعمل لتصنيف أغراض اإلنفاق 
لدى املنتجني )أي االس���تهالك الوسيط وتعويضات العاملني، إخل.( حسب الغرض 

18 - 13)اإلنفاق على اإلصالحات والصيانة أو اإلنفاق على ترويج املبيعات(.
د د التصنيف الصناعي الدويل املوحَّ د هو تصنيف األمم املتح���دة الصناعي الدويل املوحَّ التصني���ف الصناعي الدويل املوحَّ

جلميع األنش���طة االقتصادية؛ ويس���تعمل نظام احلس���ابات القومي���ة 1993 التنقيح 
1 - 47الثالث للتصنيف.

التصنيف املركزي للمنتجات هو تصنيف يقوم على أس���اس اخلصائص املادية للسلع أو التصنيف املركزي للمنتجات
طبيعة اخلدمات املقدمة، وكل نوع من السلع أو اخلدمات الواردة يف هذا التصنيف 
مع���رَّف بش���كل يتمثل يف أن إنتاجه يتم يف نش���اط واحد من األنش���طة املعرفة يف 

5 - 44التصنيف الصناعي الدويل املوّحد جلميع ألنشطة االقتصادية.
تصني���ف وظائ���ف احلكومة هو تصنيف يس���تعَمل للتعرف على األه���داف االقتصادية تصنيف وظائف )مهام( احلكومة

واالجتماعي���ة للمعامالت اجلارية واإلنفاق الرأمسايل وحيازة األصول املالية من ِقَبل 
18 - 9احلكومة وقطاعاهتا الفرعية.

توفِّ���ر التصنيف���ات الوظيفية وس���يلة لتصنيف معام���الت معيَّنة للمنتج���ني وللقطاعات التصنيفات الوظيفية
املؤسسية الثالثة: األسر املعيشية واحلكومة العامة واملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم 

18 - 1األسر املعيشية، حسب الغرض أو اهلدف االقتصادي االجتماعي.
تعادل القوة الش���رائية هو نس���بية سعرية ُيقاس هبا عدد وحدات العملة من البلد باء اليت تعادل القوة الشرائية

حيتاجها البلد باء لشراء كمية من سلعة أو خدمة معينة يف البلد باء تساوي الكمية 
16 - 82اليت ميكن شراؤها بوحدة واحدة من عملة البلد ألف يف البلد ألف.

يتك���ّون التعاون الدويل اجلاري من التحويالت اجلاري���ة النقدية والعينية بني حكومات التعاون الدويل اجلاري
8 - 92البلدان املختلفة أو بني احلكومات واملنظمات الدولية.

حيدث تعّدد أس���عار الص���رف الرمسية حني يكون لدى الس���لطات النقدية نظام لتطبيق تعّدد أسعار الصرف الرمسية
سعرين أو أكثر للصرف ملختلف فئات املعامالت.

14 - 80 ]19 املرف���ق أل���ف، دلي���ل 
موازين املدفوعات 134[
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ص���ايف  يف  التغ���ري  ملراع���اة  تعدي���ل 
حقوق ملكية األس���ر املعيشية يف 
احتياطي���ات صنادي���ق املعاش���ات 

التقاعدية

يس���اوي التعديل ملراعاة التغري يف صايف حقوق ملكية األس���ر املعيش���ية يف احتياطيات 
صنادي���ق املعاش���ات التقاعدية القيمة الكلي���ة لالش���تراكات االجتماعية يف خطط 
املعاش���ات التقاعدي���ة املمولة متوياًل خاصًا مضافًا إليها القيمة الكلية لالش���تراكات 
التكميلي���ة املس���تحقة الدف���ع من دخل امللكي���ة الذي يعزى إىل حامل���ي بوليصات 
التأم���ني )أي أصحاب حقوق املعاش���ات( ومطروحًا منه���ا قيمة مصاريف اخلدمة 
املتصل���ة هب���ا ومطروحًا منها أيض���ًا قيمة املعاش���ات التقاعدية املدفوع���ة باعتبارها 
اس���تحقاقات التأمين���ات االجتماعية من خطط املعاش���ات املمول���ة متوياًل خاصًا؛ 
والغ���رض م���ن ه���ذا التعديل هو التأك���د من أن الزيادة يف اش���تراكات املعاش���ات 
 التقاعدية عن املدفوعات إليها )أي “التحويالت الدائنة” عن التحويالت املدينة”(

9 - 16 ]10 - 30[ال تدخل يف مدخرات األسر املعيشية.
تعويضات العاملني هي جمموع الدخل النقدي والعيين الذي تدفعه املؤسسة إىل العاملني تعويضات العاملني

7 - 21 ]7 - 31[مقابل العمل الذي يقومون به أثناء الفترة اليت تعد عنها احلسابات.
���رات يف ص���ايف القيمة تس���اوي التغيُّرات يف األصول مطروحًا منه���ا التغيُّرات يف التغيُّرات يف صايف القيمة  التغ�يُّ

اخلصوم.
 - و]2   ]91  - و]13   148  -  2

]93
التغيُّ���رات يف ص���ايف القيم���ة احلقيقية 

الوطنية 
رات يف صايف القيمة احلقيقية الوطنية هي جمموع التغيُّرات يف القيمة الصافية جلميع  التغ�يُّ
القطاع���ات املؤسس���ية املقيمة مطروحًا من���ه املكاسب/اخلس���ائر الرأمسالية املحايدة 
)أي بالنس���بة إىل املس���توى العام لألس���عار(؛ وهي تس���اوي أيضًا جمموع االدخار 
والتحويالت الرأمسالية والتغيُّرات األخرى يف حجم األصول واملكاسب أو اخلسائر 

2 - 186احلقيقية للمخزون.
التغيُّ���رات يف املخ���زون )مب���ا يف ذلك 

األعمال اجلارية(
���رات يف املخزون )مبا يف ذلك األعمال اجلارية( من: )أ( خمزونات النواتج  تتك���ّون التغ�يُّ
اليت ال تزال حتتفظ هبا الوحدات اليت أنتجتها متهيدًا لتصنيعها أو بيعها أو تس���ليمها 
لوحدات أخرى أو استعماهلا بشكل آخر، )ب( خمزونات النواتج اليت مت احتيازها 
من وحدات أخرى بقصد استعماهلا يف االستهالك الوسيط أو إعادة البيع دون مزيد 
من التصنيع، وتقاس بقيمة بنود البضاعة احلاضرة مطروحًا منها قيمة املس���حوبات 

10 - 7 و10 - 28وقيمة أّي خسائر جارية يف السلع املوجودة يف املخزون.
م���ع م���رور الوقت ميكن أن يصبح منط األس���عار النس���بية يف فترة األس���اس أقل اتصااًل تغيري فترة األساس

تدرجيي���ًا باألوضاع االقتصادية يف الفت���رات الالحقة إىل درجة يصبح معها من غري 
املقب���ول اس���تخدام هذه املقاييس يف قي���اس احلجم بني فترة وأخ���رى؛ ويصبح من 

16 - 31الضروري حينئذ تغيري فترة األساس.
يعين تغيري مس���ار املعامالت تس���جيلها باعتبارها حدثت يف قنوات ختتلف عن القنوات تغيري مسار املعامالت

الفعلي���ة أو أهن���ا حدثت مبعىن اقتصادي بينما هي حدثت على غري ذلك، ومن أمثلة 
ذلك تس���جيل معاملة مباش���رة بني الوحدة ألف والوحدة جي���م باعتبارها حدثت 
بش���كل غري مباش���ر عن طريق الوحدة باء، وحيدث هذا غالبًا مع بعض التغيري يف 

3 - 24فئة املعاملة.
ينش���أ التقادم غري املتوّقع إذا نقصت املبالغ املقيدة يف اس���تهالك األصول الثابتة للتقادم التقادم غري املتوّقع

]12 - 43[الطبيعي املتوّقع ألصل من األصول عن املبلغ املطلوب لتغطية التقادم الفعلي.
جمموع القيمة املضافة بتكلفة عوامل اإلنتاج ليس من املفاهيم املس���تعملة بشكل واضح تكلفة عوامل اإلنتاج

يف نظام احلس���ابات القومية ولكن من السهل حسابه بطرح قيمة أّي ضرائب على 
اإلنتاج - مطروحًا منها قيمة إعانات اإلنتاج - تكون مستحقة على أساس جمموع 

6 - 229القيمة املضافة.
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كثريًا ما يس���تخدم مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة يف االقتصاد، وهي تقاس على أساس تكلفة الفرصة الضائعة
الفرص الضائعة وقت اس���تعمال األصل أو امل���ورد متييزًا هلا عن التكلفة املتكبدة يف 
وقت سابق يف احلصول على األصل أو املدفوعات اليت كان ميكن حتقيقها يف حالة 
اس���تخدام املورد بش���كل آخر )مثاًل تقييم العمل التطوعي بقيمة األجر الذي كان 

1 - 60ميكن احلصول عليه يف عمل مدفوع األجر(.
تكنولوجيا الصناعة )اإلنتاج( هي أحد نوعني من االفتراضات التكنولوجية املس���تعملة تكنولوجيا الصناعة )اإلنتاج(

يف حتويل جداول العرض واالستخدام إىل جداول متاثلية للمدخالت - املخرجات 
)النوات���ج(؛ وه���ي تفترض أن مجيع النواتج اليت تنتجه���ا صناعة ما يتم إنتاجها وفق 

15 - 144نفس هيكل املدخالت.
تكنولوجيا املنتج أو السلعة هي أحد نوعني من االفتراضات التكنولوجية املستخدمة يف تكنولوجيا املنتج )السلعة(

حتويل جداول العرض واالستخدام إىل جداول منهجية للمدخالت - املخرجات؛ 
تفترض أن هيكل املدخالت يف إنتاج منتج معني هو نفس اهليكل أيًّا كانت الصناعة 

15 - 144اليت تنتجه.
يق���اس تكوي���ن رأس املال الثابت اإلمجايل، بالقيمة الكلي���ة ملحوزات املنتجني مطروحًا تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل

منها املتصرَّف فيه من األصول الثابتة أثناء الفترة املحاسبية، ومضافًا إليها إضافات 
معيَّن���ة لقيمة األصول غري املنَتَجة )مثل األصول اجلوفية أو التحس���ينات الكبرية يف 
الكمية أو النوعية أو يف إنتاجية األرض( اليت تتحقق من النشاط اإلنتاجي للوحدات 

10 - 33 و10 - 51 ]10 - 26[املؤسسية.
يتكّون تكوين رأس املال الثابت الصايف من تكوين رأس املال الثابت اإلمجايل مطروحًا تكوين رأس املال الثابت الصايف

10 - 27 ]12 - 102[منه استهالك رأس املال الثابت.
التمايز يف األسعار هو الوضع الذي يقوم فيه البائع بتقاضي أسعار خمتلفة لفئات خمتلفة التمايز يف األسعار

16 - 113من املشتريات من سلع وخدمات متطابقة تباع يف نفس الظروف متامًا.
التناقلية )يف املقارنات الدولية( هي حالة تفيد بأن الرقم القياسي املباشر )اإلثنيين( للبلد التناقلية )يف املقارنات الدولية(

)كاف( القائم على أس���اس البلد )الم(، يس���اوي الرقم القياس���ي غري املباشر الذي 
يتم احلصول عليه من حاصل ضرب الرقم القياسي املباشر )اإلثنيين( للبلد )كاف( 
على أس���اس البلد )ميم( يف الرقم القياسي املباشر )اإلثنيين( للبلد )ميم( على أساس 

16 - 88البلد )الم(.
الثروة القومية هي جمموع األصول غري املالية وصايف املطالبات على باقي العامل، وذلك الثروة القومية

13 - 2لالقتصاد ككل.
ج���داول الصناعة - الصناعة ه���ي جداول متناظرة للمدخالت واملخرجات يكون فيها جداول الصناعة - الصناعة

البعد يف الصفوف األفقية والرأسية هو الصناعة، وبذلك يبيِّن اجلدول أّي الصناعات 
15 - 150تستخدم منتجات من أّي الصناعات األخرى.

ل فيها كيفية نشأة املعروض جداول العرض واالستعمال جداول العرض واالس���تعمال تأخذ شكل مصفوفات ُيسجَّ
من خمتلف السلع واخلدمات من الصناعات املحلية والواردات وكيفية ختصيص هذه 

1 - 16 ]15 - 1[اإلمدادات بني خمتلف االستعماالت الوسيطة والنهائية، مبا يف ذلك الصادرات.
اجلداول املتناظرة )املدخالت - املخرجات( هي جداول ُتستخَدم فيها نفس التصانيف اجلداول املتناظرة

أو الوح���دات )أي نف���س جمموعة املنتج���ات أو الصناع���ات( يف اخلانات العمودية 
15 - 2واألفقية.

ج���داول املنتجات - املنتجات ه���ي جداول متناظرة للمدخ���الت واملخرجات تكون جداول املنتجات - املنتجات
فيها النواتج هي الُبعد يف كال البعدين العمودي واألفقي، وبذلك يبني اجلدول أّي 

15 - 150املنتجات تستخدم يف إنتاج أّي املنتجات األخرى.
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ي���دّون يف ج���دول التكافؤ )املدخالت - املخرجات( كمية كل منتج من املنتجات )أو جدول التكافؤ
كمية الناتج لكل صناعة( تستخدم كمدخالت لكل وحدة من وحدات الناتج من 

15 - 175خمتلف املنتجات/الصناعات.
ُتبيِّن أعمدة جدول ليونتيف املعكوس )املدخالت - املخرجات( متطلبات املدخالت، جدول ليونتيف املعكوس

املباش���رة وغري املباش���رة، من مجيع املنتجني اآلخرين اليت تتول���د عن وحدة واحدة 
15 - 175من الناتج.

ج���دول املدخ���الت - املخرجات هو وس���يلة لعرض حتلي���ل تفصيلي لعملي���ة اإلنتاج جدول املدخالت - املخرجات
واس���تخدام السلع واخلدمات )املنتجات( والدخل الذي يولده هذا اإلنتاج. وميكن 
أن تكون هذه اجلداول يف ش���كل )أ( جداول عرض واس���تخدام، أو )ب( جداول 

متناظرة للمدخالت واملخرجات.
211  -  2[  8  - و15   1  -  15 

و15 - 2[
تش���مل حدود اإلنتاج )أ( مجيع اإلنتاج من الس���لع واخلدمات الفردية أو اجلماعية اليت حدود اإلنتاج

تقدم لوحدات غري الوحدات املنتجة هلا، أو يعتزم تزويد هذه الوحدات هبا، مبا يف 
ذلك إنتاج الس���لع واخلدمات اليت تس���تعمل يف إنتاج نفس هذه السلع واخلدمات، 
)ب( مجيع إنتاج السلع حلساب املنتج اخلاص اليت حيتفظ هبا الستهالكه النهائي أو 
لتكوين رأس املال اإلمجايل، )ج( إنتاج خدمات اإلس���كان حلس���اب املنتج اخلاص 
الذي هو مالك وساكن يف نفس الوقت، وإنتاج اخلدمات املن�زلية والشخصية عن 

6 - 18 ]1 - 20 و1 - 22[طريق استخدام عاملني بأجر.
ل معلوم���ات عن جانب من جوانب احلي���اة االقتصادية تتصل احلساب احلس���اب هو أداة تس���جِّ

مب���ا يلي: )أ( االس���تعماالت واملوارد، أو )ب( التغيُّ���رات يف األصول والتغيُّرات يف 
اخلصوم ، و/أو )ج( جمموع األصول واخلصوم يف تاريخ معيَّن؛ وتش���مل حسابات 
املعام���الت بن���د توازن ُيس���تخَدم من أجل معادل���ة جانيب احلس���ابات )مثل املوارد 

2 - 85 و2 - 87واالستخدامات( ويعترب يف حد ذاته مقياسًا لألداء االقتصادي.
ُيسّجل يف حساب إعادة التقييم املكاسب الرأمسالية، سواء كانت إجيابية أو سلبية، اليت حساب إعادة التقييم

12 - 63 ]1 - 9[حتدث أثناء الفترة املحاسبية ملالكي األصول واخلصوم املالية وغري املالية.
يب���ني حس���اب إعادة توزي���ع الدخل العيين كيفي���ة حتويل الدخ���ول املخّصصة لإلنفاق حساب إعادة توزيع الدخل العيين

لدى األس���ر املعيشية واملؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية والوحدات 
لة املخصصة لإلنف���اق نتيجة لتلّق���ي أو دفع حتويالت  احلكومي���ة إىل دخوهل���ا املعدَّ

8 - 2اجتماعية عينية.
ُيس���جل يف حساب اإلنتاج نش���اط إنتاج السلع واخلدمات كما حيدده نظام احلسابات حساب اإلنتاج

القومية؛ وبند التوازن يف هذا احلس���اب، وهو إمجايل القيمة املضافة، يعترب مقياس���ًا 
1 - 6ملسامهة املنتجني أو الصناعة يف الناتج املحلي اإلمجايل.

يشمل حساب باقي أحناء العامل فئات احلساب الالزمة لبيان كامل سلسلة العمليات اليت حساب باقي أحناء العامل
14 - 3 ]1 - 14[حتدث بني االقتصاد بكامله وباقي أحناء العامل )أي بني املقيمني وغري املقيمني(.

لي على الوحدات املؤسسية املقيمة أو القطاعات حساب ختصيص الدخل األوَّيل ز حس���اب ختصيص الدخل األوَّ يركِّ
لية وليست وحدات منتجة تسفر أنشطتها عن  املقيمة باعتبارها متلقية إليرادات أوَّ
دخل أوَّيل؛ ويشمل هذا احلساب نوعني من الدخل حتت بند املوارد: )أ( اإليرادات 
لة بالفعل يف حس���اب تولي���د الدخل واملس���تحقة القبض للوحدات  لية املس���جَّ األوَّ
املؤسسية املقيمة، و)ب( إيرادات امللكية املستحقة القبض من ملكية أصول مالية أو 
7 - 12 و7 - 13ملموسة غري منَتجة )وهي أساسًا األراضي واألصول املوجودة يف باطن األرض(.

حس���اب التراكم هو حساب تدفقات يس���جل فيه اقتناء األصول واخلصوم املالية وغري حساب التراكم
املالية لدى الوحدات املؤسس���ية والتصرف فيها س���واء كان االقتناء والتصرف عن 

1 - 9 ]1 - 10، 93 - 2[طريق معامالت أو نتيجة ألحداث أخرى.
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يتكّون حس���اب التغريات األخرى يف األصول من حس���ابني فرعيني: حساب التغيُّرات حساب التغريات األخرى يف األصول
األخرى يف حجم األصول وحس���اب إعادة التقييم، وتس���جل فيه التغريات يف قيمة 
األصول واخلصوم والقيمة الصافية بني فتح امليزانية العمومية وإقفاهلا نتيجة التدفقات 

1 - 9 و12 - 1األخرى، أي التدفقات اليت ليست معامالت.
حس���اب التغيُّرات األخرى يف حجم 

األصول
رات األخرى يف حجم األصول هو تسجيل للتغيُّرات يف األصول واخلصوم  حساب التغ�يُّ
 وص���ايف القيمة فيما ب���ني امليزانية االفتتاحية وامليزانية اخلتامي���ة، وهي التغيريات اليت
 ال ُتعزى إىل املعامالت بني الوحدات املؤسسية كما تسجلها احلسابات الرأمسالية واملالية

وال حساب املكاسب واخلسائر الرأمسالية.
إىل  58  -  3  ،9  -  1[  4  -  12 

]61 - 3
انظر: حساب التكلفة اجلارية.حساب تكلفة اإلحالل
حس���اب التكلفة التارخيية هو طريقة تقييمية تتطلب تقييم السلع أو األصول املستخَدمة حساب التكلفة التارخيية

يف اإلنتاج على أس���اس النفقات اليت مت تكبدها بالفعل من أجل حيازة هذه الس���لع 
1 - 60أو األصول، مهما َبُعد تاريخ هذه النفقات.

حساب التكلفة اجلارية هو طريقة تقييم ُتَقيَّم هبا األصول والسلع املستخَدمة يف اإلنتاج حساب التكلفة اجلارية
رة وقت اإلنتاج )ويشار إليه أحيانًا  بقيمتها الفعلية أو بأس���عار السوق اجلارية املقدَّ

1 - 60باسم “حساب تكلفة اإلحالل”(.
لية للوحدة حساب التوزيع الثانوي للدخل يب���ني حس���اب التوزيع الثان���وي للدخل كيفية حتوي���ل ميزان الدخ���ول األوَّ

املؤسس���ية أو القط���اع املؤسس���ي إىل دخل قاب���ل للتصرف عن طري���ق تلّقي ودفع 
8 - 1التحويالت اجلارية فيما عدا التحويالت االجتماعية العينية.

لية والقطاعات أو القطاعات الفرعية أو حساب توليد الدخل يبيِّن حس���اب توليد الدخل أنواع الدخول األوَّ
الصناعات اليت تنش���أ فيها الدخول األوَّلية، متيي���زًا هلا عن القطاعات أو القطاعات 

7 - 3الفرعية املقرر هلا أن تتلّقى هذه الدخول.
يش���ري احلس���اب اجلاري )ميزان املدفوعات( إىل احلس���اب اخلارجي للسلع واخلدمات احلساب اجلاري )ميزان املدفوعات(

والدخول األّولية والتحويالت اجلارية.
موازي���ن  دلي���ل   149[  148  -  14

املدفوعات[
يعكس احلس���اب اخلارجي لألصول واخلصوم مس���توى وتكوين املخزون من اخلصوم احلساب اخلارجي لألصول واخلصوم

واألصول املالية اخلارجية لالقتصاد نتيجة حسابات املعامالت اخلارجية وحسابات 
14 - 156التراكم.

10 - 20 و1 - 9يسجل يف حساب رأس املال مجيع املعامالت يف األصول غري املالية.حساب رأس املال
يبيِّن حساب السلع واخلدمات القتصاد البلد ككل ولفئات من املنتجات جمموع املوارد حساب السلع واخلدمات

من حيث النواتج والواردات واس���تعمال الس���لع واخلدمات من حيث االس���تهالك 
15 - 5الوسيط واالستهالك النهائي وتكوين رأس املال اإلمجايل والصادرات.

ل يف احلساب املايل مجيع املعامالت يف األصول واخلصوم املالية.احلساب املايل 11 - 1 ]1 - 9، 11 - 103[يسجَّ
يقّيد يف حساب املعامالت، بالنسبة إىل معاملة معينة أو جمموعة معامالت )مثل الفائدة( حساب املعامالت

املوارد واالس���تخدامات لكل قطاع )أو صناعة( اش���تغل هب���ذه املعاملة، ولكن هذا 
2 - 152احلساب ال يبني العالقات املباشرة بني القطاعات الداخلة يف الصفقة.

ل هذه البنود حساب النقدية ل يف حساب النقدية املدفوعات أو اإليصاالت النقدية فقط، وتسجَّ ُيسجَّ
3 - 92وقت الدفع أو االستالم.

احلس���ابات األخ���رى الدائنة/املدينة ه���ي أصول مالية تتك���ّون من االئتم���ان التجاري احلسابات األخرى الدائنة/املدينة
والسلفيات والبنود األخرى الدائنة أو املدينة.

)الش���كل أل���ف - 7( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]11 - 100[
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تتكّون احلسابات االقتصادية املتكاملة من كامل سلسلة حسابات القطاعات املؤسسية احلسابات االقتصادية املتكاملة
وباقي أحناء العامل، وأيضًا حس���ابات املعامالت )والتدفقات األخرى( وحس���ابات 

2 - 88األصول واخلصوم.
تكون حسابات توزيع الدخل واستعماله من جمموعة من احلسابات اليت تبيِّن كيفية )أ( حسابات توزيع الدخل واستعماله

تولي���د الدخل من اإلنتاج، و)ب( توزيع الدخل وإي���رادات امللكية على الوحدات 
املؤسسية اليت هلا مطالب على القيمة املضافة الناجتة عن اإلنتاج، و)ج( إعادة توزيع 
الدخل بني الوحدات املؤسس���ية، ويتم هذا أساسًا من ِقَبل الوحدات احلكومية عن 
طريق اش���تراكات ومس���تحقات الضمان االجتماعي والضرائب، و)د( اس���تخدام 
الدخل يف النهاية من ِقَبل األس���ر املعيش���ية والوحدات احلكومية واملؤسس���ات غري 

1 - 7 واجلدول 2 - 8الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية ألغراض االستهالك النهائي أو االدخار.
ل يف احلسابات اجلارية إنتاج السلع واخلدمات، وتوليد الدخل عن طريق اإلنتاج،احلسابات اجلارية  يسجَّ

وما يتبع ذلك من توزيع الدخل وإعادة توزيعه بني الوحدات املؤسس���ية واستخدام 
1 - 5 ]102 - 2[الدخل ألغراض االستهالك أو االدخار.

ه االنتباه حنو جمال معيَّن احلسابات الفرعية توفِّر احلسابات الفرعية إطارًا يرتبط باحلسابات املركزية ويوجِّ
أو جان���ب معيَّن من احلياة االقتصادية واالجتماعية يف س���ياق احلس���ابات القومية؛ 
ومن األمثلة الش���ائعة للحسابات الفرعية حس���ابات البيئة والسياحة والعمل املن�زيل 

2 - 246غري املدفوع األجر.
تعترب حصص األرباح ش���كاًل من أش���كال دخل امللكية، املستحق حلملة األسهم مبجرد حصص األرباح

7 - 113إعالن األرباح، نتيجة لوضعهم أموااًل حتت تصرف الشركة.
حقوق الس���حب اخلاصة هي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدويل وهي حقوق السحب اخلاصة

موزعة على الدول األعضاء لتكملة أصوهلا االحتياطية القائمة.
11 - 67، )الش���كل أل���ف - 1 - 

مرفق الفصل الثالث عشر(
انظر: حكومات الواليات.احلكومات املحلية

حكوم���ات الوالي���ات هي وحدات مؤسس���ية متارس نوعًا من وظائ���ف احلكومة على حكومات الواليات
مس���توى أقل من مس���توى احلكومة املركزية وفوق مس���توى الوحدات املؤسس���ية 
احلكومي���ة القائمة على املس���توى املحلي؛ وهي وحدات مؤسس���ية متتد س���لطتها 
الضريبية والتش���ريعية والتنفيذية على الوالية )ويش���ار إليها يف أغلب األحيان باسم 

4 - 124املحافظة( اليت هي جزء من البلد ككل.
يتكّون قطاع احلكومة العامة من جمموع الوحدات املؤسس���ية اليت تنتج خدمات )ورمبا احلكومة العامة

س���لعًا( غري س���وقية أساس���ًا لالس���تهالك الفردي أو اجلماعي وتعم���ل على إعادة 
توزيع الدخل والثروة، عالوة على القيام مبس���ؤولياهتا السياس���ية وبدورها يف تنظيم 

2 - 20االقتصاد.
وح���دات احلكوم���ة احمللية هي وحدات مؤسس���ية ميتد نفوذها الضريب�ي أو التش���ريعي احلكومة املحلية

أو التنفي���ذي إىل أصغ���ر املس���احات اجلغرافية املميَّزة باعتبارها وح���دات إدارية أو 
4 - 128سياسية.

متتد السلطة السياسية للحكومة املركزية لتشمل مجيع أحناء اإلقليم يف البلد، وللحكومة احلكومة املركزية
املركزية س���لطة فرض ضرائب على مجيع الوح���دات املقيمة وغري املقيمة اليت تقوم 

4 - 118بأنشطة اقتصادية يف البلد.
احليوان���ات احليَّ���ة م���ن أج���ل التربية 

واأللبان واجلر وما إىل ذلك
ة من أجل التربية واأللب���ان واجلر وما إىل ذلك هي احليوانات اليت ترّبى  احليوان���ات احليَّ

من أجل املنتجات اليت تتيحها سنة بعد سنة.
)املرفق 11141( مرفق الفصل الثالث 

عشر
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اخلدمات هي نواتج تنَتج حسب الطلب وال ميكن معاملتها بشكل منفصل عن إنتاجها، اخلدمات
وال ميك���ن حتديد حق���وق ملكية اخلدم���ات، وال يكتمل إنتاجه���ا إال بوصوهلا إىل 
املس���تهلك؛ ومع ذلك، واس���تثناًء من هذه القاعدة، توجد جمموعة من الصناعات 
تصنف عادة على أهنا صناعات خدمات، ولبعض نواجتها خصائص الس���لع، ومنها 
مث���اًل الصناعات اليت تتصل بتزويد املعلومات وختزينها وتوصيلها ونش���رها، ومنها 
أيضًا االستش���ارات والترفيه بأوس���ع معانيها؛ ومنتجات هذه الصناعات اليت ميكن 
حتديد حقوق امللكية بالنسبة إليها ميكن تصنيفها باعتبارها سلعًا أو خدمات حسب 

6 - 8طريقة توصيل هذه النواتج.
اخلدم���ات االس���تهالكية اجلماعية هي خدمات تقدمها احلكوم���ة العامة إىل مجيع أفراد اخلدمات االستهالكية اجلماعية

املجتمع يف نفس الوقت أو إىل مجيع أعضاء قطاع من قطاعات املجتمع مثل األسر 
9 - 43املعيشية اليت تعيش يف منطقة معينة.

خدم���ات الوس���اطة املالي���ة اليت تقاس 
بشكل غري مباشر

خدمات الوس���اطة املالية اليت تقاس بش���كل غري مباش���ر هي مقياس غري مباش���ر لقيمة 
خدمات الوس���اطة املالية املقدمة ولكن ال تتقاضى عنها املؤسس���ات املالية تكاليف 

6 - 124حمّددة بشكل واضح.
اخلس���ائر اجلارية )من املخزونات( هي اخلسائر يف السلع املحتفظ هبا يف املخازن الناجتة اخلسائر اجلارية ) من املخزونات(

عن معدالت الفقدان الطبيعي أو السرقة أو التلف العرضي مما يقلل من قيمة التغري 
6 - 62الكلي يف املخزون وبالتايل يف الناتج.

تتكّون خسائر مؤسسات االجتار احلكومية من اخلسائر اليت تتكبدها مؤسسات االجتار خسائر مؤسسات االجتار احلكومية
احلكومية اليت تتمثل وظيفتها يف شراء وبيع منتجات املشاريع املقيمة؛ وحني تتحمل 
هذه املؤسس���ات خسائر نتيجة لسياسات حكومية اقتصادية أو اجتماعية عند البيع 
بأس���عار أدىن من األس���عار اليت اشتريت هبا الس���لع، يعامل الفرق بني سعر الشراء 

7 - 78وسعر البيع باعتباره إعانة.
ل يف هذه الفئة حتت “التغيُّرات األخرى يف قيمة حساب األصول” اخلسائر الناجتة اخلسائر الناجتة عن كوارث ُيسجَّ

عن كوارث اخلسائر غري املتوّقعة الناجتة عن احلوادث الكبرية، واخلفية، واليت ميكن 
12 - 35التعرف عليها، مما يؤّدي إىل هالك األصول يف أّي فئة من فئات األصول.

اخلص���وم ه���ي التزامات تقتضي بأن تق���وم وحدة )مدينة( بدفع مدفوعات أو سلس���لة اخلصوم )االلتزامات(
]10 - 4[مدفوعات إىل وحدة أخرى )دائنة( يف ظروف معيَّنة حمددة يف العقد بينهما.

دة خطابات االعتماد خطابات االعتماد هي عبارة عن وعد بتسديد مدفوعات عند تقدمي وثائق معيَّنة حمدَّ
11 - 25يف العقد.

خط���ط التأم���ني االجتماع���ي هي خط���ط يدفع فيه���ا العاملون أو غريه���م أو أصحاب خطط التأمني االجتماعي
األعمال نيابة عن العاملني اش���تراكات اجتماعية من أجل ضمان حصول العاملني 
أو املش���تركني اآلخرين ومعاليهم وورثتهم على مس���تحقات التأمني االجتماعي يف 

8 - 55فترات جارية أو مقبلة.
خطط الضمان االجتماعي هي خطط تضعها وتديرها الوحدات احلكومية بغرض تقدمي خطط الضمان االجتماعي

8 - 64منافع اجتماعية إىل أعضاء املجتمع ككل أو إىل قطاعات معينة من املجتمع.
خطط املعاش���ات التقاعدية احملّددة هي خطط املعاش���ات التقاعدية اليت تضمن مستوى خطط املعاشات التقاعدية املحّددة

املعاش���ات التقاعدية للعاملني املش���تركني، وترتبط مبالغ املعاشات التقاعدية بطول 
م���دة العامل���ني ومبرتباهتم، مبوج���ب صيغ معيَّن���ة، وال تتوقف بش���كل كامل على 

13 - 78اشتراكات العاملني أو أصول الصندوق.
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خطط املعاش التقاعدي املشتراة هي خطط يكون فيها مستوى االشتراكات يف الصندوق خطط املعاش التقاعدي املشتراة
مضمونًا ولكن املزايا تتوقف بش���كل مباش���ر على األصول املوجودة يف الصندوق 

13 - 79)ويف بعض البلدان يطلق على هذه اخلطط “خطط االشتراكات املحّددة”(.
اخلي���ارات ه���ي عقود تعطي مش���تري اخليار احلق - وليس االلتزام - يف ش���راء )خيار اخليارات )املالية(

الش���راء( أو بي���ع )خيار البيع( وثيقة مالية معينة أو س���لعة معينة بثمن حمّدد س���لفًا 
)الثم���ن املتفق علي���ه( يف غضون فترة زمنية حمددة )اخلي���ار األمريكي( أو يف تاريخ 
حمّدد )اخليار األورويب(. وتتم تس���وية كثري من عقود اخليارات، إذا مارس املشتري 
هذا احلق، عن طريق مدفوعات نقدية وليس بتس���ليم األصل الضامن أو السلع اليت 

11 - 39يرتبط هبا العقد.
الدخل هو أقصى ما ميكن ألس���رة معيش���ية أو وحدة أخرى أن تس���تهلكه دون إنقاص الدخل

قيمته���ا الصافية احلقيقية، بش���رط أن ال تتغري القيمة الصافي���ة يف بداية الفترة نتيجة 
لتحويالت رأمسالية أو تغيريات أخرى يف حجم األصول أو مكاس���ب أو خس���ائر 

8 - 15حقيقية من احليازات.
ُيحس���ب الدخل احلقيقي بتخفيض أّي تدفُّق من تدفقات الدخل برقم قياس���ي لألسعار الدخل احلقيقي

من أجل قياس القوة الش���رائية للبند املعين على أس���اس عدد معّين من جمموعة من 
16 - 148السلع واخلدمات.

لية املس���تحقة القبض الدخل الصايف من اخلارج الدخل الصايف من اخلارج هو الفرق بني جمموع قيم الدخول األوَّ
7 - 15من غري املقيمني واملستحقة الدفع إليهم.

يقاس الدخل العيين الذي يتلّقاه العاملون بقيمة السلع واخلدمات اليت يقدمها أصحاب الدخل العيين الذي يتلّقاه العاملون
9 - 50العمل إىل العاملني لديهم يف مقابل العمل الذي يقومون به.

لية املس���تحقة القبض يف إطار اقتصاد ما الدخل القومي الدخ���ل القوم���ي هو جمموع قيمة الدخول األوَّ
7 - 14مطروحًا منه جمموع الدخول األّولية املستحقة الدفع من الوحدات املقيمة.

الدخل القومي اإلمجايل هو الدخل املحلي اإلمجايل مطروحًا منه الضرائب الصافية على الدخل القومي اإلمجايل
اإلنتاج والواردات، مطروحًا منه تعويضات العاملني ومطروحًا منه إيرادات امللكية 
املس���تحقة الدفع إىل سائر أحناء العامل، ومضافًا إليه البنود املناظرة املستحقة القبض 
لية  من س���ائر أحناء العامل )أي أنه الناتج املحلي اإلمجايل مطروحًا منه الدخول األوَّ
لية املس���تحقة  املس���تحقة الدفع إىل الوحدات غري املقيمة ومضافًا إليه الدخول األوَّ
القبض من الوحدات غري املقيمة(؛ وهناك بديل آخر لقياس الدخل القومي اإلمجايل 
لية اإلمجالية جلميع القطاعات  بأسعار السوق وهو جمموع قيمة موازين الدخول األوَّ
)يالَحظ أن الدخل القومي اإلمجايل يس���اوي النات���ج القومي اإلمجايل، وهو التعبري 

الذي كان ُيستخَدم يف السابق يف احلسابات القومية بوجه عام(.
واجل���دول  16  - و7   181  -  2 

]181 - 2[ 2 - 7
الدخ���ل القوم���ي اإلمج���ايل املخّصص 

لإلنفاق
ميّكن حس���اب الدخل القومي اإلمجايل املخّص���ص لإلنفاق من الدخل القومي اإلمجايل 
جبم���ع كل التحويالت اجلاري���ة النقدية أو العينية اليت تتلّقاها الوحدات املؤسس���ية 
املقيمة من وحدات مؤسس���ية غري مقيم���ة، مطروحًا منها مجيع التحويالت اجلارية 
النقدية أو العينية املس���تحقة الدفع من الوحدات املؤسسية املقيمة إىل الوحدات غري 

8 - 16 ]2 - 183[املقيمة.
ميك���ن حس���اب الدخ���ل القوم���ي املخّص���ص لإلنفاق م���ن الدخل القوم���ي جبمع كل الدخل القومي املخّصص لإلنفاق

التحوي���الت اجلاري���ة النقدية أو العينية اليت تتلّقاها الوحدات املؤسس���ية املقيمة من 
وحدات مؤسس���ية غري مقيمة، مطروحًا منها مجي���ع التحويالت اجلارية النقدية أو 

8 - 16 ]2 - 183[العينية املستحقة الدفع من الوحدات املؤسسية املقيمة إىل الوحدات غري املقيمة.



97

الفقراتالتعريفالمصطلح

الدخ���ل املت���اح )الدخ���ل املخّص���ص 
لإلنفاق(

لية للوحدة املؤسس���ية أو القطاع عن  يس���تخلص الدخل املتاح من ميزان اإليرادات األوَّ
طري���ق مجع كل التحويالت اجلارية باس���تثناء التحوي���الت االجتماعية العينية، اليت 
تتلّقاه���ا تلك الوحدة أو ذلك القطاع مث يط���رح منه مجيع التحويالت اجلارية فيما 
ع���دا التحوي���الت االجتماعية العينية، املس���تحقة الدفع من تل���ك الوحدة أو ذلك 

8 - 11القطاع؛ وهو بند التوازن يف حساب توزيع الدخل الثانوي.
ُيس���تخدم الدخل احملل���ي اإلمجايل احلقيقي لقياس القوة الش���رائية ملجموع الدخول اليت الدخل املحلي اإلمجايل احلقيقي

يولِّده���ا اإلنت���اج املحلي )مبا يف ذلك األث���ر على الدخول الناتج ع���ن التغيُّرات يف 
مع���دالت التبادل التجاري، وهو يس���اوي الناتج املحلي اإلمجايل باألس���عار الثابتة 
مضاف���ًا إليه مكاس���ب التجارة )أو خمصومًا منه خس���ارة التج���ارة( الناجتة عن تغري 

16 - 152معدالت التبادل التجاري.
الدخ���ل املختلط هو فائض أو عجز إنتاج املؤسس���ات غري ذات الش���خصية االعتبارية الدخل املختلط

اململوكة لألس���ر املعيش���ية؛ وهي تشتمل ضمنًا على عنصر أجر مقابل العمل الذي 
يقوم به املالك أو أعضاء األس���رة املعيش���ية ولكن ال ميكن حتديده بش���كل منفصل 
عن العائد للمالك باعتباره صاحب املشروع، ولكنه يستبعد الفائض التشغيلي من 

7 - 8 ]4 - 143، 7 - 81[املساكن اليت يشغلها املالك.
دخل املشاريع بالنسبة إىل الشركات وأشباه الشركات والوحدات املؤسسية اليت متتلك دخل املشاريع

ش���ركة غري س���همية تش���تغل يف اإلنتاج السوقي هو فائض تش���غيل هذه الكيانات 
أو الدخ���ل املختلط مضافًا إلي���ه دخل امللكية من األصول املالي���ة وغريها اململوكة 
للش���ركة، مطروحًا منه الفوائد املس���تحقة على الشركة واإلجيارات املستحقة على 

7 - 18األراضي أو األصول امللموسة غري املنِتجة اليت تؤجرها املؤسسة.
ل املخّصص لإلنفاق من الدخل املخصص لإلنفاق لوحدة مؤسس���ية الدخل املعدَّل املخّصص لإلنفاق يؤخذ الدخل املعدَّ

أو قطاع، وذلك بإضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية املس���تحقة القبض هلذه 
الوحدة أو هلذا القطاع وبطرح قيمة التحويالت االجتماعية العينية املستحقة الدفع 

8 - 24 ]8 - 26[لتلك الوحدة أو لذلك القطاع.
دخل امللكية هو الدخل املستحق القبض ملالك األصول املالية أو األصول امللموسة غري دخل امللكية

املُنتج���ة مقابل تقدمي أموال أو وضع األصول امللموس���ة غ���ري املنتجة حتت تصرف 
وحدة مؤسس���ية أخرى؛ وهو يتكّون من الفوائد، ودخل املؤسس���ات املوزَّع )أي 
األرباح املوزعة واملس���حوبات من دخل أشباه الش���ركات(، ومن اإليرادات املعاد 
استثمارها من االستثمار األجنيب املباشر، ومن دخل امللكية الذي ُيعزى إىل حاملي 

7 - 88 و7 - 89 ]7 - 2[بوليصات التأمني واإلجيار.
دخل امللكية ال���ذي يعزى إىل حاملي 

بوليصات التأمني
دخل امللكية الذي ُيعزى إىل حاملي بوليصات التأمني هو دخل االستثمار الذي حتصل 
عليه ش���ركات التأمني م���ن االحتياطي���ات التقنية للتأمني؛ ويظهر ه���ذا الدخل يف 
احلس���ابات باعتباره مدفوعًا من ش���ركات التأمني إىل حاملي شهادات التأمني ألن 

7 - 124االحتياطيات التقنية هي أصول ميلكها حاملو شهادات التأمني.
ع من الش���ركات من األرباح املوزعة مضافًا إليها املس���حوبات من الدخل املوزَّع من الشركات يتكّون الدخل املوزَّ

7 - 112 إىل 7 - 118دخل أشباه الشركات.
لية هي الدخول اليت حتصل عليها الوحدات املؤسسية نتيجة الشتراكها يف الدخول )اإليرادات( األوَّلية الدخول األوَّ

7 - 2عمليات اإلنتاج أو ملكية األصول اليت حتتاجها ألغراض اإلنتاج.
الدخول املعاد استثمارها من االستثمار 

األجنيب املباشر
تتكّون الدخول املعاد استثمارها من االستثمار األجنيب املباشر من اإليرادات اليت حتتفظ 
هبا مؤسسة من مؤسسات االستثمار األجنيب املباشر وتعاَمل كأهنا موزعة ومسددة 
إىل مس���تثمري االستثمار األجنيب املباشر بنس���بة ملكيتهم يف رأس مال املؤسسة مث 

7 - 120يقوم هؤالء بإعادة استثمارها يف املؤسسة.
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الذه���ب النق���دي هو الذهب الذي متتلكه الس���لطات النقدي���ة أو غريها، ويكون حتت الذهب النقدي
إشرافها الفعلى، وُيحتفظ به كأصل مايل وكأحد مكونات االحتياطي األجنيب.

)الش���كل أل���ف - 1( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

يش���مل الذه���ب غري النق���دي مجيع أنواع الذه���ب غري املحتفظ به كأص���ول احتياطية الذهب غري النقدي
دليل موازين املدفوعات 202)الذهب النقدي( لدى السلطات.

تب���ني ربعية االس���تعمال النهائ���ي يف )“جدول االس���تخدام” يف ج���داول املدخالت/ربعية االستعمال النهائي
املخرج���ات( الص���ادرات واإلنفاق على االس���تهالك النهائي وتكوي���ن رأس املال 
اإلمج���ايل بأس���عار الش���راء يف خانات اجلدول مصنفة حس���ب املنتج���ات املبينة يف 

15 - 73صفوف اجلدول.
تبني ربعية االس���تعمال الوسيط )يف جدول االستخدامات( االستهالك الوسيط بأسعار ربعية االستعمال الوسيط

املش���ترين حس���ب الصناعات يف الصف الرأس���ي وحس���ب املنتج���ات يف الصف 
15 - 72األفقي.

انظر: مدفوعات األسر املعيشية للحصول على ترخيصات معينة.رسوم الترخيص
يعكس الرقم القياسي لألسعار متوسط التغيُّرات النسبية يف األسعار ملجموعة معينة من الرقم القياسي لألسعار

16 - 14السلع واخلدمات بني فترتني زمنيتني.
الرقم القياس���ي لألسعار عند باش هو املتوسط املتوافق لعالقات األسعار باستعمال قيم الرقم القياسي لألسعار عند باش

16 - 17الفترة األخرية كأوزان ترجيحية.
عن���د  لألس���عار  القياس���ي  الرق���م 

تورنكويست
ح لعالقات األسعار  الرقم القياسي لألسعار عند تورنكويست هو متوسط هندسي مرجَّ

16 - 27باستخدام متوسطات حسابية لقيمة األسهم يف الفترتني كأوزان ترجيحية.
عن���د  لألس���عار  القياس���ي  الرق���م 

السبرييس
ح لعالقات األسعار  الرقم القياس���ي لألس���عار عند السبرييس هو متوسط حس���ايب مرجَّ

16 - 16باستخدام ِقَيم الفترة السابقة كعوامل ترجيح.
الرق���م القياس���ي للحجم )ويطل���ق عليه أيضًا الرقم القياس���ي للكمي���ة يف بعض البالد( الرقم القياسي للحجم

يعرض عادة باعتباره متوسط التغيريات النسبية يف كميات جمموعة معينة من السلع 
واخلدمات بني فترتني من الزمن، وميكن أيضًا اس���تخدام األرقام القياس���ية للحجم 
يف مقارنة املستويات النسبية للنشاط يف بلدان خمتلفة )مثل األرقام القياسية للحجم 

16 - 11باستخدام تكافؤ القدرة الشرائية(.
الرقم القياس���ي للحجم عند باش هو املتوس���ط املتوافق لعالقات احلجم باس���تعمال قيم الرقم القياسي للحجم عند باش

16 - 17الفترة األخرية كأوزان ترجيحية.
عن���د  للحج���م  القياس���ي  الرق���م 

تورنكويست
ح لعالقات احلجم  الرقم القياس���ي للحجم عند تورنكويست هو متوسط هندسي مرجَّ

16 - 27باستخدام متوسطات حسابية لقيمة األسهم يف الفترتني كأوزان ترجيحية.
الرقم القياس���ي للحجم عند السبرييس هو متوس���ط حسايب مرجح لعالقات الكميات الرقم القياسي للحجم عند السبرييس

16 - 16باستخدام قيم الفترة السابقة كعوامل ترجيح.
الرقم القياسي لقيمة الوحدة هو “رقم قياسي للسعر” يقاس به التغيُّر يف متوسط القيمة الرقم القياسي لقيمة الوحدة

للوحدات غري املتجانس���ة ولذلك قد يتأثر بالتغيُّرات يف تركيبة األصناف وكذلك 
16 - 13بالتغيُّرات يف أسعارها.

يؤخذ الرقم القياس���ي للكمية من معلومات الكميات مثل الوزن الكلي للس���لع أو عدد الرقم القياسي للكمية
اخلدمات؛ وليس للرقم القياس���ي للكمية قيمة من الناحية االقتصادية إذا كان جمرد 
جتميع بيانات عن كميات غري متناس���بة، وإن كان كثريًا ما يستخدم كبديل للرقم 

]16 - 12 و16 - 13[القياسي للحجم.
الرق���م القياس���ي املثايل لألس���عار عند 

فيشر
الرقم القياس���ي املثايل لألسعار عند فيشر هو الوسيط اهلندسي لألرقام القياسية لألسعار 

16 - 24عند السبرييس وباش.
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الرق���م القياس���ي املث���ايل عن���د فيش���ر 
)احلجم(

الرقم القياس���ي املثايل للحجم عند فيش���ر هو الوسيط اهلندسي لألرقام القياسية للحجم 
16 - 24عند السبرييس وباش.

سداد مستحقات الضمان االجتماعي هو عبارة عن مدفوعات )جزئية أو كلية( تدفعها سداد مستحقات الضمان االجتماعي
صناديق الضمان االجتماعي لسداد إنفاق األسر املعيشية على سلع وخدمات معينة 

8 - 101توافق عليها الصناديق.
16 - 9سعر السلعة أو اخلدمة هو قيمة وحدة واحدة من السلع أو اخلدمات املعنية.السعر

الس���عر األساس���ي هو املبلغ الذي يتلقاه املنِتج من املش���تري مقابل وحدة من وحدات السعر األساسي
السلع أو اخلدمات اليت ينتجها خمصومًا منه أّي ضرائب مستحقة، ومضافًا إليه أّي 
إعانات مس���تحقة القبض، على الوحدة املعنية، نتيجة إلنتاجها أو بيعها؛ وتس���تبَعد 

6 - 205، 15 - 28 ]3 - 82[من هذا السعر أّي مصاريف نقل يطالب هبا املنِتج يف فاتورة مستقلة.
س���عر التحويل هو الس���عر املس���تخدم ألغراض حف���ظ الدفاتر يف تقيي���م املعامالت بني سعر التحويل

املؤسس���ات التابعة املتكاملة حتت نفس اإلدارة، وهو يقيد مبس���توى أعلى أو أدىن 
بش���كل مصطن���ع ملقابل���ة مدفوعات دخل غري حم���ددة أو حتويل رأمس���ايل بني هذه 

املؤسسات.
]3 - 79، دلي���ل موازي���ن املدفوعات 

]97
سعر الشراء هو املبلغ الذي يدفعه املشتري خمصومًا منه أي ضرائب على القيمة املضافة سعر الشراء

قابلة للخصم أو أّي ضرائب أخرى قابلة للخصم، مقابل تس���لُّم وحدة من الس���لع 
واخلدمات يف الوقت واملكان الذي حيدده املشتري؛ ويشمل سعر الشراء لسلعة ما 
أّي تكاليف نقل يدفعها املشتري بشكل منفصل لتسلم السلعة أو اخلدمة يف املكان 

واملوعد املعينني.
 ،73 - 2[ 28 - 15 ،215 - 6

]83 - 3
س���قوف االئتمان هي ضمان بأن األموال س���تكون جاهزة ولكن ال توجد أصول مالية سقوف االئتمان

11 - 25قبل تقدمي األموال فعليًا.
يتم احلصول على سالس���ل األرقام القياس���ية عن طريق تتبع الصلة بني األرقام القياسية سالسل األرقام القياسية

لألس���عار )أو للكميات( على مدى فترات متتابعة باس���تخدام مناذج ترجيح مناسبة 
16 - 41لتلك الفترات.

الس���لع هي أشياء مادية يوجد طلب عليها، وميكن إثبات حق امللكية عليها وميكن نقل السلع
ملكيتها من وحدة مؤسسية إىل أخرى عن طريق الدخول يف معامالت يف السوق. 
ويوجد طلب عليها ألهنا تليب حاجات األس���ر املعيش���ية أو املجتمع أو تستخدم يف 

6 - 7إنتاج سلع وخدمات أخرى.
الس���لع االس���تهالكية املعمرة هي الس���لع املعمرة اليت حتوزها األسر املعيشية لالستهالك السلع االستهالكية املعمرة

النهائي )أي الس���لع اليت ال تس���تخدمها األسر املعيش���ية كمختزنات ذات قيمة أو 
تس���تخدمها الش���ركات اململوكة لألسر املعيش���ية ألغراض اإلنتاج(، وقد تستعمل 

هذه السلع املعمرة لالستهالك املتكرر أو املتواصل على مدى فترة سنة أو أكثر.
)املرفق ميم( مرفق الفص��ل الثالث عشر 

و9 - 38
السلع أو اخلدمات االستهالكية هي اليت تستعملها )بدون أّي حتويل يف اإلنتاج( األسر السلع أو اخلدمات االستهالكية

املعيش���ية واملؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيشية أو الوحدات احلكومية 
من أجل إش���باع احلاجات الفردية بش���كل مباش���ر أو احلاجات اجلماعية ألعضاء 

9 - 41املجتمع.
 - البي���ع  إع���ادة  برس���م  الس���لع 

املوجودات
موجودات الس���لع برسم إعادة البيع هي السلع اليت حتوزها املؤسسات مثل جتار اجلملة 
والتجزئة من أجل إعادة بيعها دون إدخال مزيد من التصنيع عليها )أي أنه ال جيري 

حتويل عليها إال ما يتعلق بعرضها بشكل جذاب للجمهور(.
)املرف���ق 123( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر ]10 - 113[
تتكّون املوجودات من الس���لع التامة الصنع من الس���لع اجلاهزة للبيع أو للنقل من ِقَبل السلع التامة الصنع - املوجودات

املُنِتج ولكنها ال تزال يف حوزة املُنِتج.
)املرف���ق 123( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر
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الس���لعة غري املعمرة هي الس���لعة اليت ينتهي استعماهلا بالكامل يف أقل من سنة، بافتراض السلع غري املعمرة
]9 - 38[استعمال مادي طبيعي أو متوسط.

الس���لعة املعمرة هي سلعة ميكن استعماهلا بشكل متكرر أو مستمر على مدى فترة سنة السلع املعمرة
9 - 38أو أكثر، بافتراض معدل استعمال عادي أو متوسط.

السندات التجارية هي سندات طويلة األجل تعطي حاملها احلق املطلق يف أحد املبلغني السندات التجارية
املذكورين فيما يلي أو كليهما: )أ( دخل مايل ثابت أو متغيِّر متفق عليه تعاقديًا يف 
ش���كل كوبونات دفع،أي أن مدفوعات الفائدة ال تتوقف على مكاس���ب املدينني، 

7 - 100 ]12 - 109[)ب( مبلغ ثابت حمّدد يف تاريخ حمّدد أو يف تواريخ حمّددة يسترد فيها السند.
الس���ندات القص���رية األجل عدا األس���هم تتكّون من س���ندات غري األس���هم حيل أجل السندات القصرية األجل عدا األسهم

استحقاقها يف فترة عام أو أقل ولكن ال تزيد على سنتني أو أقل حتسبًا لالختالفات 
يف ممارسات البلدان.

)الش���كل ألف - 31( - مرفق الفصل 
الثالث عشر

السندات املخفضة هي سندات يتم مبوجبها دفع تدفقات نقدية دورية تغطي جزًءا من السندات املخفضة
التزامات الفائدة طوال فترة حياة الس���ند املخفض ولكن القيمة هي أدىن بكثري من 
الفائدة السوقية، والفرق بني سعر السند عند اإلصدار والسعر عند االستحقاق فرق 
كبري، ويعامل هذا الفرق يف نظام احلسابات القومية باعتباره فائدة ويسجل وكأهنا 

11 - 77تدفع على مدى حياة السند ال عند االستحقاق.
حتدث الس���يطرة على الش���ركة حني تتمّكن أّي وحدة مؤسسية وحيدة متتلك أكثر من السيطرة على الشركة

نصف األسهم يف شركة ما من السيطرة على سياسة الشركة وعملياهتا بأن يكون 
هلا أصوات تغلب أصوات مجيع محلة األس���هم اآلخرين تستخدمها عند الضرورة، 
وينطب���ق ه���ذا التعب���ري أيضًا حني توجد جمموع���ة صغرية منظمة من محلة األس���هم 
ميتلكون فيما بينهم أس���همًا تزيد على 50 يف املائة من املجموع وبذلك تس���تطيع 
الس���يطرة على الش���ركة بالعمل املش���ترك بني أعضائها؛ ويف املمارسة العملية ميكن 
الس���يطرة، حني تكون األس���هم موزعة على قاعدة عريضة من املسامهني، بامتالك 

4 - 27 و4 - 2028 يف املائة من أسهم الشركة أو أقل.
ش���راء الشهرة التجارية هو الفرق بني القيمة املدفوعة لشراء املؤسسة باعتبارها مصلحة شراء الشهرة التجارية

قائم���ة بالعمل وجمم���وع أصوهلا مطروحًا منه جمموع خصومه���ا، بعد تعريف كل 
بند من هذه البنود وتقييمه؛ وقيمة الش���هرة تش���مل أّي منفعة تعود على املش���روع 
على املدى الطويل مما ال يدخل يف األصول، وواقع أن املش���روع يس���تخدم جمموع 

األصول بشكل متآزر وليس كمجرد جمموعة من األصول.
)املرف���ق 223( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر ]12 - 22[
تتكّون ش���ركات إيداع األموال من ش���ركات اإليداع وأشباه الش���ركات املقيمة اليت شركات إيداع األموال

لديه���ا أّي خصوم يف ش���كل ودائع مس���تحقة الدفع عند الطل���ب أو قابلة للتحويل 
4 - 93مبوجب شيكات أو قابلة لالستعمال بشكل آخر يف سداد مدفوعات.

يتك���ّون القطاع الفرعي لش���ركات إيداع األموال األخرى من مجيع الش���ركات املالية شركات إيداع األموال األخرى
املقيمة وأش���باه الش���ركات، فيما عدا البنك املركزي، اليت يكون نشاطها الرئيسي 
هو الوساطة املالية واليت لديها خصوم يف شكل ودائع أو وثائق مالية مثل شهادات 
اإليداع القصرية األجل اليت هي بدائل قريبة للودائع يف تعبئة املوارد املالية اليت تدخل 

4 - 88يف نطاق األموال بتعريفها الواسع.
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ش���ركات إيداع األم���وال األخرى - 
األخرى

تتكّون ش���ركات إيداع األموال األخرى - األخرى من مجيع ش���ركات إيداع األموال 
وأشباه الشركات، غري شركات إيداع األموال، اليت لديها خصوم يف شكل ودائع 
ق���د ال تك���ون قابل���ة للتحوي���ل العاجل أو يف ش���كل صكوك مالية مثل ش���هادات 
الودائ���ع قص���رية األجل ال���يت تعترب بدائل قريب���ة للودائع وتدخل يف ع���داد مقاييس 
املال مبعناه الواس���ع، وقد تشمل ش���ركات توصف بأهنا بنوك ادخار )مبا فيها بنوك 
أوصياء االدخار واحتادات بنوك االدخار واالئتمان(، أو تعاونيات االئتمان أو بنوك 

4 - 94الرهانات العقارية أو مجعيات البناء.
تتكّون ش���ركات التأمني من الشركات املسامهة وش���ركات التأمني املتبادل والكيانات شركات التأمني

األخرى اليت تقوم بوظيفة رئيس���ية تتمثل يف تقدمي تأمني على احلياة أو احلوادث أو 
املرض أو احلريق أو أشكال التأمني األخرى إىل الوحدات املؤسسية أو إىل جمموعة 

4 - 97من الوحدات.
يتكّون قطاع الشركات التابعة املالية من مجيع الشركات املقيمة وأشباه الشركات اليت الشركات التابعة املالية

تش���تغل أساسًا بأنشطة تتصل اتصااًل وثيقًا بالوساطة املالية ولكنها ال تقوم يف حد 
4 - 96ذاهتا بدور الوساطة.

الش���ركات حتت الس���يطرة اخلارجية 
)املالية وغري املالية(

الش���ركات حتت الس���يطرة اخلارجية )املالي���ة وغري املالية( تتكّون من مجيع الش���ركات 
4 - 76 و4 - 84وأشباه الشركات املقيمة اليت تسيطر عليها وحدات مؤسسية غري مقيمة.

 شركات التضامن هي كيانات قانونية منفصلة تتصرف مثل الشركات ولكن أعضاءهاشركات التضامن
ال يتمتعون إال مبسؤوليات حمدودة، ومن مث فإن الشركاء هم محلة أسهم ومديرون 

4 - 46يف نفس الوقت.
الش���ركات اخلاصة هي مجيع الش���ركات وأشباه الشركات املقيمة اليت ال تسيطر عليها الشركات اخلاصة )غري املالية واملالية(

4 - 75احلكومة.
الشركات اخلاصة الوطنية )املالية وغري 

املالية(
 تش���مل الش���ركات اخلاصة الوطنية مجيع الش���ركات وأش���باه الش���ركات املقيمة اليت

4 - 75 و4 - 84ال تسيطر عليها احلكومة وال وحدات مؤسسية غري مقيمة.
الشركات العامة هي الشركات وأشباه الشركات املقيمة اليت ختضع إلشراف وحدات الشركات العامة )غري املالية واملالية(

حكومي���ة، وُيع���رَّف هذا اإلش���راف على الش���ركات باعتباره الق���درة على حتديد 
4 - 72 و4 - 84السياسة العامة للشركة عن طريق اختيار املديرين إذا لزم األمر.

الش���خصية  ذات  غ���ري  الش���ركات 
االعتبارية

الش���ركات غري ذات الشخصية االعتبارية هي الوحدات املنتجة غري املسجلة باعتبارها 
كيانًا قانونيًا منفصاًل عن املالك )احلكومة أو األسرة املعيشية أو كيان أجنيب مقيم(؛ 
واألصول الثابتة وغريها اليت تس���تعمل يف الشركات غري ذات الشخصية االعتبارية 
ال تؤول إىل الش���ركة ولكن إىل مالكها، وال ميكن للش���ركة هبذه الصفة أن تدخل 
يف معام���الت مع وح���دات اقتصادية أخرى وال يف عالق���ات تعاقدية مع وحدات 
أخرى وال يف التزامات نيابة عن نفسها؛ وعالوة على ذلك فإن أصحاهبا مسؤولون 

4 - 140 و141 - 4شخصيًا، دون حدود، عن أّي ديون أو التزامات تنشأ يف سياق اإلنتاج.
الشركات غري املالية هي الشركات اليت يقوم نشاطها الرئيسي على إنتاج سلع للسوق الشركات غري املالية

4 - 68 ]2 - 20[أو خدمات غري مالية.
الش���ركات القابضة هي الشركات اليت تسيطر على جمموعة من الشركات التابعة واليت الشركات القابضة

4 - 100يتمثل نشاطها الرئيسي يف ملكية هذه املجموعة وإدارهتا.
يتك���ّون قطاع الش���ركات املالية من مجيع الش���ركات وأش���باه الش���ركات املقيمة اليت الشركات املالية

تشتغل أساسًا بالوساطة املالية أو بأنشطة مالية ثانوية تتصل اتصااًل وثيقًا بالوساطة 
4 - 77 ]2 - 20[املالية.
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شركات الوساطة املالية األخرى فيما 
عدا ش���ركات التأم���ني وصناديق 

املعاشات التقاعدية

يتكّون القطاع الفرعي لش���ركات الوس���اطة املالية األخرى فيما عدا ش���ركات التأمني 
وصناديق املعاش���ات التقاعدية من مجيع الش���ركات املقيمة وأش���باه الشركات اليت 
تش���تغل بش���كل أساس���ي يف الوس���اطة املالية فيما عدا مؤسس���ات إيداع األموال 

4 - 95وشركات التأمني وصناديق املعاشات التقاعدية.
الش���ركة هي كيان قانوين ينش���أ بغرض إنتاج س���لع أو خدمات للسوق، ويكون هذا الشركة

اإلنت���اج مص���در ربح أو مزايا مالية أخرى ملالكي الش���ركة، وهي مملوكة بش���كل 
مجاعي حلملة األس���هم، وهؤالء هلم س���لطة تعيني املديرين املس���ؤولني عن اإلدارة 

4 - 23 ]4 - 18[العامة للشركة.
الشركة األم هي الشركة اليت تسيطر على أكثر من نصف أصوات املسامهني يف شركة الشركة األم

أخرى، أو اليت هلا أس���هم يف ش���ركة أخرى مع حق تعي���ني أو فصل غالبية أعضاء 
4 - 32 و4 - 33اإلدارة يف تلك الشركة.

تعترب الش���ركة )باء( تابعة للش���ركة )ألف( إذا كانت )أ( الش���ركة )ألف( تسيطر على الشركة التابعة
أكثر من نصف قوة التصويت حلملة األسهم يف الشركة )باء(، أو )ب( إذا كانت 
الشركة )ألف( متتلك أسهمًا يف الشركة )باء( وهلا حق تعيني أو فصل غالبية أعضاء 

4 - 32إدارة الشركة )باء(.
الشركة الفرع هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أصلية، وتعترب أنشطتها اإلنتاجية الشركة الفرع

أنش���طة ثانوية بطبيعتها: أي أن هذه الشركات تنحصر وظيفتها يف تقدمي خدمات 
4 - 40للشركة األصلية أو لشركات تابعة أخرى مملوكة لنفس الشركة األصلية.

تتك���ّون ص���ادرات الس���لع واخلدمات من مبيعات الس���لع واخلدم���ات أو مقايضتها أو صادرات السلع واخلدمات
إعطائها كمنح أو هبات من وحدات مقيمة إىل وحدات غري مقيمة؛ ويعامل نظام 
احلس���ابات القومية الصادرات والواردات نفس معاملة حساب موازين املدفوعات 

14 - 88 ]14 - 91، 14 - 94[هلا كما جاء وصفه يف دليل حساب موازين املدفوعات.
يستعمل تعبري صاف لإلشارة إىل الِقَيم بعد طرح استهالك رأس املال الثابت )وُتستعمل الصايف

ع���ادة يف تعبري “املخزون الرأمسايل الص���ايف” أو “الناتج املحلي الصايف”(؛ وميكن 
تس���جيل مجيع بنود التوازن الكبرية يف احلس���ابات، اعتبارًا م���ن القيمة املضافة إىل 
االدخار، يف ش���كل إمجايل أو ص���اف؛ ويالحظ أيضًا أن تعبري “صاٍف” ميكن أن 
يستعمل يف سياقات خمتلفة يف احلسابات القومية مثل “الدخل الصايف من اخلارج” 

6 - 201وهو الفرق بني تدفقني من تدفقات الدخل.
صايف االدخار هو صايف الدخل املخصص لإلنفاق مطروحًا منه اإلنفاق على االستهالك صايف االدخار

9 - 2النهائي.
ص���ايف اإلقراض هو ص���ايف املبلغ املتاح للوح���دة أو القطاع ألغراض التمويل املباش���ر صايف اإلقراض

أو غ���ري املباش���ر للوحدات أو القطاع���ات األخرى، وهو بند التوازن يف حس���اب 
 رأس امل���ال، وتعريف���ه ه���و: )صايف االدخ���ار + التحوي���الت الرأمسالية املس���تحقة

القبض - التحويالت الرأمسالية املستحقة الدفع( - قيمة املحوزات - املتَصرَّف فيه 
من األصول غري املالية - استهالك رأس املال الثابت( وُيعَتَبر صايف اإلقراض السليب 

“صايف اقتراض”.
2 - 137 واجلدول 2 - 1 ثالثًا - 1 

و10 - 30
انظر: صايف اإلقراض.صايف االقتراض

صايف أقس���اط التأمني غري التأمني على 
احلياة

صايف أقساط التأمني غري التأمني على احلياة هي جمموع أقساط التأمني غري التأمني على 
8 - 86احلياة مطروحًا منه مصاريف اخلدمة.
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ص���ايف حق���وق األس���ر املعيش���ية يف 
احتياطي���ات التأم���ني عل���ى احلياة 

وصناديق املعاشات التقاعدية

تتكّون صايف حقوق األسر املعيشية يف احتياطيات التأمني على احلياة وصناديق املعاشات 
التقاعدية من االحتياطيات اليت حتتفظ هبا شركات التأمني مقابل التأمني على احلياة 
وعقود املعاش���ات التقاعدية، سواء كانت هذه الشركات تعاونية أو سهمية، واليت 
حتتف���ظ هبا صناديق املعاش���ات التقاعدية؛ وتعَتَبر ه���ذه االحتياطيات أصواًل حلاملي 

شهادات التأمني وليست أصواًل للوحدات املؤسسية اليت تديرها.
)الش���كل ألف - 61( - مرفق الفصل 

الثالث عشر
لية الصافية جمموعة بالنس���بة إىل مجيع القطاعات هي صايف الدخل القومي القيمة الكلية ملوازين الدخول األوَّ

صايف الدخل القومي.
 -  2[  2  -  7 واجل���دول   16  -  7

]182
ص���ايف الدخ���ل القوم���ي املخّص���ص 

لإلنفاق
ميكن حساب صايف الدخل القومي املخّصص لإلنفاق من صايف الدخل القومي بإضافة 
مجي���ع التحويالت اجلارية النقدية أو العينية املس���تحقة القبض للوحدات املؤسس���ية 
املقيم���ة من الوحدات غري املقيمة وطرح مجي���ع التحويالت اجلارية النقدية والعينية 

8 - 16املستحقة الدفع من الوحدات املؤسسية املقيمة إىل الوحدات غري املقيمة.
املخّص���ص  املع���دَّل  الدخ���ل  ص���ايف 

لإلنفاق
ل املخّصص لإلنفاق من ص���ايف الدخل املخصص لإلنفاق  ُيحَس���ب صايف الدخل املعدَّ
للوحدة املؤسس���ية أو القطاع املؤسسي بإضافة قيمة التحويالت االجتماعية العينية 
املستحقة القبض لتلك الوحدة أو ذلك القطاع وطرح قيمة التحويالت االجتماعية 

8 - 24العينية املستحقة الدفع من تلك الوحدة أو ذلك القطاع.
لية املستحقة القبض صايف الدخل من اخلارج صايف الدخل من اخلارج هو الفرق بني القيمة الكلية للدخول األوَّ

7 - 15من غري املقيمني واملستحقة الدفع هلم.
صايف القيمة هي قيمة مجيع األصول املالية وغري املالية اليت متتلكها الوحدة املؤسسية أو صايف القيمة

القطاع املؤسسي مطروحًا منها قيمة مجيع خصومها املعلَّقة، وهي مقياس ملا متتلكه 
الوحدة أو القطاع من ثروة يف حلظة معيَّنة من الزمن.

 ،10  -  13[  1  - و10   68  -  3
]82 - 13

صايف القيمة املضافة هي قيمة الناتج مطروحًا منها قيمة االستهالك الوسيط واستهالك صايف القيمة املضافة
6 - 4، 6 - 222 ]1 - 6[رأس املال الثابت.

ر أو الفعلي لألصول صايف قيمة األصول الثابتة ص���ايف قيمة األصول الثابتة يس���اوي س���عر الش���راء اجلاري املق���دَّ
اجلدي���دة ال���يت من نفس النوع مطروحًا منه القيمة التراكمية الس���تهالك رأس املال 

6 - 199الثابت املتحصلة حىت تلك اللحظة من الوقت.
ص���ايف وضع االس���تثمار ال���دويل هو جمموع األص���ول اخلارجية مطروح���ًا منه جمموع صايف وضع االستثمار الدويل

دليل موازين املدفوعات 55اخلصوم اخلارجية.
صناديق الضمان االجتماعي هي صناديق منظمة بش���كل منفصل عن األنشطة األخرى صناديق الضمان االجتماعي

ال���يت تقوم هب���ا الوح���دات احلكومية ومتتلك أص���واًل وخصومًا منفصل���ة عن تلك 
الوحدات، وهي وحدات مؤسسية منفصلة باعتبار أن هلا صناديقها املستقلة ومتتلك 

4 - 112 ]4 - 130[أصوهلا وخصومها اخلاصة وتشتغل مبعامالت مالية حلساهبا اخلاص.
صناديق املعاشات التقاعدية هي وحدات تنشأ ألغراض تقدمي مزايا للموظفني من فئات صناديق املعاشات التقاعدية

معين���ة عند التقاعد؛ وهلذه الصناديق أصوهلا وخصومها، وهي تش���تغل باملعامالت 
املالية يف الس���وق حلساهبا اخلاص؛ ويقوم بإنش���اء هذه الصناديق وتنظيمها وإدارهتا 
أصحاب العمل من القطاع اخلاص أو من القطاع احلكومي أو بشكل مشترك بني 

4 - 98 ]7 - 127[العاملني وأصحاب العمل.
صناديق املعاشات التقاعدية املستقلة هي وحدات مؤسسية منفصلة يتم إنشاؤها بغرض صناديق املعاشات التقاعدية املستقلة

تق���دمي دخل عند التقاعد لفئات معينة م���ن املوظفني ويتم تنظيمها وإدارهتا من ِقَبل 
أصح���اب عم���ل من القط���اع اخلاص أو العام أو باالش���تراك ب���ني أصحاب العمل 

6 - 141والعاملني.
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الصناعة هي جمموعة املنش���آت املش���تِرَكة يف نفس نوع النش���اط اإلنتاجي أو يف نشاط الصناعة
إنتاج���ي مماث���ل، وتصنيف األنش���طة اإلنتاجية املس���تعمل يف النظام ه���و التصنيف 

د )التنقيح 3(. 5 - 5 و5 - 40الصناعي الدويل املوحَّ
الضرائ���ب ه���ي مدفوعات إجباري���ة غري متبادل���ة، نقدية أو نوعي���ة، تدفعها الوحدات الضرائب

املؤسسية للوحدات احلكومية. وتوصف بأهنا غري متبادلة ألن احلكومة ال تقدم شيئًا 
يف املقابل للوحدة اليت تدفع الضريبة، رغم أن احلكومة قد تستخدم أموال الضرائب 

7 - 48، ]8 - 43[يف توفري سلع أو خدمات لوحدات أخرى مفردة أو مجاعية أو للمجتمع ككل.
تتك���ّون ضرائ���ب األجور م���ن الضرائب اليت تدفعها املؤسس���ات كج���زء من األجور ضرائب األجور

واملرتبات اليت تدفعها للعاملني أو كمبلغ ثابت عن كل شخص عامل.
7 - 70 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 3000[
الضرائ���ب األخ���رى على اإلنتاج ه���ي الضرائب غري اليت تفرض مباش���رة نتيجة لعملية الضرائب األخرى على اإلنتاج

اإلنتاج؛ وتتكّون أساسًا من الضرائب اجلارية على العمالة ورأس املال املستخدمني 
يف املؤسس���ة، مثل الضرائب عل���ى املرتبات والضرائب اجلارية على الس���يارات أو 

6 - 229املباين.
تتكّون ضرائب اإلنتاج والواردات من الضرائب املستحقة الدفع على السلع واخلدمات ضرائب اإلنتاج والواردات

عند إنتاجها أو تس���ليمها أو بيعها أو نقلها أو التصرف فيها بش���كل آخر من ِقَبل 
املنتج���ني، مضافًا إليها الضرائب على الواردات، اليت تصبح مس���تحقة عند دخول 
الس���لع إىل اإلقليم االقتصادي واجتياز احلدود أو عند تقدمي اخلدمات من وحدات 
غري مقيمة، وهي تش���مل أيضًا الضرائب األخرى على اإلنتاج اليت تتكّون أساس���ًا 
من الضرائب على ملكية األرض واملباين وسائر األصول املستعملة يف اإلنتاج وعلى 
اس���تعمال هذه األص���ول أو على العمالة املس���تخدمة، أوعل���ى تعويضات العاملني 

7 - 49املدفوعة.
ضرائب اإلنفاق هي الضرائب املستحقة الدفع على مجيع النفقات لألشخاص أو األسر ضرائب اإلنفاق

املعيش���ية وليس على دخوهلم، وتشكل هذه الضرائب جزًءا من “الضرائب اجلارية 
املتفرقة”.

8 - 54 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 6000[

الضرائب اليت تدفع من أجل احلصول 
أو  لألعم���ال  تراخي���ص  عل���ى 

تراخيص مهنية

الضرائب اليت تدفع من أجل احلصول على تراخيص لألعمال أو تراخيص مهنية تتكّون 
من الضرائب اليت يدفعها أصحاب املش���اريع من أجل احلصول على رخصة للقيام 
بنش���اط معني أو ممارس���ة مهنة معينة، ويف بعض احلاالت حني ال تكون املدفوعات 

غري متبادلة ينبغي معاملتها باعتبارها مدفوعات عن خدمات مقدمة.
7 - 70 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5210[
ضرائ���ب الترفيه تتكّون من أّي ضرائب تفرض بش���كل خاص على الترفيه يف حد ذاته ضرائب الترفيه

)مثل تذاكر الدخول( وال تش���كل جزًءا من ضريبة أوس���ع نطاقًا مثل ضريبة القيمة 
املضافة.

]7 - 69، منظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5126[

ضرائب تس���جيل الس���يارات هي املبالغ اليت يدفعها ُمالَّك الس���يارات بصفة دورية إىل ضرائب تسجيل السيارات
]7 - 70[احلكومة مقابل احلق يف استخدام السيارة.

تعت���رب ضرائ���ب التلوث من الضرائب اليت ُتفرض على العوادم أو الصبيب يف البيئة، اليت ضرائب التلوث
مثل الغازات الضارة والسوائل وغريها من املواد الضارة، وهي ال تشمل املدفوعات 
اليت تدفع من أجل مجع القمامة أو املواد الضارة والتخلص منها من ِقَبل الس���لطات 

العامة.
7 - 70 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5200[
تتكّون فئة ضرائب التمغة من ضرائب التمغة اليت ال ينطبق عليها وصف أّي من فئات ضرائب التمغة

املعامالت املعرَّفة يف موضع آخر، خاصة يف الفقرتني 7 - 69 و7 - 70 من نظام 
احلسابات القومية )مثل طوابع التمغة على الوثائق القانونية أو الشيكات، اليت تعامل 

باعتبارها ضرائب على إنتاج األعمال أو اخلدمات املالية(.
7 - 70 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 6200[
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الضرائ���ب اجلاري���ة األخرى هي الضرائب اجلارية عل���ى رأس املال إضافة إىل الضرائب الضرائب اجلارية األخرى
اجلارية املتفرقة.

8 - 53 و8 - 54 ]منظم���ة التعاون 
والتنمية 4100 و4200 و4600 

و5200 و5217 و6000[
الضرائب اجلارية األخرى غري املصنفة 

يف مكان آخر
تشمل الضرائب اجلارية األخرى غري املصنفة يف مكان آخر أّي ضرائب جارية فيما عدا 

8 - 53 و8 - 54ضريبة الدخل والضرائب اجلارية على رأس املال والضرائب اجلارية املتفرقة.
الضرائ���ب اجلاري���ة عل���ى األراض���ي 

واملباين
تتكّون الضرائب اجلارية على األراضي واملباين من الضرائب املستحقة الدفع على فترات 
منتظمة، س���نوية يف معظم احلاالت، على استعمال األراضي واملباين أو ملكيتها من 
ِقَبل املالكني )مبن فيهم املالكون الش���اغلون للمس���اكن( أو املستأجرين أو كليهما، 
فيم���ا عدا الضرائب على األراضي واملباين املؤجرة أو اململوكة للمؤسس���ات واليت 

تستخَدم يف اإلنتاج.
8 - 53 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 4100[
الضرائ���ب اجلاري���ة عل���ى األراض���ي 

واملباين واملنشآت
تتكّون الضرائب اجلارية على األراضي واملباين واملنشآت من الضرائب املستحقة الدفع 
بش���كل منتظم، عادة كل سنة، فيما يتعلق باستعمال وملكية األراضي واملباين اليت 
تس���تخدمها املؤسس���ات يف اإلنتاج سواء كانت املؤسس���ة متتلك هذه األصول أو 

تستأجرها.
7 - 70 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 4100[
األص���ول  عل���ى  اجلاري���ة  الضرائ���ب 

األخرى
تشمل الضرائب اجلارية على األصول األخرى الضرائب اليت تدفع على فترات منتظمة، 
س���نوية يف الع���ادة، على األص���ول اليت من قبي���ل املجوهرات وغريه���ا من املظاهر 

اخلارجية للثروة.
8 - 53 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 4600[
الضرائب اجلارية على الدخل والثروة 

وما إىل ذلك
تتك���ّون معظم الضرائب اجلارية عل���ى الدخل والثروة وما إىل ذلك من ضرائب الدخل 
على األسر املعيشية أو على أرباح الشركات والضرائب على الثروة املستحقة الدفع 
عل���ى فترات منتظمة كل فت���رة ضريبية )وهي ختتلف عن ضرائ���ب رأس املال اليت 

8 - 6تفرض على فترات غري منتظمة(.
تتك���ّون الضرائ���ب اجلارية على رأس امل���ال من الضرائب املس���تحقة الدفع على فترات الضرائب اجلارية على رأس املال

منتظم���ة، ع���ادة ما تكون س���نوية، على املمتل���كات أو القيم���ة الصافية للوحدات 
رة  املؤسس���ية، فيم���ا عدا ضريبة األراض���ي أو األصول األخرى اململوك���ة أو املؤجَّ

للمؤسسة واليت تستخدم يف أغراض اإلنتاج.

8 - 53 ]منظم���ة التع���اون والتنمي���ة 
 ،4100 االقتص���ادي  املي���دان  يف 

]4600 ،4200
تتكّون الضرائب اجلارية على القيمة الصافية من الضرائب املس���تحقة الدفع على فترات الضرائب اجلارية على القيمة الصافية

منتظمة، س���نويًا يف معظم احلاالت، على قيمة األراضي واألصول الثابتة مطروحًا 
منه���ا أّي دي���ون مقيَّ���دة على تلك األص���ول، فيما عدا الضرائب عل���ى املمتلكات 

اململوكة للشركات واملستخدمة يف اإلنتاج.
8 - 53 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 4200[
تتك���ّون الضرائب اجلاري���ة املتفرقة من طائفة من أنواع الضرائب اجلارية اليت تدفع على الضرائب اجلارية املتفرقة

فترات منتظمة ، عادة ما تكون مرة يف الس���نة، وأكثرها ش���يوعًا هي ضريبة الرأس 
)على األش���خاص(، وضرائب اإلنفاق، ومدفوعات األس���ر املعيشية للحصول على 

تراخيص معينة، والضرائب على املعامالت الدولية.

8 - 54 ]منظم���ة التع���اون والتنمي���ة 
 ،5127 االقتص���ادي  املي���دان  يف 

]6000 ،5200
تتك���ّون ضرائ���ب الدخل م���ن الضرائب على الدخ���ول واألرباح وأرب���اح رأس املال، ضرائب الدخل

وُتفرض على الدخول الفعلية أو املفترضة لألفراد واألسر املعيشية واملؤسسات غري 
الرحبية والشركات.

8 - 52 ]منظم���ة التع���اون والتنمي���ة 
 ،1110 االقتص���ادي  املي���دان  يف 

]1210 ،1130،1120
ضرائب الدخ���ل األخرى غري املصنفة 

يف مكان آخر
تتكّون ضرائب الدخل األخرى غري املصنفة يف مكان آخر من أّي ضرائب على الدخل 
فيما عدا ضرائب الدخل الفردي أو دخل األس���ر املعيش���ية، والضرائب على دخل 
الش���ركات، وضرائب املكاسب الرأمسالية، والضرائب على أرقام اليانصيب الراحبة 

والقمار.

8 - 52 ]منظم���ة التع���اون والتنمي���ة 
 ،1110 االقتص���ادي  املي���دان  يف 

]1210 ،1120،1130
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تتكّون ضرائب دخل الش���ركات من الضرائب على دخل الش���ركات والضرائب على ضرائب دخل الشركات
أرباح الشركات والضرائب اإلضافية على الشركات وما إليها.

8 - 52 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1210[

ضرائب الدخل الفردي أو األس���ري تتكّون من ضرائب الدخل الش���خصية مبا يف ذلك ضرائب الدخل الفردي أو األسري
الضرائ���ب اليت خيصمه���ا أصحاب العمل م���ن املرتبات والضرائ���ب اإلضافية على 

الدخول.
8 - 52 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 1110[
تش���مل ضرائب رأس املال الضرائب على قيم���ة األصول أو القيمة الصافية اليت متتلكها ضرائب رأس املال

الوحدات املؤسس���ية، وهي الضرائب اليت ُتفَرض بشكل غري منتظم أو على فترات 
10 - 136متباعدة.

ضرائ���ب رأس امل���ال األخ���رى غ���ري 
املصنفة يف مكان آخر

تتك���ّون ضرائ���ب رأس املال األخ���رى غري املصنف���ة يف مكان آخر م���ن ضرائب رأس 
امل���ال غ���ري املصنفة باعتبارها ضرائب على رأس امل���ال أو ضرائب على التحويالت 

10 - 136الرأمسالية.
الضرائب الرأمسالية تتكّون من الضرائب اليت ُتفَرض على فترات غري منتظمة أو متباعدة الضرائب الرأمسالية

على قيمة األصول أو القيمة الصافية اليت متتلكها الوحدات املؤسس���ية، والضرائب 
مة  على قيمة األصول املحوَّلة بني الوحدات املؤسسية نتيجة للوصايا أو اهلبات املقدَّ

10 - 136أثناء حياة املانح أو التحويالت األخرى.
تتكّون الضرائب والرسوم على الواردات، باستثناء ضريبة القيمة املضافة، من الضرائب الضرائب والرسوم على الواردات

عل���ى الس���لع واخلدمات اليت تصبح مس���تحقة الدف���ع حلظة عبور الس���لع للحدود 
اجلمركي���ة الوطني���ة لإلقليم االقتصادي أو عند تس���ليم اخلدم���ات من منتجني غري 

15 - 47 ]7 - 49، 7 - 64[مقيمني إىل وحدات مؤسسية مقيمة.
ضرائب الصادرات هي الضرائب على الس���لع واخلدمات املس���تحقة الدفع عند مغادرة ضرائب الصادرات

الس���لع للمنطق���ة االقتصادية أو عند تس���ليم اخلدمات لوحدات غ���ري مقيمة، وهي 
7 - 68 ]15 - 47[تشمل أرباح احتكارات التصدير والضرائب الناجتة عن تعدد أسعار الصرف.

الضرائ���ب عل���ى أرب���اح اليانصي���ب 
والقمار

الضرائ���ب على أرب���اح اليانصيب والقمار ه���ي الضرائب اليت تفرض عل���ى املبالغ اليت 
يتلقاها الفائزون.

8 - 52 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 1130[

الضرائ���ب عل���ى اس���تعمال األصول 
الثابتة

تش���مل الضرائب على استعمال األصول الثابتة الضرائب املفروضة بشكل دوري على 
استعمال السيارات والس���فن والطائرات أو على اآلالت واملعدات اليت تستخدمها 

املؤسسات ألغراض اإلنتاج، سواء كانت هذه األصول مملوكة أو مؤجرة.
7 - 70 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5200[
تتكّون الضرائب على التحويالت الرأمسالية من الضرائب على قيم األصول املحولة بني الضرائب على التحويالت الرأمسالية

10 - 136الوحدات املؤسسية.
تتك���ّون الضرائب على خدمات معينة من مجي���ع الضرائب اليت تفرض على املدفوعات الضرائب على خدمات معينة

مقابل خدمات معينة مثل الضرائب على املواصالت واالتصاالت والتأمني واإلعالن 
والفنادق واملطاعم والترفيه والقمار واليانصيب واألحداث الرياضية وما إليها.

7 - 69 ومنظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5126

تتكّون الضرائب على املعامالت الدولية من الضرائب على السفر إىل اخلارج والتحويالت الضرائب على املعامالت الدولية
اخلارجية واالس���تثمارات اخلارجية وما إليها فيما عدا الضرائب املستحقة الدفع من 
ِقبَ���ل املنتجني )الضرائ���ب اليت يدفعها املنتجون هي جزء م���ن ضرائب اإلنتاج، أما 
الضرائ���ب اليت يدفعه���ا غري املنتجني فهي جزء من الضرائ���ب اجلارية(؛ وهي تعترب 

جزًءا من “الضرائب اجلارية املتفرقة”.

7 - 70 و8 - 54 ]منظم���ة التعاون 
االقتص���ادي  املي���دان  والتنمي���ة يف 

]5127
املالي���ة  املعام���الت  عل���ى  الضرائ���ب 

واملعامالت الرأمسالية
تتكّون الضرائب على املعامالت املالية واملعامالت الرأمسالية من الضرائب املستحقة الدفع 

على شراء أو بيع املوجودات غري املالية واملالية مبا يف ذلك الصرف األجنيب.
7 - 69 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 4400[
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الضرائ���ب على املكاس���ب الرأمسالي���ة تتكّون م���ن الضرائب على املكاس���ب الرأمسالية الضرائب على املكاسب الرأمسالية
)املوصوفة باعتبارها ضرائب رأمسالية يف نظام احلسابات القومية( العائدة لألشخاص 
أو الش���ركات اليت تصبح مستحقة الدفع أثناء الفترة املحاسبية اجلارية، بغض النظر 

عن الفترة اليت حتققت فيها هذه املكاسب.

8 - 52 ]منظم���ة التع���اون والتنمي���ة 
 ،1120 االقتص���ادي  املي���دان  يف 

]1220
تتك���ّون الضرائ���ب على اليانصيب والقم���ار من الضرائب، غ���ري الضرائب على أرباح الضرائب على اليانصيب والقمار

اليانصي���ب والقمار، اليت تفرض على هذا الن���وع من العمليات، وهي تفرض عادة 
كنسبة مئوية من حجم التشغيل.

7 - 69، [منظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5126[

املفهوم تقليديًا من الضرائب غري املباشرة أهنا ضرائب يفترض أن من املمكن متريرها كلها الضرائب غري املباشرة
أو بعضها إىل وحدات مؤسس���ية أخرى عن طريق زيادة أس���عار السلع واخلدمات 
اليت تباع إليها، ولكن عبارة “الضرائب غري املباش���رة” ليس���ت مستخَدمة يف نظام 
احلس���ابات القومية 1993، وإمنا ُتعرَّف الضرائب يف ذلك النظام حس���ب الغرض 

7 - 50منها )ضريبة اإلنتاج مثاًل(.
تتك���ّون ضرائب املبيعات العامة من مجيع الضرائب العامة املفروضة على مرحلة واحدة ضرائب املبيعات العامة

فق���ط )مثل التصني���ع أو بيع اجلمل���ة أو التجزئة( مضافًا إليه���ا الضرائب التراكمية 
املتعددة املراحل )واملعروفة أيضًا باسم الضرائب التضاعفية( حيث ُتفرض الضرائب 
عل���ى مجيع املعامالت ح���ني وقوعها دون أّي خصم من الضرائب املس���تحقة على 

املدخالت.

منظم���ة التع���اون والتنمي���ة يف املي���دان 
و5113  5112  االقتص���ادي 

]69 - 7[
الضرائ���ب )املتكررة( عل���ى األراضي 

واملباين واإلنشاءات األخرى
انظر: الضرائب اجلارية على األراضي واملباين واملنشآت.

تتك���ّون ضرائ���ب املنتج���ات، فيما ع���دا ضريبة القيم���ة املضافة وضرائ���ب الصادرات ضرائب املنتجات
والواردات، من الضرائب على الس���لع واخلدمات اليت تصبح مستحقة الدفع نتيجة 
إلنتاج هذه السلع أو اخلدمات أو بيعها أو نقلها أو تأجريها أو تسليمها، أو نتيجة 

الستعماهلا لالستهالك اخلاص أو لتكوين رأس املال لدى املنتجني هلا.

7 - 69، 15 - 47 ]منظمة التعاون 
االقتص���ادي  املي���دان  والتنمي���ة يف 
 ،5121  ،5113  -  5110

]4400 ،5126 ،5122
الضرائ���ب الناجت���ة ع���ن تعّدد أس���عار 

الصرف
تتك���ّون الضرائ���ب الناجتة عن تعّدد أس���عار الصرف من الضرائ���ب الضمنية الناجتة عن 
تش���غيل نظام رمسي لتعدد أس���عار الصرف من قبل البنك املركزي أو وكالة رمسية 

7 - 67أخرى.
تتكّون ضرائب الواردات من الرس���وم اجلمركية وس���ائر الضرائب على الواردات اليت ضرائب الواردات

ُتدَفع على سلع من نوع معني حني تدخل املنطقة االقتصادية.
7 - 66 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5123[
تتكّون ضرائب اإلنتاج من ضرائب خاصة ُتفرض على أنواع معينة من الس���لع، خاصة ضريبة اإلنتاج

املش���روبات الروحية والتبغ والوقود، وقد ُتفرض يف أّي مرحلة من مراحل اإلنتاج 
أو التوزيع وتقترن عادة بوزن السلعة أو قوهتا أو كميتها.

7 - 69 ومنظم���ة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي 5121

ضريب���ة ال���رؤوس هي الضرائب اليت ُتفرض على مبالغ معينة من األموال لكل ش���خص ضريبة الرؤوس
بالغ، أو لكل أس���رة معيشية، مبعزل عن الدخل أو الثروة الفعلية أو املفترضة، وهي 

ل جزًءا من “الضرائب اجلارية املتنوعة” تشكِّ
8 - 54 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 6000[
تتك���ّون ضريبة الص���ادرات من الضرائب العامة أو النوعية على الس���لع واخلدمات اليت ضريبة الصادرات

يس���تحق دفعها عند مغادرة الس���لع للمنطقة االقتصادية أو عند تسليم اخلدمات إىل 
غري مقيمني، ويس���تثىن من ذلك أرباح احت���كارات التصدير والضرائب الناجتة عن 

تعدد أسعار الصرف.
7 - 68 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5124[
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الضريب���ة عل���ى النات���ج هي ضريبة مس���تحقة الدفع لكل وحدة من وحدات الس���لع أو الضريبة على الناتج
اخلدمات من فئات معينة، إما يف ش���كل مبالغ حمددة من املال لكل وحدة أو كمية 
وإما يف شكل نسبة مئوية حمددة من سعر الوحدة أو قيمة السلعة أو اخلدمة املتعاقد 

15 - 47 ]7 - 62[عليها.
ضريب���ة القيمة املضافة هي ضريبة على املنتجات اليت جتمعها املؤسس���ات على مراحل؛ ضريبة القيمة املضافة

وهي ضريبة واس���عة يقصد هبا عادة تغطية معظم السلع واخلدمات أو كلها، ولكن 
املنتجني يلتزمون بأن يدفعوا للحكومة الفرق بني ضريبة القيمة املضافة على مبيعاهتم 
وضريب���ة القيمة املضافة على مش���ترياهتم من أجل االس���تهالك الوس���يط أو تكوين 
رأس امل���ال، وال تف���رض ضريبة القيمة املضافة عادة على املبيعات لغري املقيمني )أي 

6 - 207 و6 - 208 ]15 - 47[الصادرات(.
ضريب���ة القيم���ة املضاف���ة غ���ري القابلة 

للخصم
ضريبة القيمة املضافة غري القابلة للخصم هي ضريبة القيمة املضافة املس���تحقة الدفع من 

6 - 209املشتري واليت ال ختصم من التزاماته بشأن ضريبة القيمة املضافة إن وجدت.
ضريبة القيمة املضافة املفوترة هي ضريبة القيمة املضافةاملستحقة على مبيعات املنتجني، ضريبة القيمة املضافة املفوَتَرة

6 - 209وهي تظهر كبند مستقل على الفاتورة اليت يقدمها املنِتج إىل املشتري.
ضريب���ة القيم���ة املضافة املقتطع���ة هي مبلغ ضريب���ة القيمة املضافة املس���تحق الدفع عن ضريبة القيمة املضافة املقتطعة

مش���تريات الس���لع واخلدمات لالس���تهالك الوس���يط، أو لتكوين رأس املال الثابت 
اإلمج���ايل أو إلعادة البيع، الذي ُيس���مح للمنِتج خصمه م���ن ضريبة القيمة املضافة 
املفروض���ة علي���ه للحكوم���ة واليت قيدت يف فوات���ري العمالء باعتباره���ا ضريبة قيمة 

6 - 209مضافة.
الضمان هو نوع من اخليارات، يعامل يف احلسابات القومية بنفس الطريقة اليت تعامل هبا الضمان

اخليارات األخرى، فهو قابل للتداول ويعطي املالك احلق يف الش���راء بشروط معينة 
ومل���دة معينة من مصدر الضمان، الذي هو عادة ش���ركة، لعدد معني من األس���هم 

11 - 41أو السندات.
ح���ني تدخل إحدى الوحدات يف معاملة نيابة ع���ن وحدة أخرى تقيد املعاملة بالكامل الطرف الرئيسي )يف املعاملة(

يف حس���ابات الطرف الرئيس���ي، وإن كان ميكن أن يعزى بع���ض ناتج اخلدمة إىل 
الوس���يط. فعلى س���بيل املثال إذا قام وس���يط جتاري مبش���تريات بناًء على أوامر من 
طرف آخر وحلس���اب ذلك الطرف فإن العملية برمتها تقيد حلس���اب هذا الطرف 
الرئيس���ي، أما حسابات الوس���يط فتقيد فيها فقط الرسوم اليت تقاضاها من الطرف 

3 - 31 و3 - 32الرئيسي نظري خدمات الوساطة اليت قام هبا.
طريقة إش���باع احلاجات )أو الفرضية اهليدونية( ه���ي عبارة عن تقنية تقوم على منحىن طريقة إشباع احلاجات

االحندار تس���تخَدم يف تقدير أس���عار األنواع أو النماذج غري املوجودة يف الس���وق 
يف فترات معيَّنة، ولكن أس���عارها يف تلك الفت���رات مطلوبة من أجل حتديد عوامل 
النس���بية يف األسعار، وتقوم هذه الطريقة على أس���اس االفتراض بأن أسعار خمتلف 
النماذج املعروضة للبيع يف السوق يف نفس الفترة هي عوامل خلصائص معيَّنة قابلة 
للقياس مثل احلجم والوزن والقوة والسرعة وما إليها ومن مث ميكن استعمال طرق 
منح���ىن االحن���دار يف تقدير مدى اختالفات األس���عار بالنس���بة إىل كل خاصية من 

16 - 126اخلصائص.
طريقة اجلرد الدائم هي طريقة من أجل وضع تقديرات للمخزون الرأمسايل واس���تهالك طريقة اجلرد الدائم

رأس املال الثابت على أس���اس سلس���لة زمنية لتكوين رأس املال الثابت؛ وهي تتيح 
عم���ل تقديرات ملخزون األصول الثابتة املوج���ودة والذي بني يدي املنتجني؛ وهي 
تقوم عادة على أس���اس تقدير عدد األصول الثابتة املضافة نتيجة لتكوين رأس املال 
الثابت اإلمجايل يف السنوات السابقة اليت ال تزال صاحلة يف الفترة اجلارية؛ وتستعمل 

6 - 189طريقة اجلرد الدائم أيضًا لتقييم التغريات يف املخزون.
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طريقة املؤش���ر الوحيد لالنكماش هي وسيلة لتقدير حجم حركة القيمة املضافة بشكل طريقة املؤشر الوحيد لالنكماش
مباش���ر باستخدام سلس���لة زمنية وحيدة )مثل حساب الناتج أو القيمة املضافة بعد 

16 - 68حذف عامل التضخم( بداًل من االنكماش املزدوج.
العامل اخلارجي هو ش���خص يوافق على العمل حلس���اب مؤسس���ة معينة أو على تزويد العامل اخلارجي

املؤسسة بكمية معينة من السلع واخلدمات بناًء على اتفاق أو عقٍد سابق مع املؤسسة 
ولكن مكان عمله ال يقع داخل أيٍّ من املنشآت اليت تتكّون منها املؤسسة؛ وليس 
للمؤسسة سيطرة على الوقت الذي يقضيه العامل يف العمل كما أهنا ال تتحّمل أّي 

7 - 26مسؤولية عن الظروف اليت يعمل هبا أو يتم هبا العمل.
العاملون حلس���اهبم اخلاص هم األش���خاص الذين يعملون حلساهبم اخلاص وليس لديهم العاملون حلساهبم اخلاص

7 - 25عمال بأجر.
عقد اإلجيار للتشغيل هو اتفاق بني مؤجر ومستأجر بشأن إجيار آالت أو معدات لفترة عقد اإلجيار للتشغيل

ر  م���ن الوقت تك�ون أقصر من فترة حياة اخلدم���ة لآلالت واملعدات، وحيتفظ املؤجِّ
ع���ادة مبخزون من املع���دات حبالة صاحلة للعمل ميكن تأجريها بناًء على الطلب، أو 
خالل فترة قصرية، ويكون يف أحيان كثرية مس���ؤواًل عن صيانة وإصالح املعدات 

6 - 115 و6 - 116كجزء من اخلدمة اليت يقدمها للمستأجر.
ر ومس���تأجر يقوم فيه املؤجر بش���راء س���لعة يضعها عقد اإلجيار املايل عقد اإلجيار املايل هو عقد بني مؤجِّ

حتت تصرف املس���تأجر ويقوم املس���تأجر بدفع إجيار ميكن املؤجر، على مدى فترة 
العقد، من تغطية مجيع التكاليف أو ُجّلها، مبا يف ذلك الفوائد؛ وحتول مجيع املخاطر 
واملزايا املتصلة بامللكية حبكم الواقع من املالك القانوين للسلعة )املؤجر( إىل مستعمل 

السلعة )املستأجر(.
 ،107 - 7 ،118 - 6[ 23 - 13

]44 - 10
العق���د اآلجل هو عقد مايل غري مش���روط ينطوي على التزام بالتس���وية يف تاريخ حمّدد العقود اآلجلة

يف بداية العقد، ويتم مبوجبه تبادل التعرض للمخاطر بقيمة س���وقية متس���اوية، ومن 
مث ف���إن قيم���ة العقد هي صفر، وال بد من أن ينقضي بع���ض الوقت قبل أن ختتلف 
القيمة السوقية لكل من الطرفني مما يرتب وضع الدائن ألحد الطرفني ووضع املدين 
للطرف اآلخر؛ ويتم تس���وية العقود اآلجلة، بشكل عادي، ولكن ليس دائمًا، عن 
طريق مدفوعات نقدية أو تقدمي صك مايل آخر بداًل من تسليم البند املتصل بالعقد 

11 - 37فعاًل، ولذلك فهي تقيم ويتم التبادل فيها بشكل منفصل عن البند املتصل هبا.
عقود االس���تئجار وغريه���ا من العقود 

القابلة للتحويل
عقود االس���تئجار وغريها من العقود القابلة للتحويل هي عقود حيق للمستأجر مبوجبها 
نق���ل العق���د إىل طرف ثالث دون أن يتوقف ذلك عل���ى موافقة املؤجر )مثل عقود 
اس���تئجار األراضي واملباين وغريها من اإلنشاءات، واالمتيازات واحلقوق احلصرية 
الستكش���اف رواس���ب املعادن أو أماكن صيد األمساك، والعق���ود القابلة للتحويل 
املربمة مع رياضيني ومؤلفني وملحنني، وعقود احلق يف ش���راء أصول ملموس���ة قبل 

إنتاجها(.
]املرف���ق 222[ مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر
11 - 37عقود العمليات اآلجلة هي عقود آجلة يتم تداوهلا يف األسواق املالية.عقود العمليات اآلجلة

عقود مقايضات العملة اآلجلة هي عقود يتفق طرفاها على التعامل يف العمالت األجنبية عقود مقايضات العملة اآلجلة
11 - 38بسعر صرف متفق عليه مببلغ معني يف تاريخ الحق معني.

تش���مل العمالت األوراق النقدية والعمالت املعدنية املتداولة واملستخدَمة بشكل شائع العمالت
يف تسديد املدفوعات.

11 - 70 )الش���كل أل���ف - 21( - 
مرفق الفصل الثالث عشر 

العمالت والودائع هي أصول مالية تس���تعمل يف تسديد املدفوعات وتدخل يف التعريف العمالت والودائع
الواس���ع للنق���ود، الذي يش���مل العم���الت والودائ���ع القابلة للتحوي���ل وغريها من 

الودائع.
)الش���كل أل���ف - 2( - مرفق الفصل 

الثالث عشر 
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العوائد هو تعبري يطلق على املدفوعات الدورية اليت يدفعها مس���تأجرو األصول اجلوفية العوائد
ملالك���ي األص���ول )تعامل ه���ذه املدفوعات يف نظام احلس���ابات القومي���ة باعتبارها 
إجيارات( كما يطلق على املدفوعات اليت تدفعها الوحدات اليت تس���تعمل عمليات 
أو تنت���ج منتجات مش���مولة حبماية براءات ملكي���ة )تعامل هذه املدفوعات يف نظام 

7 - 87 و7 - 92احلسابات القومية باعتبارها مشتريات خلدمات منتجة من قبل حاملي الرباءات(.
العوامل اخلارجية هي التغيُّرات يف أحوال الوحدات املؤسس���ية نتيجة ألعمال اقتصادية العوامل اخلارجية

]3 - 51[تقوم هبا وحدات أخرى دون موافقة الوحدات املعنية.
يتص���ل مفهوم الغرض أو الوظيفة بنوع احلاجة اليت هتدف املعاملة أو جمموعة املعامالت الغرض )أو الوظيفة(

2 - 50إىل إشباعها أو نوع الغرض الذي تسعى إليه.
تعترب الوحدة غري مقيمة إذا كان مركز اهتمامها االقتصادي ال يقع يف اإلقليم االقتصادي غري املقيمني

للبلد.
58 املدفوع���ات  موازي���ن   دلي���ل 

]14 - 1[
ُيس���تخَدم فائ���ض التش���غيل يف قياس الفائض أو العج���ز الناتج عن عملي���ة اإلنتاج قبل فائض التشغيل

حس���اب أّي فوائ���د أو إجي���ار أو مصاريف أخرى مس���تحقة الدف���ع على األصول 
امللموس���ة أو املالية غري املنَتجة املؤجرة أو املستأجرة من ِقَبل املؤسسة، أو أّي فوائد 
أو إجيار أو مبالغ أخرى مس���تحقة القبض على األصول املالية أو األصول امللموسة 
غري املُنتجة اليت متتلكها املؤسس���ة )يالحظ أنه بالنس���بة إىل املؤسسات غري السهمية 

7 - 8اليت متتلكها األسر املعيشية ُيسمى هذا العنصر “الدخل املختلط”(.
م عنها األوزان للرقم القياسي.فترة األساس 16 - 16فترة األساس هي الفترة اليت تقدَّ

الفترة املرجعية، فيما يتصل باألرقام القياسية لألسعار أو األحجام، هي الفترة اليت تشري الفترة املرجعية
إليها األرقام القياسية، وحتدد بالرقم 100، وليس من الضروري أن تكون هي ذاهتا 

]16 - 16[فترة األساس اليت تؤخذ منها عوامل الترجيح لألرقام القياسية.
انظر: طريقة إشباع احلاجات.الفرضية اهليدونية

الفوائد هي املبالغ اليت تصبح مس���تحقة على املدين لصاحل الدائن على مدى فترة حمّددة الفوائد
من الزمن دون أن ُينقص ذلك من مبلغ أصل الَدين غري املس���دد، مبوجب ش���روط 

7 - 93الوثيقة املالية املتفق عليها بني الطرفني.
حني تستطيع الوحدة املؤسسية التخلص من التزامها إزاء الدائن بتسديد ما يعادل أصل الفوائد االمسية

7 - 109رأس املال بالقيمة النقدية تعترب مدفوعات الفائدة املتصلة بالقرض “امسية”.
الفائ���دة احلقيقي���ة هي الفرق ب���ني الفائدة االمسية واملبلغ املس���اوي للخس���ارة يف القوة الفوائد احلقيقية

7 - 110الشرائية يف القيمة النقدية لألصل أثناء الفترة املحاسبية.
فيفو هي طريقة تقييم للمخزون تقوم على االفتراض بأن السلع يتم سحبها من املخزون فيفو )الوارد أواًل ُيصرَّف أواًل(

6 - 70بنفس الترتيب الذي دخلت به.
القروض هي أصول مالية تنش���أ عندما يقوم الدائن بإقراض أموال بش���كل مباش���ر إىل القروض

املدين، تكون مثبتة يف وثيقة غري قابلة للتداول، أو ال يأخذ الدائن أّي ضمان يثبت 
املعاملة.

)الش���كل أل���ف - 4( - مرفق الفصل 
الثالث عشر ]11 - 83[

تتكّون القروض طويلة األجل من القروض اليت حيني أجل استحقاقها األصلي بعد سنة القروض طويلة األجل
أو أكثر، فيما عدا أن بعض البلدان حتدد القروض طويلة األجل بأهنا القروض اليت 

هلا فترة استحقاق أصلية تزيد على سنتني.
)الش���كل ألف - 42( - مرفق الفصل 

الثالث عشر
 الق���روض قص���رية األجل ه���ي قروض هلا م���دة اس���تحقاق أصلية مدهتا س���نة أو أقل،القروض قصرية األجل

وال تتجاوز سنتني أو أقل حتسبًا لالختالف يف املمارسات بني البلدان.
)الش���كل ألف - 41( - مرفق الفصل 

الثالث عشر
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القطاع املؤسس���ي هو جتميع ملجموعة من الوحدات املؤسس���ية على أس���اس وظائفها القطاعات املؤسسية
2 - 20الرئيسية وسلوكها وأغراضها.

يوص���ف القطاع غري الرمسي بش���كل ع���ام بأنه يضم وحدات اإلنت���اج اليت تعمل على القطاع غري الرمسي
نطاق صغري ومس���توى بسيط من التنظيم، مع عدم وجود تقسيم يذكر بني العمالة 
ورأس املال كعوامل إنتاج، وهدفه األساسي هو توليد الدخل والعمالة لألشخاص 
املهتمني؛ ومن الناحية التش���غيلية يعرف القطاع على حسب البلد باعتباره جمموعة 
املش���اريع غري ذات الش���خصية االعتبارية اليت متلكها األس���ر املعيش���ية وتنتج بعض 
املنتجات للس���وق ولكنها ال يعمل فيها س���وى عدد حمدود من العاملني وليس���ت 
مس���جلة مبوجب التش���ريع الوط���ين فيما يتعلق، على س���بيل املث���ال، بالضرائب أو 

مرفق الفصل الرابعالتزامات الضمان االجتماعي أو القوانني التنظيمية.
يقوم نظام احلس���ابات القومية بالنس���بة إىل الوحدة املؤسسية أو القطاع على مبدأ القيد القيد املزدوج

امل���زدوج، كما يف حس���ابات األعمال، حيث تس���جل كل معامل���ة مرتني، مرة يف 
2 - 57املوارد )أو التغري يف اخلصوم(، ومرة يف االستخدامات )أو التغري يف األصول(.

القيمة، على مستوى السلعة أو اخلدمة الواحدة املكتملة، هي سعر الوحدة مضروبًا يف القيمة
عدد الوحدات من تلك السلعة أو اخلدمة؛ وعلى عكس السعر فإن القيمة مستقلة 

16 - 9عن اختيار وحدة الكمية.
املخفض���ة  الثابت���ة  األص���ول  قيم���ة 

)الصافية(
ر اجلاري ألصل  قيمة األصول الثابتة املخفضة )الصافية( هي سعر الشراء الفعلي أو املقدَّ
جديد من األصول من نفس النوعية، مطروحًا منه القيمة التجميعية الستهالك رأس 

6 - 199املال الثابت حىت تلك النقطة الزمنية.
تش���مل القيود التراكمية األخرى املعامالت والتدفقات االقتصادية األخرى غري املقيدة القيود التراكمية األخرى

يف أماك���ن أخرى وت���ؤدي إىل تغيري يف كمي���ة األصول واخلص���وم وقيمتها، وهي 
تش���مل اس���تهالك رأس املال الثابت واملحوزات مطروحًا منه التصرف يف األصول 
غ���ري املنتجة وغري املالي���ة، والتدفق���ات االقتصادية األخرى لألص���ول غري املنتجة، 
مث���ل اكتش���اف أو نض���وب موارد جوفي���ة أو حتويالت أصول طبيعي���ة أخرى إىل 
أنش���طة اقتصادية، وآثار الظواهر غري االقتصادية مثل الكوارث الطبيعية واألحداث 
السياس���ية )مثل احلروب(، واملكاس���ب واخلس���ائر الناجتة عن االحتفاظ باألصول 

2 - 33نتيجة تغري األسعار.
الكمبياالت هي أوراق مالية قصرية األجل تعطي صاحبها )الدائن( احلق املطلق يف تلّقي الكمبياالت

7 - 97 ]11 - 74[مبلغ ثابت حمّدد يف تاريخ حمدد.
كوبون���ات الس���ندات الصفرية هي س���ندات طويلة األجل ال تعطي فائ���دة دورية أثناء كوبونات السندات الصفرية

فت���رة حياة الس���ند وإمن���ا تباع بقيم���ة خمفضة، ويدف���ع عنها العائ���د الكامل وقت 
11 - 77 ]7 - 101[االستحقاق.

الكيانات القانونية هي وحدات مؤسس���ية منش���أة ألغراض اإلنت���اج، وهي يف الغالب الكيانات القانونية
ش���ركات ومؤسس���ات غ���ري رحبية أو وح���دات حكومية مبا فيه���ا صناديق التأمني 
االجتماع���ي، وهي كيان���ات هلا القدرة يف حد ذاهتا على امتالك الس���لع واألصول 

1 - 13 ]5 - 4[ والدخول يف التزامات وأنشطة اقتصادية ومعامالت مع الوحدات األخرى.
م إليها الكيانات املحمية امللكية الكيانات احملمية امللكية هي االختراعات يف فئات االبتكار التكنولوجي اليت تقدَّ

محاية فكرية مبوجب القانون أو مبوجب حكم قضائي.
)املرف���ق 221( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر
ليفو هي طريقة تقييم للمخزون تقوم على أس���اس االفتراض بأن أول الس���لع املسحوبة ليفو )الوارد أخريًا يصّرف أواًل(

6 - 70من املخزون هي آخر السلع اليت دخلت املخزون.
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املؤسس���ات الس���وقية تنتج، يف معظم األحيان، س���لعًا وخدمات للبيع بأسعار هلا قيمة املؤسسات السوقية
2 - 46اقتصادية.

املؤسس���ات الس���وقية غري الرحبية اليت 
ختدم قطاع األعمال

املؤسسات السوقية غري الرحبية اليت ختدم قطاع األعمال هي مؤسسات تقيمها احتادات 
رج���ال األعمال خلدمة مصاحل أعماهلم ومتوَّل عادة من اش���تراكات أو مس���امهات 
من جمموعات رجال األعمال املعنية؛ وتعاَمل االش���تراكات، ال باعتبارها حتويالت 

مة. 4 - 59ولكن كمدفوعات مقابل اخلدمات املقدَّ
املؤسس���ات غ���ري الرحبي���ة هي كيان���ات قانونية أو اجتماعية تنش���أ لغرض إنتاج س���لع املؤسسات غري الرحبية

وخدمات ولكن وضعها ال يس���مح هلا بأن تكون مصدرًا للدخل أو الربح أو أّي 
4 - 54 ]4 - 18، 4 - 161[كسب مايل للوحدات اليت تنشئها أو تسيطر عليها أو متوهلا.

املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر 
املعيشية

تتكّون املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيشية من مؤسسات غري رحبية ليست 
ممّولة من احلكومة بشكل رئيسي وال تشرف احلكومة عليها وتقدِّم سلعًا وخدمات 

4 - 64 و4 - 65 ]2 - 20[إىل األسر املعيشية جمانًا أو بأسعار ليست ذات قيمة اقتصادية كبرية.
املؤسس���ات غري الرحبية اليت تش���رف 
عليه���ا ومتوهل���ا احلكومة بش���كل 

رئيسي

املؤسس���ات غري الرحبية اليت تشرف عليها ومتوهلا احلكومة بشكل رئيسي هي وحدات 
منشأة بشكل قانوين وتوجد منفصلة عن احلكومة ولكنها ممولة بشكل رئيسي من 

4 - 62احلكومة ومتارس احلكومة عليها إشرافًا.
املش���تغلة  الرحبي���ة  غ���ري  املؤسس���ات 

باإلنتاج السوقي
تتكّون املؤسس���ات غري الرحبية املشتغلة باإلنتاج السوقي من املؤسسات غري الرحبية اليت 
تتقاضى رسومًا حتددها تكلفة اإلنتاج وتكون عالية حبيث يكون هلا تأثري كبري على 
الطل���ب على خدماهتا، ولك���ن أّي فوائض حتققها تلك املؤسس���ات جيب أن تعود 
إىل املؤسس���ات نفس���ها حيث إن وضعها كمؤسس���ات غري رحبية مينعها من توزيع 

4 - 58األرباح على اآلخرين.
املش���تغلة  الرحبي���ة  غ���ري  املؤسس���ات 

باإلنتاج غري السوقي
املؤسسات غري الرحبية املشتغلة باإلنتاج غري السوقي هي مؤسسات غري رحبية غري قادرة 
على تقدمي فوائد مالية إىل الوحدات اليت تسيطر عليها أو تديرها، وعليها أن تعتمد 
بش���كل رئيس���ي على أموال ال تأتيها من املبيعات من أجل تغطية تكاليف اإلنتاج 

4 - 60أو أنشطتها األخرى.
يتكّون قطاع املؤسس���ات املالية من مجيع املؤسس���ات وأش���باه الش���ركات املقيمة اليت املؤسسات املالية

تشتغل أساسًا بالوساطة املالية أو بأنشطة مالية ثانوية تتصل اتصااًل وثيقًا بالوساطة 
4 - 79املالية.

مؤسس���ة االستثمار املباشر اخلارجي هي مؤسسة ذات أسهم أو غري ذات أسهم ميتلك مؤسسة االستثمار املباشر اخلارجي
فيها مستثمر مباشر مقيم يف بلد آخر نسبة 10 يف املائة أو أكثر من األسهم العادية 
أو من حقوق التصويت )بالنس���بة إىل املؤسسات الس���همية( أو ما يعادهلا )بالنسبة 

إىل املؤسسات غري السهمية(.
14 - 152، دليل موازين املدفوعات 

]119 - 7[ 362
املؤسس���ة املتكاملة أفقيًا هي املؤسس���ة اليت يتم فيها عدة أنواع خمتلفة من األنشطة تنتج املؤسسة املتكاملة أفقيًا

أنواعًا خمتلفة من الس���لع واخلدمات للبيع يف الس���وق يف ش���كل مت���واٍز مع بعضها 
5 - 30البعض.

املؤسس���ة املتكاملة رأس���يًا هي املؤسس���ة اليت تتم فيها خمتلف مراحل اإلنتاج اليت جتري املؤسسة املتكاملة رأسيًا
ع���ادة يف مؤسس���ات خمتلف���ة، وتتم فيها ه���ذه العمليات بالتتاب���ع يف خمتلف أجزاء 
املؤسسة نفسها )ويصبح ناتج إحدى املراحل مدخاًل يف املرحلة الالحقة، وال تباع 

5 - 31يف األسواق إال نواتج املرحلة النهائية(.
هذه الفئة من األصول الثابتة غري املالية واملنتَجة وامللموسة تتكّون من املباين واإلنشاءات املباين واإلنشاءات األخرى

غري السكنية مثل إنشاءات اهلندسة املدنية.
)املرف���ق 1112( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
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املباين غري السكنية هي املباين غري املباين السكنية، مبا فيها اإلنشاءات واملرافق واملعدات املباين غري السكنية
اليت تعترب جزًءا ال يتجزأ من اهلياكل، والتكلفة املتعلقة بتطهري املوقع وإعداده.

)املرفق 11121( مرفق الفصل الثالث 
عشر

جمموع االس���تهالك النهائي هو جمموع قيمة مجيع اإلنفاقات على االس���تهالك الفردي جمموع االستهالك النهائي
واجلماعي من الس���لع واخلدمات من ِقَبل األس���ر املعيش���ية املقيمة واملؤسسات غري 
الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية ووحدات احلكومة العام���ة. وميكن تعريفه أيضًا 
من حيث االس���تهالك النهائي الفعلي بأنه قيمة مجيع الس���لع واخلدمات الفردية اليت 
حتوزها األس���ر املعيش���ية املقيمة مضاف���ًا إليها قيمة اخلدم���ات اجلماعية اليت تقدمها 

9 - 98احلكومة العامة إىل املجتمع أو إىل قطاعات كبرية من املجتمع.
يتك���ّون جمموع االقتصاد من مجيع الوحدات املؤسس���ية املقيم���ة يف اإلقليم االقتصادي جمموع االقتصاد

2 - 22للبلد.
يتكّون جمموع ساعات العمل من العدد اإلمجايل لساعات العمل الفعلية أثناء الفترة اليت جمموع ساعات العمل

يقضيها العاملون أو العاملون حلساهبم اخلاص يف العمل.
 -  17  ،12  -  17[  102  -  15

]27
انظر: حساب التكلفة اجلارية.حماسبة التكاليف/اإلحالل

ل احملاس���بة على أس���اس االس���تحقاق التدفقات يف تاريخ قيام قيمة اقتصادية أو املحاسبة على أساس االستحقاق تس���جِّ
حتويلها أو تبادهلا أو نقلها أو انتهائها؛ لذلك ُتدَخل التدفقات اليت تنطوي على تغيري 
للملكي���ة عند تغيري امللكية، وتس���جل اخلدمات عند تقدميه���ا، وُتدَرج النواتج عند 

ل االستهالك الوسيط عند استخدام املواد والتجهيزات. 1 - 9 ]2 - 93، 10 - 1[إنشاء املنتجات وُيسجَّ
املخ���زون ه���و وضع األصول واخلص���وم، أو ما هو موجود من األص���ول واخلصوم يف املخزون

نقطة زمنية معينة ويس���جلها نظام احلس���ابات القومية يف حسابات يشار إليها عادة 
باسم امليزانيات العمومية، ويف اجلداول يف بداية الفترة املحاسبية ويف هنايتها؛ وينتج 
املخزون من تراكم املعامالت الس���ابقة وس���ائر التدفق���ات ويتغيُّر طبقًا للمعامالت 
وس���ائر التدفق���ات يف الفترة املعنية )يالحظ أن خمزون الس���لع يش���ار إليه باعتباره 

3 - 66“املوجودات” يف النظام(.
املخ���زون - التغيُّرات فيه )مبا يف ذلك 

األعمال اجلارية(
رات يف املخزون )مبا يف ذلك األعمال اجلارية(. انظر: التغيُّ

املخزون الرأمسايل اإلمجايل هو قيمة مجيع األصول الثابتة اليت ال تزال قيد االستعمال يف املخزون الرأمسايل اإلمجايل
رة بسعر الشراء اجلاري بالنسبة إىل  هناية الفترة املحاس���بية باألس���عار الفعلية أو املقدَّ

6 - 199األصول اجلديدة اليت من نفس النوع، بغض النظر عن عمر األصول.
املخ���زون الرأمسايل الصايف هو جمموع القيم املخفضة جلميع األصول الثابتة اليت ال تزال املخزون الرأمسايل الصايف

قيد االستعمال عند إعداد امليزانية العمومية، ويوصف أيضًا بأنه الفرق بني املخزون 
6 - 199الرأمسايل اإلمجايل واستهالك رأس املال الثابت.

املخ���زون م���ن الفحم والنف���ط والغاز 
الطبيعي

تتك���ّون خمزون���ات الفحم والنفط والغ���از الطبيعي من املخزونات الثابتة من رواس���ب 
فحم األنثراس���يد والفحم الق���اري والفحم البين وخمزونات النف���ط والغاز الطبيعي 

وحقوهلا.
)املرف���ق 2121( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
مدفوعات األس���ر املعيش���ية للحصول 

على ترخيصات معينة
مدفوعات األس���ر املعيش���ية للحصول على ترخيصات معينة هي املدفوعات اليت يدفعها 
األشخاص أو األسر املعيشية للحصول على تراخيص بامتالك أو استخدام السيارات 
والق���وارب والطائرات أو للحصول على ترخيص بالصيد الربي أو البحري؛ وهذه 
املدفوعات هي جزء من “الضرائب اجلارية املتنوعة” ولكن يالحظ أن بعض رسوم 

الترخيص تعاَمل باعتبارها مشتريات للخدمات اليت تقدمها احلكومة. 
8 - 54 ]منظم���ة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 5200[
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تتكّون مدفوعات التعويضات من التحويالت اجلارية اليت تدفعها الوحدات املؤسس���ية مدفوعات التعويضات
إىل وحدات مؤسس���ية أخرى تعويضًا عن إصابات األش���خاص أو تلف املمتلكات 
الذي تسببت فيه الوحدة املؤسسية األوىل، ولكن مع استبعاد مدفوعات التأمني غري 
التأمني على احلياة؛ وميكن أن تكون مدفوعات التعويضات إجبارية بناًء على حكم 
حمكمة أو مدفوعات متفقًا عليها خارج املحاكم ولكنها ال تشمل سوى تعويضات 
اإلصابة والضرر الذي تتس���بب فيه الوحدة املؤسس���ية ، أو املدفوعات اليت تدفعها 
الوحدات احلكومية أو املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األس���ر املعيش���ية - دون 

8 - 98مقابل - تعويضًا عن اإلصابات واخلسائر اليت تسببها الكوارث الطبيعية. 
املدفوع���ات العينية فيم���ا عدا األجور 

العينية
املدفوعات العينية فيما عدا األجور العينية تشمل طائفة واسعة من املدفوعات اليت تأخذ 

3 - 39شكل السلع واخلدمات وليس النقود، فيما عدا املدفوعات العينية إىل العاملني.
مراف���ق إص���دار األوراق املالية املؤمن عليها هي مرافق تضم���ن أن املدين قادر على بيع مرافق إصدار األوراق املالية

الس���ندات قصرية األجل اليت يصدرها وأن املص���رف أو املصارف اليت تصدر هذه 
األوراق ستقبل أّي أوراق مل يتم بيعها يف السوق أو ستقدِّم سلفيات بنفس القيمة، 
واملرافق ذاهتا طارئة، وال يترتب على إنش���ائها إدخال بيانات يف احلس���ابات املالية، 
وال يكون هلا أصول فعلية إال إذا ُطلب من املؤسس���ة الضامنة إتاحة أموال، وهذه 

ل يف احلسابات املالية. 11 - 25تسجَّ
تعت���رب الوحدة املؤسس���ية ذات مركز اهتم���ام اقتصادي يف البلد ح���ني يوجد مركز يف مركز االهتمام االقتصادي

اإلقليم االقتصادي للبلد تقوم فيه هذه الوحدة، أو تعتزم القيام فيه بأنشطة اقتصادية 
14 - 12 ]4 - 15[ومعامالت على نطاق كبري، لفترة غري حمددة أو لفترة حمددة متتد ملدة طويلة.

املس���اكن هي املباين املس���تعملة بشكل كلي أو رئيسي كمس���اكن، وتشمل أّي مرافق املساكن
ملحقة مثل املرآب ومجيع التركيبات الدائمة اليت تقام بش���كل عادي يف املس���اكن، 

وكذلك اهلياكل املتنقلة مثل الكرافانات اليت تستعمل كأماكن إقامة رئيسية.
)املرف���ق 1111( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
املس���امهات االجتماعية هي مدفوعات فعلية أو حمتس���بة يف خطط الضمان االجتماعي املسامهات االجتماعية

8 - 8لتمكني هذه اخلطط من دفع مستحقات الضمان االجتماعي.
تتكّون املسامهات االجتماعية الفعلية من اشتراكات أصحاب العمل الفعلية يف الضمان املسامهات االجتماعية الفعلية

االجتماعي واش���تراكات العاملني الفعلية، واالش���تراكات ال���يت يدفعها يف الضمان 
االجتماع���ي العاملون حلس���اهبم اخلاص واألش���خاص غ���ري العامل���ني. )انظر أيضًا 

8 - 67 - 8 - 70املسامهات االجتماعية احملتسبة(.
الفعلي���ة  االجتماعي���ة  املس���امهات 

ألصحاب العمل
املس���امهات االجتماعية الفعلية ألصحاب العمل هي املبالغ اليت يدفعها أصحاب العمل 
ملصلح���ة العامل���ني لديهم - يف صنادي���ق الضمان االجتماعي وش���ركات التأمني، 
وصناديق املعاشات التقاعدية املستقلة أو الوحدات املؤسسية األخرى املسؤولة عن 

7 - 44 ]8 - 67[إدارة خطط التأمني االجتماعي.
املس���امهات االجتماعية م���ن العاملني 
حلس���اهبم اخلاص واألشخاص غري 

املستخدمني

املس���امهات االجتماعية من العاملني حلس���اهبم اخلاص واألشخاص غري املستخدمني هي 
اش���تراكات اجتماعية مستحقة الدفع من األش���خاص غري املوظفني أي األشخاص 
العامل���ني حلس���اهبم اخل���اص )أصح���اب العم���ل أو العاملني حلس���اهبم اخلاص( أو 

8 - 70األشخاص غري العاملني.
مس���امهات أصح���اب العمل االجتماعية ه���ي املدفوعات اليت يقدمه���ا أصحاب العمل مسامهات أصحاب العمل االجتماعية 

)س���واء كانت فعلية أم حمتس���بة( بغرض ضمان اس���تحقاق العاملني لديهم للمزايا 
االجتماعية إذا ما طرأت أحداث معينة، أو وجدت ظروف معينة، يتأثر فيها دخل 
ه���ؤالء العامل���ني أو تتأثر مصاحلهم، كاملرض واحلوادث واالس���تغناء عن خدماهتم 

7 - 43والتقاعد وما إىل ذلك.
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مسامهات أصحاب العمل االجتماعية 
املحتسبة

مس���امهات أصح���اب العمل االجتماعية احملتس���بة تس���اوي يف القيمة مبلغ املس���امهات 
االجتماعية املطلوب من أجل تأمني االس���تحقاقات الفعلية واملزايا االجتماعية اليت 
تترتب عليها، وتنش���أ هذه املسامهات يف احلاالت اليت يقوم فيها أصحاب األعمال 
بش���كل مباش���ر بتقدمي املزايا االجتماعي���ة للعاملني والعاملني الس���ابقني أو معاليهم 
من مواردهم اخلاصة دون تدخل من ش���ركة تأمني أو صندوق خاص للمعاش���ات 

7 - 45التقاعدية ودون إنشاء صندوق خاص أو بند احتياطي خاص هلذا الغرض.
مسامهات املستخدمني االجتماعية هي املبالغ اليت يدفعها العاملون إىل صناديق الضمان مسامهات املستخدمني االجتماعية 

8 - 69االجتماعي، وخطط التأمني االجتماعي، املموَّلة من القطاع اخلاص.
7 - 112املسامهون أو محلة األسهم هم يف جمموعهم أصحاب الشركة.املسامهون )محلة األسهم(

املستحقات االجتماعية هي التحويالت اجلارية اليت تتلقاها األسر املعيشية واملقصود هبا املستحقات االجتماعية
تلبية احتياجات هذه األس���ر الناشئة عن أحداث أو ظروف معينة كاملرض والبطالة 

8 - 7والتقاعد واإلسكان والتعليم والظروف العائلية.
تتكّون املس���تحقات االجتماعية العينية من )أ( مدفوعات الضمان االجتماعي وس���داد املستحقات االجتماعية العينية

النفقات االجتماعية، و)ب( مستحقات الضمان االجتماعي العينية األخرى، و)ج( 
املستحقات العينية من املساعدات االجتماعية. ومبعىن آخر فهي جمموع التحويالت 

8 - 22 ]8 - 99 و8 - 106[االجتماعية العينية باستثناء حتويالت السلع واخلدمات الفردية غري السوقية.
املستحقات االجتماعية غري التحويالت 

االجتماعية العينية
تتكّون املستحقات االجتماعية غري التحويالت االجتماعية العينية من مجيع املستحقات 
االجتماعي���ة فيما عدا التحويالت االجتماعية العينية، أي أهنا تتكّون من: )أ( مجيع 
املس���تحقات االجتماعية النقدية - س���واء كانت تأمينات اجتماعية أو مساعدات 
اجتماعية - اليت تقدمها الوحدات احلكومية مبا يف ذلك صناديق الضمان االجتماعي، 
واملؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيش���ية و)ب( مجيع مستحقات التأمني 
االجتماع���ي ال���يت تقدمها خطط التأم���ني االجتماعي املمولة متوي���اًل خاصًا أو غري 

8 - 77املمولة، سواء كانت نقدية أو عينية.
مس���تحقات التأمني االجتماعي هي التحويالت املقدمة يف إطار خطط تأمني اجتماعي مستحقات التأمني االجتماعي

م مس���تحقات التأمني االجتماعي يف إط���ار نظام الضمان االجتماعي  منظمة؛ وتقدَّ
الع���ام أو مبوج���ب خطط تأم���ني اجتماعي ممّول���ة متوياًل خاص���ًا أو من خطط غري 
ممولة يديرها أصحاب العمل لصاحل العاملني احلاليني والسابقني لديهم دون إشراك 

8 - 7أطراف ثالثة يف شكل شركات تأمني أو صناديق للمعاشات التقاعدية.
مس���تحقات التأم���ني االجتماع���ي - 

تسديد النفقات
تس���ديد نفقات مس���تحقات التأم���ني االجتماعي هي عبارة ع���ن مدفوعات )جزئية أو 
كاملة( من صناديق التأمني االجتماعي مقابل النفقات اليت تدفعها األس���ر املعيش���ية 

8 - 101لسلع أو خدمات معينة يوافق عليها الصندوق.
مس���تحقات التأم���ني االجتماعي غري 

املمّول للعاملني
مستحقات الضمان االجتماعي غري املمّول للعاملني هي عبارة عن مزايا اجتماعية تدفع 
للعامل���ني أو معاليه���م أو ورثتهم من أصحاب العم���ل الذين يديرون خطط التأمني 

8 - 80االجتماعي غري املمّولة.
مستحقات التأمني االجتماعي املمّول 

متوياًل خاصًا
مس���تحقات التأمني االجتماعي املمّول متوياًل خاصًا هي مستحقات التأمني االجتماعي 
املستحقة الدفع لألسر املعيشية من شركات التأمني أو من وحدات مؤسسية أخرى 

8 - 79تدير خطط التأمني االجتماعي املمولة متوياًل خاصًا.
مستحقات الضمان االجتماعي العينية 

األخرى
تتكّون مس���تحقات الضمان االجتماع���ي العينية األخرى م���ن التحويالت االجتماعية 
العيني���ة فيما عدا س���داد املدفوعات، اليت تدفعها صنادي���ق الضمان االجتماعي إىل 

8 - 103األسر املعيشية )انظر أيضًا التحويالت االجتماعية العينية(.
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االجتماع���ي  الضم���ان  مس���تحقات 
النقدية

مس���تحقات الضمان االجتماعي النقدية هي مس���تحقات تأمينية ُتدفع نقدًا إىل األس���ر 
املعيش���ية م���ن صناديق الضمان االجتماع���ي وقد تأخذ ش���كل مدفوعات يف حالة 
امل���رض أو العج���ز ويف حال���ة الوالدة وع���الوات لألطفال أو لألس���رة أو عالوات 
للمعالني اآلخرين أو مدفوعات أثناء البطالة أو معاش تقاعدي أو معاش للورثة، أو 

8 - 78مدفوعات عند الوفاة أو مزايا أو مدفوعات أخرى.
مستحقات املساعدة االجتماعية هي حتويالت تدفعها الوحدات احلكومية أو املؤسسات مستحقات املساعدة االجتماعية

غري الرحبية اليت ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية بقصد مواجهة نفس نوع االحتياجات 
م خ���ارج نظام التأمني  ال���يت تلبيه���ا اس���تحقاقات الضمان االجتماع���ي ولكنها ُتقدَّ

8 - 7 ]8 - 75[االجتماعي املُنظم وليست مشروطة مبدفوعات سابقة أو اشتراكات.
االجتماعي���ة  املس���اعدة  مس���تحقات 

العينية
مستحقات املساعدة االجتماعية العينية هي التحويالت العينية املقدمة إىل األسر املعيشية 
من الوحدات احلكومية أو املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم قطاع األسر املعيشية، 
وهي تش���به يف طبيعتها اس���تحقاقات الضمان االجتماعي العينية ولكنها ال تقدم يف 
إطار خطة منظمة من خطط املس���اعدة االجتماعية وليست متوقفة على مدفوعات 

8 - 104أو اشتراكات سابقة.
االجتماعي���ة  املس���اعدة  مس���تحقات 

النقدية
تتكّون مستحقات املساعدة االجتماعية النقدية من التحويالت اجلارية املستحقة الدفع 
نقدًا إىل األس���ر املعيش���ية من ِقبَ���ل الوحدات احلكومية أو املؤسس���ات غري الرحبية 
اليت ختدم قطاع األس���ر املعيش���ية ملواجهة نفس االحتياجات اليت تلبيها مزايا التأمني 
االجتماعي ولكنها ال تدخل ضمن خطط منظمة للمساعدة االجتماعية وال يشترط 

8 - 81فيها دفع اشتراكات مسبقة.
ألش���باه  الدخ���ل  م���ن  املس���حوبات 

الشركات
املس���حوبات من الدخل ألش���باه الش���ركات هو الدخل الذي يتقاضاه أصحاب أشباه 
الشركات من مسحوبات هذه الشركات فيكون شبيهًا بالدخل الذي ُيسحب من 

7 - 89 ]7 - 115[الشركات عن طريق قيامها بدفع أرباح إىل محلة األسهم.
املش���اريع السوقية غري ذات الشخصية 
األس���ر  قط���اع  يف  االعتباري���ة 

املعيشية

تنش���أ املشاريع السوقية غري ذات الش���خصية االعتبارية يف قطاع األسر املعيشية لغرض 
إنتاج س���لع وخدمات للبيع أو املقايضة يف الس���وق، وهلا أن تعمل يف أّي نش���اط 
إنتاجي عمليًا، وهي تش���مل ش���ركات تضامن غري ذات ش���خصية اعتبارية ولكن 
مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة جيب أن تكون غري حمدودة من أجل معاملتها 

4 - 144 و4 - 145كمشروع غري ذي شخصية اعتبارية.
املشتقات االئتمانية هي مشتقات مالية وظيفتها األساسية هي االجتار يف خماطر االئتمان، املشتقات االئتمانية

وهي مصممة لالجتار يف خماطر عدم الس���داد للقروض واألوراق املالية، وميكن أن 
تأخذ شكل العقود اآلجلة أو عقود اخليار، وكثريًا ما يتم إبرامها، كسائر املشتقات 
املالي���ة، مبوجب اتفاق���ات قانونية موحدة الصياغة، وتنط���وي على تقدمي ضمانات 

11 - 42وإجراءات محاية.
املش���تقات املالي���ة هي صك���وك مالية ترتبط بصك مايل معني أو مبؤش���رات أو بس���لعة املشتقات املالية

وميكن من خالهلا تبادل خماطر مالية معينة يف األسواق املالية بصفتها تلك، وتستند 
قيمتها إىل س���عر البند الذي ترتبط به )أي الس���عر املرجعي(، وختتلف عن صكوك 
الدين يف أنه ال يوجد مبلغ يدفع س���لفًا مث يس���دد بعد ذلك، وال يترتب عليها دخل 

استثمارات.
11 - 34 ])الش���ك��ل أل�ف( - مرفق 

الفصل الثالث عشر[
املش���روع هو وحدة مؤسس���ية من حيث وصفها كمنتج للسلع واخلدمات، وميكن أن املشروع

يكون املش���روع شركة أو ش���به شركة أو مؤسس���ة غري رحبية أو شركة غري ذات 
5 - 17 ]5 - 1[شخصية اعتبارية.
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حت���دث املصادرة غري التعويضية حني تقوم احلكومات أو الوحدات املؤسس���ية األخرى املصادرة غري التعويضية
باالس���تيالء على أصول من الوحدات املؤسسية، مبا يف ذلك الوحدات غري املقيمة، 
دون تقدمي تعويض كامل، ألسباب غري األسباب الضريبية أو الغرامات أو ما شابه 

12 - 38ذلك.
مصفوفة احلس���ابات االجتماعية هي وسيلة لعرض نظام احلسابات القومية يف مصفوفة مصفوفة احلسابات االجتماعية

تبني الروابط بني جدول املوارد واالستخدامات وحسابات القطاع املؤسسي، ومن 
ز عليها مصفوفة احلسابات االجتماعية بشكل عادي دور الناس يف  األشياء اليت تركِّ
االقتصاد، وميكن إبرازه بوسائل منها مزيد من تفصيل قطاع األسر املعيشية ومزيد 
20 - 4من التفصيل يف عرض أسواق العمل )أي متييز خمتلف فئات األشخاص العاملني(.

مطالب���ات التأم���ني غ���ري التأمني على 
احلياة

مطالبات التأمني غري التأمني على احلياة هي املبالغ املس���تحقة الدفع لتس���وية املطالبات 
اليت تصبح مستحقة أثناء فترة املحاسبة اجلارية )تصبح املطالبات مستحقة يف حلظة 
وقوع احلدث الذي تنتج عنه مطالبة صحيحة تقبلها شركة التأمني(، وُتستبعد منها 

8 - 87املدفوعات إىل األسر املعيشية يف شكل مدفوعات التأمني االجتماعي.
تنشأ املطالبات املالية وااللتزامات املالية عن العالقات التعاقدية بني أزواج من الوحدات املطالبات املالية

املؤسس���ية؛ فاملطالب���ة املالي���ة )أ( تعطي الدائ���ن حق تلّقي مدفوع���ات من املدين يف 
الظ���روف املبين���ة يف العق���د املربم بينهم���ا، أو )ب( حتدد فيما ب���ني الطرفني حقوقًا 

11 - 17 ]10 - 4، 11 - 18[وواجبات تتطلب طبيعتها معاملتها باعتبارها مالية.
معادل سعر السوق هو مقياس بديل ألسعار السوق يف احلاالت اليت ال يوجد فيها سعر معادل سعر السوق

سوق فعلي، والنهج املتبع عادة هو إنشاء هذه األسعار بالقياس على أسعار السوق 
دليل موازين املدفوعات 95 و96املعروفة اليت تتحدد يف ظروف مشاهبة بصفة أساسية.

مع���ادل العمال���ة بدوام كامل هو ع���دد الوظائف املعادل للدوام الكام���ل، وُيعرَّف بأنه معادل العمالة بدوام كامل
جمموع س���اعات العمل مقسومًا على متوسط ساعات العمل السنوية يف الوظائف 

ذات الدوام الكامل.
 -  17  ،102  -  15[  14  -  17

]28
تتكّون معامالت التوزيع من املعامالت اليت يتم مبوجبها توزيع القيمة املضافة املتولدة عن معامالت التوزيع

اإلنتاج على العمالة ورأس املال واحلكومة. ومن املعامالت اليت تنطوي على إعادة 
2 - 31توزيع للدخل والثروة الضرائب على اإليرادات والثروة وغريها من التحويالت.

داخ���ل  يف  أو  الداخلي���ة  املعام���الت 
الوحدة

يعاِمل نظام احلس���ابات القومية بعض أنواع اإلج���راءات داخل نفس الوحدة باعتبارها 
معامالت، وذلك من أجل إعطاء صورة مفيدة حتليليًا لالستعماالت النهائية للنواتج 
ى معامالت داخلية  واإلنتاج؛ واملعامالت اليت حتدث يف داخل وحدة واحدة تس���مّ

3 - 44أو يف داخل الوحدة.
املعام���الت غ���ري النقدية هي املعامالت غ���ري املنصوص عليها يف األص���ل بوحدات من املعامالت غري النقدية

3 - 34وحدات العملة، ومن أمثلتها املقايضة.
املعام���الت املالية فيما بني الوحدات املؤسس���ية وبني الوحدات املؤسس���ية وباقي العامل املعامالت املالية

تشمل مجيع املعامالت اليت تنطوي على تغيري ملكية أصول مالية، مبا يف ذلك إنشاء 
11 - 13أو تصفية مطالبات مالية.

معام���الت املقايض���ة يدخل فيها طرفان يقدم أحدمها الس���لعة أو اخلدم���ة أو أصاًل من معامالت املقايضة
األص���ول غ���ري النقدية إىل الطرف اآلخر يف مقابل س���لع أو خدمات أو أصول غري 

3 - 37نقدية.
املعاملة النقدية هي املعاملة اليت تقوم فيها إحدى الوحدات املؤسس���ية بدفع )أو تلّقي( املعامالت النقدية

3 - 16مدفوعات أو الدخول يف التزامات )تلّقي أصول( منصوص عليها بوحدة نقدية.
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املعامل���ة هي تدفق اقتص���ادي عبارة عن تفاعل بني وحدات مؤسس���ية بناًء على اتفاق املعاملة
متبادل أو هي فعل يف داخل إحدى الوحدات املؤسسية يعترب أن من املفيد معاملته 
باعتباره معاملة، والس���بب يف معظم األحيان ه���و أن الوحدة تعمل يف اختصاصني 

3 - 12خمتلفني.
معدات النقل )األصول( تتكّون من املعدات اليت تستخدم يف نقل األفراد واألغراض غري معدات النقل )األصول(

املعدات اليت حتوزها األسر املعيشية من أجل االستهالك النهائي.
)املرفق 11131( مرفق الفصل الثالث 

عشر
املعدل املرجعي للفائدة الذي يستعمل يف حساب خدمات الوساطة املالية املقيسة بشكل املعدل املرجعي )للفائدة(

غري مباشر هو التكلفة الصافية لألموال املقَتَرضة )أي املعدل الذي اسُتبعد منه قسط 
6 - 128املخاطر إىل أقصى حد ممكن والذي ال ينطوي على أّي خدمات وسيطة(.

انظ���ر: مقايض���ة أس���عار الفائ���دة ومقايض���ة العم���الت ومقايض���ة أس���عار الفائدة بني املقايضات
العمالت.

ينطوي عقد مقايضة أسعار الفائدة على تبادل تدفقات نقدية تتصل مبدفوعات الفائدة مقايضة أسعار الفائدة
أو تلقيها على مبلغ امسى من رأس املال - ال يتم تبادله أبدًا - من إحدى العمالت 
على مدى فترة من الزمن؛ وتتم التسويات عادة من خالل مدفوعات نقدية صافية 

11 - 38من أحد طريف العقد إىل اآلخر.
تنطوي مقايضة أسعار الفائدة بني العمالت )يطلق عليها أحيانًا مقايضة العمالت( على مقايضة أسعار الفائدة بني العمالت

تبادل تدفقات نقدية تتصل مبدفوعات الفائدة وتبادل مبالغ رأس املال وفقًا لس���عر 
صرف متفق عليه، يف هناية العقد، وقد يكون هناك تبادل لرأس املال يف بداية العقد، 
ويف هذه احلاالت قد توجد مدفوعات الحقة للسداد قد تشمل رأس املال والفائدة 

11 - 38على مدى فترة من الوقت وفقًا للقواعد املتفق عليها سلفًا.
تنطوي مقايضة العمالت )ويطلق عليها أيضًا مقايضة أسعار الفائدة بني العمالت( على مقايضة العمالت

تبادل تدفقات نقدية تتصل مبدفوعات الفائدة وتبادل مبالغ رأس املال وفقًا لس���عر 
صرف متفق عليه يف هناية العقد، وقد يكون هناك تبادل لرأس املال يف بداية العقد، 
ويف هذه احلاالت قد توجد مدفوعات الحقة للسداد قد تشمل رأس املال والفائدة 

11 - 38على مدى فترة من الوقت وفقًا للقواعد املتفق عليها سلفًا.
مقايضة النقد األجنيب هي شراء فوري أو بيع فوري للعمالت وبيع/شراء آجل يف نفس مقايضة النقد األجنيب

11 - 38الوقت لنفس العمالت.
املقتنيات الثمينة هي أصول منتجة ال تس���تخدم أساسًا ألغراض اإلنتاج أو االستهالك، املقتنيات الثمينة

ويتوّقع هلا أن تزداد قيمتها أو على األقل أاّل تنقص من حيث القيمة احلقيقية، وهي 
ال تتلف مع مرور الوقت يف الظروف الطبيعية وجتري حيازهتا واالحتفاظ هبا أساسًا 

باعتبارها قيمة خمتزنة.

)املرفق 13( مرفق الفصل الثالث عشر 
 - 13 ،116 - 10 ،7 - 10[

]50 - 13 ،15
تعت���رب الوحدة املؤسس���ية مقيمة يف البلد إذا كان هلا مرك���ز اهتمام اقتصادي يف اإلقليم املقيم

4 - 15 ]1 - 28، 14 - 8[االقتصادي لذلك البلد.
تنش���أ املكاس���ب واخلس���ائر التجارية من التغيُّرات يف معدالت التبادل التجاري للبلد؛ املكاسب واخلسائر التجارية

فعلى س���بيل املثال إذا زادت أس���عار صادرات البلد مبعدل أعلى )أو هبطت مبعدل 
ن ميزان املدفوعات التجاري( نتج عن ذلك  أقل( من أسعار الواردات )أي إذا حتسَّ
إمكانية ش���راء كمية أكرب من واردات الس���لع واخلدمات من ِقَبل املقيمني من واقع 

16 - 152ما يدره عليهم مستوى معيَّن من الصادرات.
املكاسب/اخلس���ائر الرأمسالية احلقيقية 

)لغري املقيمني(
املكاسب/اخلس���ائر الرأمسالي���ة احلقيقي���ة )لغ���ري املقيمني( ه���ي قيمة األص���ل الناتج عن 
االختالف بني املكسب/اخلس���ارة االمسية واملكسب/اخلسارة املحايدة، ُمعربًا عنها 

14 - 145بوحدات العملة املحلية.
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ميكن أن حتدث مكاس���ب رأمسالية إجيابية أو س���لبية أثناء فترة املحاسبة ملالكي األصول املكاسب الرأمسالية
3 - 62واخلصوم املالية وغري املالية نتيجة للتغيُّر يف األسعار.

املكاس���ب الرأمسالية االمسية لكمية معيَّنة من األصول هي قيمة املزايا اليت يتحصل عليها املكاسب الرأمسالية االمسية
مالك تلك األصول نتيجة للتغيُّر يف س���عرها، أو بش���كل ع���ام قيمتها النقدية على 

12 - 63مدى الزمن.
املكاس���ب الرأمسالي���ة االمسي���ة )لغ���ري 

املقيمني(
املكاس���ب الرأمسالية االمسية )لغري املقيمني( هي القيم���ة املتحصلة للدائنني واملدينني غري 
املقيمني نتيجة لتغيُّر القيمة النقدية ألصوهلم/خلصومهم أثناء فترة االحتفاظ هبا، من 
بداية فترة املحاسبة إىل هنايتها، وقد يكون التغيُّر يف القيمة النقدية لألصل ناجتًا عن 

14 - 144تغري يف سعره )بالعملة الوطنية( و/أو تغيُّر يف سعر الصرف.
م إضايف يف املكاسب الرأمسالية احلقيقية املكاسب الرأمسالية احلقيقية هي قيمة ما حيصل عليه مالك األصول من حتكُّ

املوارد احلقيقية نتيجة للتغيُّر يف س���عرها بالنسبة إىل أسعار السلع واخلدمات بشكل 
12 - 64عام يف االقتصاد.

املكاس���ب الرأمسالية احملايدة هي قيمة مكاس���ب املوجودات اليت ميكن حتصيلها إذا تغيَّر املكاسب الرأمسالية املحايدة
س���عر األصل بنفس النس���بة اليت يتغيَّر هبا املس���توى العام لألسعار، أي جمرد مواكبة 

12 - 64املعدل العام للتضخم أو التضخم السليب.
املكاس���ب الرأمسالي���ة املحاي���دة )لغري 

املقيمني(
املكاس���ب الرأمسالية احملايدة )لغري املقيمني( هي قيمة املكاس���ب الرأمسالية لغري املقيمني، 
الوطني���ة - على مدى الفترة املعنية، أي املكاس���ب الرأمسالية املطلوبة ملواكبة التغيُّر  املطل���وب حتقيقه���ا للحف���اظ على القوة الش���رائية لألص���ول، ُمعبَّرًا عنه���ا بالعملة

14 - 145العام يف املستوى العام لألسعار. 
مكافئ القوة الش���رائية هو نس���بية س���عرية لقياس عدد وحدات عمل���ة البلد )باء( اليت مكافئ القوة الشرائية

حيتاجها املرء يف البلد )باء( لشراء نفس الكمية من سلعة معينة أو خدمة معينة اليت 
16 - 82ميكن شراؤها يف البلد )ألف( بوحدة واحدة من عملة البلد )ألف(.

قيمة مكمالت أقساط التأمني التكميلية يدفعها أصحاب بوليصات التأمني أو املستحقون مكمالت أقساط التأمني 
تس���اوي يف جمموعها جمموع الدخل الذي حتصل عليه ش���ركة التأمني أو صندوق 
املعاشات التقاعدية من استثمار احتياطياهتا التقنية أو احتياطيات املعاشات؛ ومع أن 
الدخل الذي حتصل عليه شركة التأمني قد ال يكون كله دخل ملكية، فإن جمموع 
هذا الدخل حني ينس���ب إىل حاملي بوليص���ات التأمني يعترب ويقيد بوصفة “دخل 

22 واملرفق الرابعامللكية الذي يعزى إىل حاملي بوليصات التأمني.”
متتلك الوحدات املؤسس���ية الس���لع واخلدمات حينما تصبح هذه الوحدات املؤسس���ية املمتلكات

9 - 32املالكة اجلديدة للسلع أو عند إكمال تقدمي اخلدمات هلا.
املنتجات، وتس���مى أيضًا الس���لع واخلدمات، هي نواتج عملية اإلنتاج؛ وجيري تبادل املنتجات

املنتجات واس���تعماهلا ألغراض متعددة: باعتبارها مدخالت يف عملية إنتاج س���لع 
2 - 49وخدمات أخرى، وباعتبارها استهالكًا هنائيًا أو من أجل االستثمار.

ح���ني يت���م إنتاج ُمنَتجني أو أكثر يف وقت واحد يف عملية إنتاجية واحدة تس���مى هذه املنتجات املشَتَركة
5 - 43 ]15 - 19[املنتجات منتجات مشتركة.

املنتج���ون الس���وقيون هم املنتج���ون الذين يبيعون معظ���م نواجتهم بأس���عار ذات قيمة املنتجون السوقيون
4 - 58 ]6 - 52[اقتصادية.

املنتجون غري السوقيني هم املنتجون الذين يقدِّمون معظم نواجتهم إىل اآلخرين جمانًا أو املنتجون غري السوقيني
4 - 60 ]6 - 52[بأسعار غري ذات أمهية اقتصادية.



120

الفقراتالتعريفالمصطلح

املنتجون غري الس���وقيني اآلخرون هم املؤسس���ات اليت متلكها الوح���دات احلكومية أو املنتجون غري السوقيني اآلخرون
املؤسس���ات غري الرحبية اليت ختدم األسر املعيش���ية اليت تقدم سلعًا وخدمات جمانية، 
أو بأسعار ليست هلا قيمة اقتصادية كبرية، لألسر املعيشية أو للمجتمع ككل؛ وقد 
يكون هلؤالء املنتجني بعض مبيعات يف أس���واق املنتجات الثانوية بأس���عار يراد هبا 

6 - 52تغطية تكلفتهم أو حتقيق فائض.
املنتج���ون الس���تهالكهم النهائي اخلاص ينتج���ون يف معظم األحيان س���لعًا وخدمات املنتجون الستهالكهم النهائي اخلاص

الس���تهالكهم النهائي أو لتكوي���ن رأس املال الثابت لدى املالكني للمؤسس���ة اليت 
2 - 46جيري فيها اإلنتاج.

تتكّون فئة املنتجني حلس���اهبم اخلاص من املنشآت اليت تشتغل بتكوين رأس املال الثابت املنتجون حلساهبم اخلاص
اإلمجايل للمؤسسات اليت تعترب جزًءا منها أو للمؤسسات غري السهمية اليت متتلكها 
األس���ر املعيش���ية واليت ُيقصد بكل إنتاجها أو معظمه االستهالك النهائي أو تكوين 

6 - 52رأس املال الثابت اإلمجايل هلذه األسر املعيشية.
تتكّون مَِنح االستثمار من التحويالت الرأمسالية النقدية أو العينية اليت تقدمها احلكومات ِمنح االستثمار

إىل س���ائر الوحدات املؤسس���ية املقيمة وغري املقيمة من أج���ل متويل تكلفة حيازهتا 
10 - 137ألصول ثابتة بشكل كامل أو جزئي.

املنش���أة هي مؤسس���ة أو جزء من مؤسس���ة هلا موقع واحد ونشاط إنتاجي واحد )غري املنشأة
5 - 21، 6 - 80ثانوي( أو اليت يسهم فيها نشاط إنتاجي رئيسي مبعظم القيمة املضافة.

م معظم السلع واخلدمات اليت تنتجها جمانًا املنشآت األخرى غري السوقية املنش���آت األخرى غري السوقية هي اليت تقدِّ
أو بأسعار ال تعترب هامة اقتصاديًا، وهي متثل نوعًا من أنواع ثالثة من املنتجني، أما 

2 - 46النوعان اآلخران فهما منتجو السوق واملنتجون الستعماهلم النهائي اخلاص.
ُتنِتج املنش���آت الس���وقية يف األغلب سلعًا وخدمات للبيع بأسعار تعَتَبر هامة من الناحية املنشآت السوقية

2 - 46االقتصادية.
املنظم���ات الدولية هي كيانات منش���أة مبوجب اتفاقات سياس���ية رمسية بني أعضائها، املنظمات الدولية

وهلذه االتفاقات صفة املعاهدة الدولية، ووجود هذه املنظمات معَترف به يف قوانني 
ال���دول األعضاء، وهي ال تعاَمل باعتبارها وحدات مؤسس���ية مقيمة يف البالد اليت 

4 - 164توجد مقارها فيها.
تش���ري املوارد إىل جانب احلساب اجلاري الذي ُتس���جل فيه املعامالت اليت تعترب إضافة املوارد

إىل مبلغ القيمة االقتصادية للوحدة أو القطاع )على س���بيل املثال األجور واملرتبات 
تعترب من املوارد للوحدة أو القطاع اليت تتلقاها(؛ وتوضع املوارد حسب العرف يف 

2 - 54اجلانب األمين من احلساب.
امل���وارد احليوية غري املزروعة تتكّون من احليوانات والنباتات اليت ُتنتج منتجات وحيدة املوارد احليوية غري املزروعة

أو متك���ررة وال���يت تنطب���ق عليها حقوق امللكي���ة ولكن منوها الطبيع���ي و/أو إعادة 
زراعتها تقع خارج الس���يطرة املباشرة للوحدة املؤسسية وخارج نطاق مسؤوليتها 

وإدارهتا.
)املرف���ق 213( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر
تتك���ّون امل���وارد املائي���ة من خمزونات املياه اجلوفي���ة وغريها من موارد املي���اه اجلوفية إذا املوارد املائية

م���ا كانت ندرهت���ا تؤدي إىل تطبيق امللكية و/أو حقوق االس���تعمال عليها والتقييم 
السوقي هلا مع نوع من الضوابط االقتصادية.

)املرف���ق 214( مرف���ق الفص���ل الثالث 
عشر

تتكّون موجودات األعمال األخرى اجلارية من السلع عدا األصول املزروعة واخلدمات، موجودات األعمال األخرى اجلارية
اليت مت جتهيزها أو صناعتها أو جتميعها جزئيًا لدى املُنِتج ولكنها ال تباع وال تشحن 

وال تسلم إىل اآلخرين عادة دون مزيد من التجهيز.
)املرف���ق 1222( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
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موجودات األعمال اجلارية هي الس���لع واخلدمات الكاملة جزئيًا ولكنها ال ُتَسلَّم عادة موجودات األعمال اجلارية
إىل وحدات أخرى دون مزيد من التجهيز أو التصنيع، أو اليت ليست كاملة الصنع 

وستتواصل عمليتها اإلنتاجية يف فترة الحقة لدى نفس املُنِتج.

)املرف���ق 122( مرف���ق الفص���ل الثالث 
،72  -  6  ،40  -  6[  عش���ر، 

]102 - 10
يف  اجلاري���ة  األعم���ال  موج���ودات 

األصول الزراعية
تتكّون موجودات األعمال اجلارية يف األصول الزراعية من احليوانات احليَّة اليت ُترىب من 
أجل احلصول على منتجات ال تتاح إال بعد الذبح، ومنها الطيور واألمساك اليت ترىب 
على نطاق جتاري، واألش���جار وسائر املزروعات اليت ُتنِتج حمصواًل واحدًا فقط مث 

ُتَدمَّر ومن األصول املزروعة غري الناضجة اليت ُتنِتج منتجات متكررة.
)املرف���ق 1221( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر
تتك���ّون املوج���ودات م���ن خمزونات النواتج اليت ال ت���زال حتتفظ هبا الوح���دة املُنِتَجة هلا املوجودات )البضاعة املوجودة(

قب���ل إدخ���ال املزيد من التجهيز عليها أو بيعها أو تس���ليمها إىل وحدات أخرى أو 
اس���تخدامها بطرق أخرى، وخمزونات املنتجات املشتراة من وحدات أخرى بقصد 

استخدامها كاستهالك وسيط أو إلعادة البيع دون مزيد من التجهيز.

 ،46 - 13 ،15 - 13[ 7 - 10
)املرفق 12( مرف���ق الفصل الثالث 

عشر[
انظر: السلع برسم إعادة البيع - املوجودات.موجودات السلع برسم إعادة البيع

انظر: السلع التامة الصنع - املوجودات.موجودات السلع التامة الصنع
موجودات املواد واللوازم هي السلع اليت يعتزم مالكوها استخدامها كمدخالت وسيطة موجودات املواد واللوازم

يف عملياهتم اإلنتاجية وليست إلعادة البيع.
)املرف���ق 121( مرف���ق الفص���ل الثالث 

عشر ]10 - 99[
املوظف هو ش���خص يدخل يف اتفاق رمسي أو غري رمسي مع مؤسس���ة للعمل حلس���اب املوظف

7 - 23املؤسسة مقابل أجر نقدي أو عيين.
لية والتحويالت امليزان اخلارجي اجلاري امليزان اخلارجي اجلاري هو بند توازن يف احلساب اخلارجي للدخول األوَّ

اجلارية.
 - و]2  س���ابعًا   1  -  14 اجل���دول 

]167
امليزان اخلارجي للس���لع واخلدم���ات هو قيمة صادرات الس���لع واخلدمات ناقصًا قيمة امليزان اخلارجي للسلع واخلدمات 

2 - 166، اجلدول 2 - 3 سادسًاواردات السلع واخلدمات.
لية املس���تحقة القبض لوحدة ميزان الدخول األوَّلية لي���ة هو جمموع قيمة اإلي���رادات األوَّ مي���زان الدخول األوَّ

مؤسس���ية أو قطاع مؤسس���ي مطروحًا منه���ا جمموع اإليرادات األوَّلية املس���تحقة 
7 - 14الدفع، وعلى مستوى جمموع االقتصاد يسمى “الدخل القومي”.

مي���زان املدفوعات هو بيان إحصائي يوجز بش���كل منهج���ي املعامالت االقتصادية بني ميزان املدفوعات
دليل موازين املدفوعات - 13اقتصاد ما وسائر أحناء العامل عن فترة زمنية معينة.

امليزانية العمومية هي بيان يتم إعداده يف نقطة زمنية معينة يبني قيمة األصول اليت متتلكها امليزانية العمومية
الوحدة املؤسس���ية أو القطاع واملطالبات املالية )أي اخلصوم( على تلك الوحدة أو 
ذلك القطاع. وعلى مس���توى جمموع االقتصاد تشري امليزانية العمومية إىل ما يطلق 
علي���ه “الثروة القومية” أي جمموع األصول غري املالية واملطالبات الصافية من باقي 

أحناء العامل.
،11  -  1[  2  - و13   1  -  13 

]1 - 10 ،93 - 2
يتكّون الناتج من السلع واخلدمات اليت ُتنَتج يف منشأة وتكون متاحة لالستعمال خارج الناتج

6 - 38املنشأة، عالوة على السلع واخلدمات اليت تنتج لالستعمال النهائي للمنشأة.
الناتج السوقي هو الناتج الذي يباع بأسعار ذات قيمة اقتصادية أو ُيتَخلص منه بشكل الناتج السوقي

6 - 45آخر يف السوق أو املقصود بيعه أو التصرف فيه يف السوق.
يتكّون الناتج غري السوقي - اآلخر من السلع واخلدمات الفردية أو اجلماعية اليت تنتجها الناتج غري السوقي - اآلخر

م جمانًا أو بأسعار  املؤسسات غري الرحبية اليت ختدم القطاع املن�زيل أو احلكومة، وتقدَّ
ليس���ت هامة اقتصاديًا – إىل وحدات مؤسسية أو إىل املجتمع ككل، وهذا الناتج 
هو فئة من فئات ثالث للناتج يف نظام احلسابات القومية، أما الفئتان األخريان فهما 

6 - 49الناتج السوقي والناتج الذي ُينَتج من أجل االستعمال النهائي للمنِتج.
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الناتج احمللي اإلمجايل بأس���عار الس���وق هو جمموع إمجايل القيمة املضافة جلميع املنتجني الناتج املحلي اإلمجايل بأسعار السوق
6 - 235املقيمني بأسعار اإلنتاج، مضافًا إليها الضرائب ومطروحًا منها إعانات الواردات.

النات���ج املحل���ي اإلمجايل على أس���اس 
اإلنتاج

النات���ج احملل���ي اإلمجايل على أس���اس اإلنتاج هو جمموع القيم���ة املضافة اإلمجايل جلميع 
املنتجني املقيمني بأس���عار اإلنتاج، مضافًا إليها الضرائ���ب ومطروحًا منها إعانات 

6 - 235، 6 - 237املنتجات.
النات���ج املحل���ي اإلمجايل على أس���اس 

اإلنفاق
 الناتج احمللي اإلمجايل على أس���اس اإلنفاق هو جمموع اإلنفاق النهائي بأس���عار الش���راء
مب���ا يف ذلك قيمة الصادرات من البضائع واخلدمات )بأس���عار فوب( مطروحًا منه 

6 - 235قيمة واردات السلع واخلدمات )بأسعار فوب(.
النات���ج املحل���ي اإلمجايل على أس���اس 

الدخل
الناتج احمللي اإلمجايل على أس���اس الدخل هو تعويضات العاملني مضافًا إليها الضرائب 
ومطروح���ًا منه���ا إعان���ات اإلنتاج وال���واردات، ومضافًا إىل ذل���ك إمجايل الدخل 

2 - 222املخَتَلط وإمجايل فائض التشغيل.
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي هو مقياس للقوة الشرائية جلميع الدخول اليت يولدها اإلنتاج الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي

املحلي )مبا يف ذلك أثر تغريات معدالت التبادل التجاري على هذه الدخول(؛ وهو 
يس���اوي الناتج املحلي اإلمجايل باألس���عار الثابتة مضافًا إليه مكاس���ب التجارة )أو 

16 - 152مطروحًا منه خسارة التجارة( الناجتة عن تغري معدالت التبادل التجاري.
ُيحس���ب النات���ج احمللي الصايف بطرح اس���تهالك رأس امل���ال الثابت م���ن الناتج املحلي الناتج املحلي الصايف

2 - 175اإلمجايل.
النسبية السعرية هي النسبة بني سعر منتج معني يف فترة معينة وسعر نفس املنتج يف فترة النسبية السعرية

أخرى؛ ويف مقارنات مكافئ القوة الش���رائية تش���ري النسبية السعرية إىل النسبة بني 
16 - 15 و-16 81سعر املنتج يف بلدين خمتلفني.

النس���بية الكمية هي النس���بة بني كمية منتج معني يف فترة معينة وكمية نفس املنتج يف النسبية الكمية
16 - 15فترة أخرى.

النش���اط الثان���وي هو نش���اط يتم القيام به يف إط���ار وحدة إنتاجية واح���دة إىل جانب نشاط ثانوي
النشاط الرئيسي للوحدة ويكون ناجته، شأنه يف ذلك شأن النشاط الرئيسي، مناسبًا 

5 - 8 ]15 - 16[للتسليم خارج الوحدة املنِتجة.
النشاط اجلانيب هو نشاط داعم يتم القيام به يف إطار مؤسسة ما من أجل هتيئة الظروف نشاط جانيب

الالزمة للقيام بأنش���طة رئيسية أو ثانوية أخرى؛ واألنشطة اجلانبية تنِتج بشكل عام 
خدمات توجد عادة باعتبارها ُمدخالت يف أّي نوع من أنواع النشاط االقتصادي 
 تقريب���ًا، ومن األرجح أن قيمة أّي ناتج لنش���اط جانيب فردي س���تكون صغرية إذا

5 - 9 و5 - 10 ]15 - 16[ما قورنت باألنشطة األخرى للمؤسسة )مثل أعمال النظافة وصيانة املباين(.
النشاط الرئيسي للوحدة املنتجة هو النشاط الذي يفوق مقدار القيمة املضافة اليت تتولد النشاط الرئيسي

عنه مجيع ما يتولد عن أّي نشاط آخر تقوم به نفس الوحدة )جيب أن يكون النشاط 
الرئيس���ي هو س���لعًا أو خدمات ميكن تسليمها إىل وحدات أخرى وإن كان ميكن 

5 - 7 ]15 - 16[أيضًا استخدامها لالستهالك الداخلي أو لتكوين رأس املال الداخلي(.
نض���وب األصول االقتصادي���ة الطبيعية هو نقص قيمة رواس���ب األصول اجلوفية نتيجة نضوب األصول االقتصادية الطبيعية

إزالته���ا الفعلية، ونضوب املوارد املائي���ة ونضوب الغابات الطبيعية وخمزون األمساك 
يف البحار املفتوحة وغري ذلك من املوارد البيولوجية غري املزروعة نتيجة االستن�زاف 

12 - 29 و12 - 30وإزالة الغابات واالستعماالت األخرى.
يتك���ّون نظام احلس���ابات القومية من جمموعة حس���ابات لالقتصاد الكلي، متماس���كة نظام احلسابات القومية

ومتس���قة ومتكاملة، وكذلك ميزانيات عمومية وجداول تقوم على أساس جمموعة 
1 - 1من املفاهيم والتعاريف والتصنيفات والقواعد احلسابية املتفق عليها دوليًا.
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نظ���م التأم���ني االجتماعي هي خطط يتم مبوجبه���ا دفع اش���تراكات اجتماعية من ِقَبل نظم التأمني االجتماعي
العامل���ني أو غريهم أو أصحاب العم���ل بالنيابة عن العاملني لديهم، من أجل تأمني 
مستحقات هلم يف التأمني االجتماعي، يف الفترة الراهنة أو يف فترات الحقة، وذلك 

8 - 55للعاملني أو غريهم من املشتركني يف اخلطة أو معاليهم أو ورثتهم.
النوات���ج املنتجة من أجل االس���تعمال 

النهائي للمؤسسة
تتكّون النواتج املنتجة من أجل االستعمال النهائي للمؤسسة من السلع واخلدمات اليت 

6 - 46حتتفظ هبا املؤسسة الستعماهلا النهائي اخلاص.
هامش التجارة هو الفرق بني الس���عر الفعلي أو املحتَس���ب الذي يتحقق من شراء سلعة اهلامش )يف التجارة(

م���ن أجل إعادة البيع )س���واء باجلملة أو بالتجزئة( والس���عر الذي من املفروض أن 
يدفع���ه املوزع من أجل إحالل الس���لعة يف الوقت الذي تباع في���ه أو ُيَتَصرف فيها 

6 - 110بشكل آخر.
يتكّون هامش النقل من تكاليف النقل اليت يدفعها املش���تري بش���كل منفصل عند تسلُّم اهلامش )يف النقل(

15 - 40 ]15 - 42[السلع يف الوقت واملكان املعيَّنني.
اهلوامش )قروض األسهم( غري القابلة 

للسداد
اهلوام���ش غ���ري القابلة للس���داد تقلل من االلتزام املايل الناش���ئ عن عقد املش���تق املايل؛ 
والكيان الذي يدفع اهلامش غري القابل للسداد ال يعود مالكًا للهامش وال يعود له 
حق يف املخاطر أو املكاسب املترتبة على امللكية مثل تلّقي دخل أو التعرض خلسارة 

11 - 43من االحتفاظ باهلامش.
اهلوام���ش )ق���روض األس���هم( القابلة 

للسداد
تتك���ّون اهلوام���ش القابلة للس���داد من ودائع أو ضمانات أخرى ت���ودع حلماية الطرف 

11 - 43املقابل من خطر عدم السداد ولكنها تظل ملكًا للوحدة اليت أودعت اهلامش.
اهليئ���ات التنظيمي���ة هي اهليئات اليت تقوم بتنظيم الش���ركات املالية واإلش���راف عليها، اهليئات التنظيمية

4 - 101وميكن تصنيفها باعتبارها مالية أو غري مالية وفقًا لوضعها.
تتكّون واردات الس���لع واخلدمات من املش���تريات واملقايضة يف الس���لع واخلدمات، أو واردات السلع واخلدمات

تلقيه���ا كهدايا أو هبات، م���ن غري املقيمني إىل املقيمني؛ ويعامل نظام احلس���ابات 
القومي���ة ص���ادرات وواردات الس���لع واخلدم���ات نف���س معاملة حس���اب موازين 

14 - 88 ]14 - 91 و14 - 94[املدفوعات هلاكما جاء بيانه يف دليل موازين املدفوعات.
الوح���دات احلكومي���ة هي أنواع فري���دة من الكيانات القانونية تنش���أ مبوجب عمليات الوحدات احلكومية

سياس���ية وتكون هلا س���لطة تش���ريعية أو قضائية أو تنفيذية على وحدات مؤسسية 
4 - 104 ]4 - 19[أخرى يف جمال معيَّن.

وحدة اإلنتاج املتجانس هي وحدة إنتاجية جيري فيها نشاط إنتاجي وحيد )غري تابع(. وحدة اإلنتاج املتجانس
وهذه الوحدة ليس���ت يف العادة وحدة منظورة ، ولكنها وحدة نظرية يقوم عليها 

15 - 14جدول املدخالت - املخرجات )لكل منتج على حدة(.
ُتس���تخَدم الوحدة التحليلية لإلنتاج من أجل حتلي���الت أكثر دقة لعملية اإلنتاج: وهذه الوحدة التحليلية

 الوح���دة، اليت قد ختطئها الع���ني، هي وحدة اإلنتاج املتجان���س، وتعريفه أنه إنتاج
2 - 48ال يشمل أّي أنشطة ثانوية.

الوحدة املؤسسية هي كيان اقتصادي قادر، يف حد ذاته، على امتالك األصول والدخول الوحدة املؤسسية
يف التزامات )خصوم( والقيام بأنشطة اقتصادية ومعامالت مع الكيانات األخرى.

،19  -  2  ،13  -  1[  2  -  4 
]13 - 3

الوحدة احمللية هي مؤسسة أو جزء من مؤسسة تقوم بنشاط إنتاجي يف موقع واحد أو الوحدة املحلية
5 - 20من ذلك املوقع.

وحدة نوع النشاط هي مؤسسة، أو جزء من مؤسسة، تشتغل بنوع واحد من النشاط وحدة نوع النشاط
اإلنتاج���ي )غ���ري الثان���وي( أو ينتج عن نش���اطها اإلنتاجي الرئيس���ي معظم القيمة 

5 - 19املضافة.
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تتضّمن الودائع األخرى، يف احلس���ابات املالية، مجيع املطالبات فيما عدا الودائع القابلة الودائع األخرى
للتحويل، من البنك املركزي أو مؤسسات اإليداع األخرى أو الوحدات احلكومية، 

ويف بعض األحيان من وحدات مؤسسية أخرى، معزََّزة بإثبات اإليداع.
11 - 72، )الش���كل ألف - 29( - 

مرفق الفصل الثالث عشر
تتك���ّون الودائ���ع القابل���ة للتحويل من مجيع الودائ���ع اليت )أ( ميكن تبادهل���ا عند الطلب الودائع القابلة للتحويل

بسعرها األصلي دون عقوبة أو قيود، و)ب( ميكن نقلها حبرية عن طريق شيك أو 
أمر دفع )ج( ميكن استعماهلا بشكل عام يف تسديد املدفوعات.

11 - 71، )الش���كل ألف - 22( - 
مرفق الفصل الثالث عشر

الوس���اطة املالية هي نش���اط إنتاجي تقوم فيه وحدة مؤسس���ية بتحمل التزامات حلساهبا الوساطة املالية
اخل���اص م���ن أجل احتياز أصول مالية عن طريق القيام مبعامالت مالية يف الس���وق، 
ودور الوس���طاء املاليني هو تس���هيل حتويل األموال من املقرضني إىل املقترضني عن 

4 - 78طريق التوسط بينهم.
وضع االس���تثمار الدويل هو بيان إحصائي يتم جتميعه يف تاريخ معيَّن، مثل هناية السنة، وضع االستثمار الدويل

ويبيِّ���ن: )1( قيمة خمزون األصول املالية لالقتصاد وتكوينها، أو مطالبات االقتصاد 
م���ن باق���ي أحناء العامل، و)2( قيمة خم���زون اخلصوم يف االقتص���اد لباقي أحناء العامل 

وتكوينها.
دلي���ل موازي���ن املدفوع���ات 14 ]دليل 

موازين املدفوعات 461[
وضع االس���تثمار الوط���ين الصايف هو رصيد املوجودات اخلارجي���ة مطروحًا منه رصيد وضع االستثمار الوطين الصايف

دليل موازين املدفوعات 55اخلصوم اخلارجية.
الوظائ���ف ه���ي عقود )صرحية أو ضمنية( بني ش���خص ووحدة مؤسس���ية تقضي بقيام الوظائف

15 - 102 ]17 - 8[الشخص بالعمل مقابل تعويض )أو دخل خمتلط( لفترة معيَّنة أو حىت إشعار آخر.
يتص���ل مفهوم الوظيفة أو الغرض بنوع احلاجة اليت هتدف املعاملة أو جمموعة املعامالت الوظيفة )الغرض(

2 - 50إىل الوفاء هبا أو نوع اهلدف الذي تسعى إليه.
جيب تسجيل املعامالت بني الوحدات املؤسسية عند نشأة املطالب وااللتزامات، وعند وقت التسجيل

2 - 64حتويلها أو إلغائها - أي على أساس وقت حدوثها.
وق���ت احليازة هو الوقت الذي يتم فيه احتياز الس���لع واخلدمات، أي الوقت الذي يتم وقت احليازة

9 - 34فيه تغيري امللكية أو توصيل اخلدمات.
وكالء الوساطة املالية هي وحدات تتحمل التزامات حلساهبا اخلاص يف األسواق املالية وكالء الوساطة املالية

ع���ن طريق اقت���راض أموال تقوم بإقراضها بش���روط خمتلفة إىل وحدات مؤسس���ية 
6 - 121أخرى.


