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 تصدير

 
ّاالقتصادية الحسابات من ومرنة ومتسقة شاملة مجموعة يوفر إحصائياّ  إطاراّ  ٨٠٠٢ لعام القومية الحسابات نظام يعدّ 

صداره إعداده ويجري .والبحث والتحليل السياسات وضع ألغراض الكلية ّوالمفوضية المتحدة األمم رعاية تحت وا 
 ،ّيمثل وهو .الدولي البنك ومجموعة الدولي، النقد وصندوق االقتصادي، الميدان في والتنمية التعاون ومنظمة األوروبية،
 لعام القومية الحسابات لنظام ، ٨٠٠٢ عام في المتحدة لألمم اإلحصائية اللجنة من تكليف به صدر استكماال ،
 ، ٨٠٠٢ لعام القومية الحسابات نظام ويبين .الخمس المؤسسات لنفس المشتركة المسؤولية إطار في ُأعدّ  الذي٣٩٩٢
 وأوجه االقتصادية، البيئة تشهدها التي الجديدة والتطورات لمستخدميه، المتغيرة االحتياجات السابقة، اإلصداراتّمن كغيره
 .المنهجي البحث فيّالتقدم

ّ
ّمن قي مة مساهمات وردت كما .مؤسساتنا من مؤسسة كل عن ممثلين من يتألف عامل فريق العمل وتنسيق إدارة وتول ى

 بشأن بحوثاّ  للخبراء أفرقة وأجرت .العالم أنحاء جميع في بلدان من الوطنية المركزية والمصارف اإلحصائية المكاتب
 وخالل .البلدان من متنوعة طائفة من الخبراء آراء عرض أجل من استشاري خبراء فريق وُأنشئ .االستعراض قيدّالمسائل
 شبكة على المتحدة األمم في اإلحصاءات شعبة موقع في المحدثة والنصوص التوصيات ُنشرت االستكمال،ّأعمال

 .العملية في الكاملة الشفافية بالتالي ولتتحقق العالم، أنحاء جميع من الواردة للتعليقات مفتوحة لتكونّاإلنترنت
ّ

ّلمواءمة مصم م فهو البلدان، جميع في لالستخدام متاحاّ  يكون أن ٨٠٠٢ لعام القومية الحسابات نظام من والغرض
 أخرى بميادين الخاصة للمعايير جامعاّ  إطاراّ  يوفر كما .االقتصادية التنمية مراحل مختلف في البلدان احتياجات

 .القومية الحسابات مع االتساق تحقيق أجل من اإلحصائية الُنُظم تلك بين التكامل ميسراّ  االقتصادية،ّلإلحصاءات
ّ

 المعيار باعتباره ٨٠٠٢ لعام القومية الحسابات نظام األربعين، اتهدور في باإلجماع، اإلحصائية اللجنة واعتمدت
 إلى استناداّ  انهبشأ التقارير وتقديم القومية اتهحسابا تجميع على البلدان كل ونشجع .القومية للحسابات الدوليّاإلحصائي

ّممكن وقت أقرب في ٨٠٠٢ لعام القومية الحساباتّنظام
.ّ
 ّ
ّ

 مون - كي بان
 العام األمين
ّالمتحدة األمم

 باروسو مانويل خوسيه
 الرئيس

ّاألوروبية المفوضية

 غوريا أنخيل
 العام األمين
ّّوالتنمية التعاون منظمة

ّاالقتصادي الميدان في
 

 

 

 كان - ستروس دومينيك
 التنفيذي المدير
ّّالدولي النقد صندوق

 زوليك .ب روبرت
 الرئيس
ّالدولي البنك مجموعة
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 مختصرةمقدمة 

 جدولّالمحتوياتّ

 قائمةّالجداول

 قائمةّاألشكال

 تمهيد

 قائمةّاالختصاراتّوالمترادفات

 مقدمةّ:األولالفصلّ

 منظورّعام :ّالفصلّالثاني

 والتدفقاتّوالقواعدّالمحاسبيةّالمخزونات :ّالفصلّالثالث

 الوحداتّوالقطاعاتّالمؤسسية :ّالفصلّالرابع

 والصناعاتالمؤسساتّوالمنشآتّ :ّالفصلّالخامس

 حسابّاإلنتاج :ّالفصلّالسادس

  االقتناءملحقّالفصلّالسادسّفصلّقيمةّالتخزينّعنّأرباحّوخسائرّ

 حساباتّتوزيعّالدخل :ّالفصلّالسابع

ّإعادةّتوزيعّحساباتّالدخل :ّالفصلّالثامن
 حسابّالدخلاستخدامّ :ّالفصلّالتاسع

 حسابّرأسّالمال :ّالفصلّالعاشر

 الحسابّالمالي :ّالفصلّالحاديّعشر

 التغيراتّاألخرىّفيّحساباتّاألصول :ّالفصلّالثانيّعشر

 العموميةّزانيةالمي :ّالفصلّالثالثّعشر

 والخدماتّوحسابّالسلعجداولّالعرضّواالستخدامّ :ّالفصلّالرابعّعشر

 واألحجاممقاييسّاألسعارّ :ّالفصلّالخامسّعشر

 تلخيصّودمجّالحسابات :ّالفصلّالسادسّعشر

 قضاياّمتعددةّالجوانبّوقضاياّخاصة :ّالفصلّالسابعّعشر

 إعدادّوتقديمّالحسابات :ّالفصلّالثامنّعشر

 السكانّومدخالتّاليدّالعاملة :ّالفصلّالتاسعّعشر

 خدماتّرأسّالمالّوالحساباتّالقومية :ّالفصلّالعشرون

 قياسّنشاطّالشركة :ّالفصلّالحاديّوالعشرون

 الحكومةّالعامةّوالقطاعاتّالعامة :ّالفصلّالثانيّوالعشرون

 المؤسساتّغيرّالهادفةّللربح :ّالفصلّالثالثّوالعشرون
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 قطاعّاألسرّالمعيشية :ّالفصلّالرابعّوالعشرون

 الجوانبّغيرّالرسميةّمنّاالقتصاد :ّالفصلّالخامسّوالعشرون

 حساباتّبقيةّالعالمّورابطّلميزانيةّالمدفوعات :ّالفصلّالسادسّوالعشرون

 روابطّلإلحصاءاتّالنقديةّوتدفقّاألموال :ّالفصلّالسابعّوالعشرون

 أخرىومصفوفاتّالمخرجاتّوجداولّوّليلّجدولّالمدخالتّتح :ّالفصلّالثامنّوالعشرون

 الحساباتّالتابعةّواالمتداداتّاألخرى :ّالفصلّالتاسعّوالعشرون

  .التدرجاتّلنظامّالحساباتّالقوميةّوالرموزّالمرتبطةّبه/ّتصنيفّالتسلسالتّالهرميةّ:1ّملحقّ
 تتابعّالحسابات:2ّملحقّ

 1993لسنةّّباتّالقوميةبنظامّالحساالتغيراتّمقارنةّ:3ّملحقّ

 خطةّالبحث:4ّملحقّ

  مراجع

  قائمةّبالمصطلحات

  فهرس
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 جدول المحتويات

 قائمة الجداول
 قائمة األشكال

 تمهيد
 قائمة االختصارات والمترادفات

 مقدمة :الفصل األول
 . ماّهوّنظامّالحساباتّالقوميةّ-أ
 العناصرّالمفاهيميةّلنظامّالحساباتّالقوميةّ-ب

  األنشطةّوالمعامالتّ-1
 قطاعاتّاالقتصادّالمؤسسية ّ-2
 الحساباتّوأنشطتهاّاالقتصاديةّالمصاحبةّ-3

 حسابّالسلعّوالخدمات
 تتابعّالحسابات

 الحساباتّالجارية
 حساباتّالتراكم

 الميزانياتّالعمومية
 حساباتّأخرىّلنظامّالحساباتّالقومية

 جداولّالعرضّواالستخدام
 األحجامالحساباتّمنّحيثّ

 استخداماتّنظامّالحساباتّالقوميةّ-ج
 رصدّسلوكّاالقتصادّ-1
 تحليلّاالقتصادّالكلي ّ-2
 مقارناتّدوليةّ-3

 حدودّنظامّالحساباتّالقومية.ّد
  المعامالتّغيرّالنقدية ّ-1
 حدودّاإلنتاجّ-2

 إنتاجّاألسرّالمعيشية
  مشكالتّحدّاإلنتاجّاألخرى

 حدّاالستهالك ّ-3
 حدّاألصول ّ-4
 الحدودّالوطنيةّ-5
جماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ-6  االستهالكّالنهائيّواالستهالكّالوسيطّوا 
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  رأسّالمالّالبشري
جماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت   اإلصالحاتّوالصيانةّوا 

 نظامّالحساباتّالقوميةّكإطارّتنسيقيّلإلحصاءّ-هـّ
  التوفيقّبينّمختلفّالنظمّاإلحصائية ّ-1
 .ّّالبياناتّالجزئيةّفيّحساباتّاالقتصادّالكلياستخدامّّ-2

 الصالتّمعّمحاسبةّاألعمالّالتجاريةّ-و
  معاييرّالمحاسبةّالدولية ّ-1

 توسيعّنطاقّنظامّالحساباتّالقوميةّ-ز
 نظامّالحساباتّالقوميةّومقاييسّالرفاهيةّ-ح

  التحفظاتّعلىّاعتبارّاإلنفاقّكمقياسّللرفاهية ّ-1
 وعةّالقيمةّوالرفاهيةالخدماتّغيرّمدفّ-2
 أثرّاألحداثّالخارجيةّعلىّالرفاهية ّ-3
 أثرّالمظاهرّالخارجيةّعلىّالرفاهيةّ-4
 اآلثارّغيرّاالقتصاديةّعلىّالرفاهيةّ-5
ّمؤشراتّالرفاهيةّومجاميعّاالقتصادّالكليّ-6
 
 منظور عام : الفصل الثاني

 مقدمةّّ-أ
 تحليلّالتدفقاتّوالمخزوناتّ-1
 التدفقاتّوالمخزوناتتسجيلّّ-2
 العناصرّالمتصلةّبالمفاهيمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ-ب

  الوحداتّوالقطاعاتّالمؤسسيةّ-1
  القطاعاتّالمؤسسية

 تعيينّحدودّاالقتصادّالكليّالقوميّوبقيةّالعالم
 المعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّ-2

  أنواعّالمعامالتّالرئيسيةّوالتدفقاتّاألخرى
  تّفيّنظامّالحساباتّالقوميةخصائصّالمعامال

 األصولّوالخصوم ّ-3
 المنتجاتّوالوحداتّالمنتجة ّ-4

  المنتجات
  الوحداتّالمنتجة

 األغراض ّ-5
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 قواعدّالمحاسبةّ-ج
  مقدمةّّ-1

  مصطلحاتّلجانبيّالحسابات
  التغيرّفيّالملكيةّوقيدّالمعامالتّفيّالسلعّوالخدمات

 الرباعيالقيدّ/ّمحاسبةّالقيدّالمزدوجّ
 وقتّالقيدّ- 2
 التقييم ّ-3

 مبادئّعامة
  طرقّالتقييم

 مقاييسّاألحجامّوالمقاييسّبالقيمّالحقيقية
 التوحيدّوالترصيدّ-4

  التوحيد
  الترصيد

  استخدامّالصافي
 الحساباتّ-د

 مقدمةّّ-1
 التتابعّالكاملّللحسابات ّ-2

  األقسامّالثالثّلتتابعّالحسابات
  حسابّاإلنتاج

  حساباتّالدخلتوزيعّ
  التوزيعّاألوليّلحسابّالدخل
 التوزيعّالثانويّلحسابّالدخل

  حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني
  استخدامّحسابّالدخل

  حساباتّالتراكم
  حسابّرأسّالمال
  الحسابّالمالي

  التغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّاألصول
  حسابّإعادةّالتقييم

  الميزانياتّالعمومية
 عرضّمتكاملّللحساباتّ ّ-3

  حساباتّبقيةّالعالم
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  حسابّالسلعّوالخدمات
  اإلجماليات

  إجماليّالناتجّالقومي
  مقاييسّالصافيّواإلجمالي

ّ إجماليّالدخلّالقومي
 الدخلّالقوميّالقابلّللتصرف
  الحساباتّمنّحيثّالحجم

 األجزاءّاألخرىّمنّالهيكلّالمحاسبيّ-4
  واألصولّوالخصومّالماليةجداولّالمعامالتّالماليةّ

  جداولّالمعامالتّالماليةّوّاألصولّوالخصومّالمالية
  الميزانياتّالعموميةّالكاملةّوحسابّاألصولّوالخصوم

  التحليلّالوظيفي
  السكانّوجداولّمدخالتّالعمالة

 
 اإلطارّالمركزيّالمتكاملّوالمرونةّ-هـّ

  تطبيقّاإلطارّالمركزيّبطريقةّمرنةّ-1
 مصفوفاتّالمحاسبةّاإلجتماعيةّإدخالّ-2
ّإدخالّالحساباتّالتابعةّ-3

 
 المخزونات والتدفقات والقواعد المحاسبية : الفصل الثالث

 مقدمةّّ-أ
  المخزوناتّوالتدفقاتّ-1
 المخزوناتّالموازنة ّ-2
 تصنيفّالمخزوناتّوالتدفقاتّفيّحساباتّ-3
 القواعدّالمحاسبيةّ-4

 البنودّ-ب
  الفوائدّ-1
 الملكيةّّ-2
 تعريفّأحدّاألصولّ-3
 األصولّالماليةّوالخصومّ-4
 حدّاألصولّوتصنيفّالمستوىّاألولّلألصولّّ-5

  الخصومّوالمخصصاتّالطارئة
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 دخولّوخروجّاألصولّمنّالميزانيةّالعموميةّ-6
 حاالتّاالستبعادّمنّحدّاألصولّ-7

 التدفقاتّ-ج
  المعامالت ّ-1

  المعامالتّالنقدية
  بمقابلّوبدونّمقابلّالمعامالت

  عملياتّإعادةّترتيبّالمعامالت
  إعادةّتوجيهّالمعامالت

  تجزئةّالمعامالت
  الوحداتّالتيّتيسرّمعاملةّنيابةّعنّأطرافّأخرى

  المعامالتّغيرّالنقدية
  معامالتّالمقايضة

  المقابلّالعيني
  السدادّالعينيّبخالفّالمقابلّالعيني

  التحويالتّالعينية
  تّالداخليةالمعامال

  الظواهرّالخارجيةّواألعمالّغيرّالقانونية
  المظاهرّالخارجية

  األعمالّغيرّالقانونية
 التدفقاتّاألخرىّ-2

  التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
  مكاسبّوخسائرّالملكية

 البنودّالموازنةّ-د
  البنودّالموازنةّفيّحساباتّالتدفق

  العموميةالبنودّالموازنةّفيّالميزانياتّ
 القواعدّالمحاسبيةّ-هـ

  المحاسبةّرباعيةّالقيودّ-1
 التقييم ّ-2

  القواعدّالعامة
  تقييمّالمعامالت

  المنتجاتّالزراعيةّالتيّتباعّمنّالمزرعة
  المقايضة
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  أسعارّالتسعير
  تقييمّالتحويالتّالعينية

  سعرّالتحويل
  التسعيرّالميسر
  التقييمّبالتكلفة
  تقييمّاألصول

  لتقييمّوفقا ّللمحاسبةّالتجاريةا
  تقديمّالتدفقاتّالمجزئة

  التقييماتّالخاصةّبخصوصّالمنتجات
  تقديمّالتدفقاتّاألخرى

  التغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
  مكاسبّوخسائرّالملكية

  تقييمّمراكزّاألصولّالماليةّوالخصوم
 وقتّالقيدّ-3

  اختيارّوقتّالقيد
  االستحقاقاختيارّالقيدّعلىّأساسّ

  توقيتّاالستحواذّعلىّالسلعّوالخدمات
  توقيتّتسجيلّالعملياتّالمعادّتوزيعها

  توقيتّتسجيلّمعامالتّاألصولّالماليةّوالخصوم
  تاريخّتسجيلّاإلنتاجّواالستهالكّالوسيط

  توقيتّتسجيلّالتغيراتّفيّقائمةّالسلعّوالموجوداتّواالستهالكّفيّرأسّالمالّالثابت
  لّالمعامالتّالمركبةّوّقيودّالتوازنتاريخّتسجي

  توقيتّتسجيلّالتدفقاتّاألخرى
  توقيتّتسجيلّأرباحّأوّخسائرّالحيازة
  تعديالتّالتوقيتّفيّالمعامالتّالدولية

  بنودّالميزانية
 اإلجمالياتّوالتصفيةّواالندماجّ-4

  اإلجماليات
 التصفية
ّالتوحيد

 
 يةالقطاعات والوحدات المؤسس : الفصل الرابع
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 مقدمةّّ-أ
  الوحداتّالمؤسسيةّ-1
 اإلقامةّ-2
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 اإلعاناتّاألخرىّعلىّاإلنتاج ّ-2
 الملكيةدخولّّ-هـ
  تعريفّدخلّالملكية ّ-1
 الفائدة ّ-2

  القيدّعلىّأساسّاالستحقاق
  الفائدةّعلىّالودائعّوالقروضّوالحساباتّالتيّبرسمّالقبضّوالدفع

  الفائدةّعلىّاألوراقّالماليةّبرسمّالدفع
  مزيدّمنّاإليضاحّوالتفصيل

  الفائدةّاالسميةّوالحقيقية
  ضوعةّمنّقبلّالبنكّالمركزيالحالةّالخاصةّلمعدلّالفائدةّالمّو

  تدنيّأسعارّالسوقّعلىّاحتياطيّالودائع
  معدالتّتضخمّالسوقّلدعمّالعمالة

  تدنيّأسعارّالسوقّللصناعاتّذاتّاألولوية
 دخلّالشركاتّالموزع ّ-3

  األرباحّالموزعة
  وقتّالقيد

  األرباحّالموزعةّعلىّاألسهمّعاليةّالقيمة
  السحبّمنّدخلّأشباهّالشركاتّ

  عائداتّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّالمعادّاستثمارها
  األرباحّالمحتجزةّللشركاتّالمحلية

 نفقاتّدخلّاالستثمار ّ-4
  وثائقّالتأمين/دخلّاالستثمارّالذيّيعزىّلحامليّبوالص

  دخلّاالستثمارّبرسمّالدفعّعلىّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي
  ناديقّاالستثمارّدخلّاالستثمارّالذيّيعزىّلحامليّأسهمّص

 الريوع ّ-5
  التمييزّبينّالريوعّواإليجارات
  الريوعّعلىّالمصادرّالطبيعية

  ريوعّاألرض
  ريوعّاألصولّالجوفية

 حساباتّإعادةّتوزيعّالدخل :ّالفصلّالثامن
 مقدمةّّ-أ
  حسابّالتوزيعّالثانويّللدخل ّ-1
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  الضرائبّالجاريةّعلىّالدخل،ّأوّالثروة،ّإلخ
  والمنافعّاالجتماعيةّالمساهمات

  التحويالتّالجاريةّاألخرى
 الدخلّالمتاحّللتصرفّبه ّ-2

  حلقاتّاالتصالّبالمفاهيمّاالقتصاديةّالنظريةّللدخل
  الدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّبه

 حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعينيّ-3
 الدخلّالمتاحّللتصرفّبهّالمعدل ّ-4
 التحويالتّالجاريةّ-ب
  بينّالتحويالتّالجاريةّوالتحويالتّالرأسماليةالتمييزّ ّ-1
 قيدّالتحويالت ّ-2

  التحويالتّالنقدية
  تدبيرّاحتياطياتّالسلعّوالخدماتّمنّقبلّالشركات

  التحويالتّاالجتماعيةّالعينية
 الضرائبّالجاريةّعلىّالدخل،ّأوّالثروة،ّإلخّ-جّ
  الضرائبّعموماّ ّ-1

  الضرائبّمقابلّالرسوم
  االتصالّبينّالتصنيفاتّالضريبيةّلصندوقّالنقدّالدوليّوالتصنيفاتّالضريبيةّلمنظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنميةحلقاتّ

  القيدّعلىّأساسّاالستحقاق
  الفوائدّ،ّالغرامات،ّأوّالجزاءاتّاألخرى

 الضرائبّعلىّالدخل ّ-2
 الضرائبّالجاريةّاألخرىّ-3

  الضرائبّالجاريةّّعلىّرأسّالمال
  بّجاريةّمنوعةضرائ

 برامجّالتأمينّاالجتماعيّ-د
  الظروفّالتيّتغطيهاّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّ-1
 تنظيمّبرامجّالتأمينّاالجتماعي ّ-2

  برامجّالضمانّاالجتماعي
  برامجّالضمانّاالجتماعيّالممولةّتمويال ّخاصا

 صافيّالمساهماتّاالجتماعيةّ—ه
  مكوناتّالمساهماتّاالجتماعيةّ-1
 مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعلية ّ-2
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 مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبةّ-3
 المساهماتّاالجتماعيةّالفعليةّلالسرّالمعيشيةّ-4
 مكمالتّالمساهماتّاالجتماعيةّلألسرّالمعيشيةّ-5
 المنافعّاالجتماعيةّعداّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ-و
  المؤسسيةالتدابيرّأوّالترتيباتّّ-1

  برامجّالتامينّاالجتماعيّأوّالضمانّاالجتماعي
  الضمانّاالجتماعيّوالمساعداتّاالجتماعية

 أنواعّالمنافعّاالجتماعيةّ-2
  المعاشاتّالتقاعدية

  منافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمستحقةّالدفعّنقدا
  المقبوضاتّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّعداّالمنافعّاالجتماعية

  لمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمستحقةّالدفعّعينامنافعّا
  منافعّعينيةّمنّقبلّالحكومة

 المنافعّاالجتماعيةّالمقيدةّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّ-3
 التحويالتّالجاريةّاألخرى

  المعامالتّذاتّالصلةّبالتأمينّ-1
 صافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّالحياة
  لحياةمطالباتّالتأمينّغيرّالتأمينّعلىّا

  صافيّأقساطّومطالباتّإعادةّالتأمين
  الضماناتّالموحدة/ّالرسومّوالطلباتّبموجبّاالحتياطيّالفنيّ

 التحويالتّالجاريةّفيّإطارّالحكومةّالعامةّ-2
 التعاونّالدوليّالجاري ّ-3
 التحويالتّالجاريةّالمتنوعة ّ-4

  التحويالتّالجاريةّّبينّالبنكّالمركزيّوالحكومةّالعامة
  التحويالتّالجاريةّّإلىّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية

  التحويالتّالجاريةّبينّاألسرّالمعيشية
  الغراماتّوالجزاءات
  اليانصيبّوالقمار
  دفعّالتعويضات

 التحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ-ح
  حسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني ّ-1
 االجتماعيةّالعينيةّالمدفوعةّللوحداتّغيرّالمقيمةالتحويالتّّ-2
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 استخدامّحسابّالدخل :ّالفصلّالتاسع
 مقدمةّّ-أ
  استخدامّحسابّالدخلّالمتاحّللتصرفّبه ّ-1
 استخدامّحسابّالدخلّالمتاحّللتصرفّبهّالمعدل ّ-2
 العالقةّبينّصيغتيّاستخدامّحسابّالدخل ّ-3
 فيّحقوقّاألسرّالمعيشيةّفيّالمعاشاتّالتقاعديةالتعديلّالناتجّعنّالتغييرّفيّصا ّ-4
 االدخار ّ-5
 حسابّمعدالتّأوّنسبّاالدخار ّ-6
 إنفاقّوامتالك،ّواستعمالّالسلعّوالخدماتّ-ب
  النفقات ّ-1

  تحديدّوقتّحصولّالنفقاتّعلىّالسلعّوالخدمات
 االمتالك ّ-2
 استهالكّالسلعّوالخدمات ّ-3

  المعمرةالسلعّالمعمرةّمقابلّالسلعّغيرّ
  استهالكّالسلعّوالخدماتّبوصفهّنشاطاّ

 قياسّقيمةّّالمعامالتّغيرّالنقديةّبشكلّغيرّمباشرّ-ج
  معامالتّالمقايضة ّ-1
 .ّاإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّالمستلمةّكدخلّعيني ّ-2
 اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّالتيّينتجهاّأشخاصّلحسابّأنفسهم ّ-3
 علىّاالستهالكّالنهائيّإنفاقّاألسرّالمعيشيةّ-د
  مقدمة ّ-1
 إنفاقّاألسرّالمعيشيةّالتيّتمتلكّمشاريعّليستّذاتّشخصيةّاعتبارية ّ-2
 اإلنفاقّعلىّأنواعّمعينةّمنّالسلعّوالخدمات ّ-3

  اإلنفاقّعلىّخدماتّالوساطةّالمالية
  خدماتّالوساطةّالماليةّعداّخدماتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعدية

  التأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةخدماتّ
  خدماتّالمساكنّوالتصليحاتّوالتحسينات

  خدماتّالمساكنّالتيّيسكنهاّمالكوها
  أعمالّالزخرفةّوالصيانةّوالتصليحات

  التحسيناتّالكبيرة
  تصليحّوصيانةّالسلعّاالستهالكيةّالمعمرة

  التراخيصّوالرسوم



 نظام الحسابات القومية

23 

 االستهالكّالنهائيتصنيفّإنفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّ ّ-4
نفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّاالستهالكّالنهائي ّ-5  تحديدّوقتّوا 

  تحديدّالوقت
  التقييم

  تقييمّالشراءّبالدين
 نفقاتّاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّ ّ-6

 استهالكّاألسرّالمعيشيةّالنهائيّالفعلي
 اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالذيّتتحملهّالحكومةّالعامةّ-و
  اإلنفاقّعلىّمخرجاتّالمنتجينّالسوقيينّوغيرّالسوقيين ّ-1

  اإلنفاقّعلىّمخرجاتّالمنتجينّالسوقيين
  اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّاالستهالكيةّالتيّينتجهاّالمنتجينّالسوقيين

  مخرجاتّالحكومةّوّنفقاتّاالستهالكّالنهائي
 اإلنفاقّعلىّالسلعّوالخدماتّالفرديةّوالجماعية ّ-2
  لسلعّوالخدماتّالفرديةا

  االستهالكّالفرديّحسبّنوعّالمنتج
  الخدماتّالجماعية

  الحدّالفاصلّبينّالخدماتّالفرديةّوالجماعية
  تصنيفّاإلنفاقّالحكوميّالفرديّوالجماعي

  المشاريع/الخدماتّغيرّالسوقيةّالمقدمةّللمنشآت
 االستهالكّالنهائيّالفعليّللحكومةّالعامةّ-ز
 ستهالكّالتيّتتحملهاّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّنفقاتّاالّ-ح

  االستهالكّالفرديّحسبّنوعّالمنتج
 االستهالكّالنهائيّالفعليّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ

 ملخص ملخص:ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّواالستهالكّالنهائيّالفعليّ-ك
  نفقاتّاالستهالكّالنهائي ّ-1
 االستهالكّالنهائيّالفعلي ّ-2
 مجمعّاالستهالكّالنهائيّفيّاالقتصاد ّ-3

 حسابّرأسّالمال :ّالفصلّالعاشر
 مقدمةّّ-أ
  تعريفاتّالملكيةّواألصول ّ-1
 األصولّغيرّالمالية ّ-2

  األصولّالمنَتجة
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  األصولّغيرّالمنتجة
 بنيةّحسابّرأسّالمال/ّهيكل ّ-3

  االدخار
  التحويالتّالرأسمالية

 التغيراتّفيّصافيّالقيمةّالماليةّالتيّتعزىّإلىّاالدخارّوالتحويالتّالرأسماليةّ
  استحواذّاألصولّغيرّالماليةّمطروحا ّمنهاّقيمةّالتصرفّبها

  صافيّاإلقراض
 إجماليّتكوينّرأسّالمالّ-ب
  إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت ّ-1

  حدّاألصل
  الثابتةّالموجودةّاألصول

  التحسيناتّالرئيسيةّالتيّتدخلّعلىّاألصولّالموجودة
  التكاليفّالمترتبةّعلىّاالستحواذّأوّالتصرفّفيّاألصول

  وقتّالقيد
  ملكيةّاألصول

  التثمين/ّالتقييمّ
  المعامالتّفيّاألصولّالثابتة

  (المبانيّالسكنية)المساكنّ
  مبانيّومنشآتّأخرى

  السكنيةالمبانيّغيرّ
  منشآتّأخرى

 التحسيناتّالتيّتدخلّعلىّاألراضيّ
  اآلالتّوالمعدات

  معداتّالنقل
  معداتّاالتصاالتّوتكنولوجياّالمعلومات

  اآلالتّوالمعداتّاألخرى
  المعداتّالعسكرية
  األصولّالمفتلحة

  المنتجاتّالمتكررةّوالمتكاثرةّللمواشي
  بصورةّمتكررةّالمحاصيلّوالنباتاتّالتيّتتكاثرّوتتجدد
  تكاليفّنقلّملكيةّاألصولّغيرّالمنتجة

  منتجاتّتتمتعّبحقوقّالملكية
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  البحثّوالتطوير
  استكشافّالمعادنّوالتقييم

  برامجّالحاسوبّالجاهزةّوقواعدّالبيانات
  برامجّالحاسوبّالجاهزة

  قواعدّالبيانات
  أعمالّالترفيهّواألعمالّاألدبيةّوالفنيةّاألصيلة

  األخرىّالتيّتتمتعّبحقوقّالملكيةّالمنتجات
 التغييراتّفيّالمخزونات ّ-2

  التخزينّورصيدّالمخزونات
  التثمين

  تقييمّاألعمالّقيدّاإلنجاز
  المعامالتّفيّالمخزونات

  الموادّواللوازم
  األعمالّقيدّاإلنجاز

  األعمالّقيدّاإلنجازّفيّاألصولّالمفتلحة
  الثابتةّاألخرىاألعمالّقيدّاإلنجازّفيّاألصولّ

  جاهزةّالتصنيع/ّالسلعّمكتملة
  مخزوناتّالسلعّالعسكرية
  سلعّمعدةّإلعادةّالبيع

 استحواذّالنفائسّمطروحا ّمنهّقيمةّالتصرفّفيها ّ-3
  حدّاألصل

  التثمين
  معامالتّتخصّالنفائس
  األحجارّوالمعادنّالنفيسة

  التحفّواألعمالّالفنيةّاألخرى
  مةسلعّأخرىّعاليةّالقي

 استهالكّرأسّالمالّالثابتّ-ج
 تكاليفّنقلّالملكية ّ-1
 التكاليفّالنهائية ّ-2
 استحواذّاألصولّغيرّالماليةّوغيرّالمنتجةّمطروحا ّمنهاّقيمةّالتصرفّفيّهذاّاألصلّ-د
  األصولّالطبيعية ّ-1

  حدّاألصل
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  الملكية
  التثمين/ّالتقييم

  المعامالتّالخاصةّباألصولّالطبيعية
  األراضي

  المواردّالمعدنيةّومواردّالطاقة
  المواردّالبيولوجيةّغيرّالمفتلحة

  المواردّالمائية
  مواردّطبيعيةّأخرى

 العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص ّ-2
  حدّاألصل

  أنواعّاألصولّالمتضمنةّفيّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
  عقودّاإليجاراتّالتشغيليةّالقابلةّللتسويق

  تصاريحّاستخدامّاألصولّالطبيعية
  تصاريحّمزاولةّأنشطةّمعينة

  استحقاقّالحصولّعلىّالسلعّوالخدماتّفيّالمستقبلّعلىّأساسّحصري
 أصولّالشهرةّالتجاريةّالمشتراة ّ-3
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 جداولّالعرضّواالستخدامّكأساسّلقياساتّحجمّالناتجّالمحليّاإلجمالي ّ-3
 تّالحجمّلتقديرّمخرجّالناتجّالمحليّاإلجماليّقياسا ّ-4

  الناتجّالسوقي
  الناتجّالالسوقيّللحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربعّالتيّتهدفّلخدمةّاألسرّالمعيشية
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  الناتجّلالستخدامّالنهائيّالخاص
  االستهالكّالوسيط

  الناتجّالمحليّاإلجماليّوالقيمةّاإلجماليةّالمضافة
 حجمّالخاصةّبتقديرّاإلنفاقّفيّالناتجّالمحليّاإلجماليقياساتّال ّ-5

  إنفاقّاألسرّالمعيشيةّعلىّاالستهالكّالنهائي
  اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّمنّقبلّالحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية

  إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
  التغيراتّفيّالمخزونات

  اذّمخصوما ّمنهّّالتصرفّفيّالنفائساالستحّو
  الصادراتّوالواردات

 رصيدّاألصولّالثابتةّواستهالكّرأسّالمالّالثابت/ّأحجامّّوأسعارّمخزون ّ-6
 مكوناتّالقيمةّالمضافة ّ-7

  تعويضاتّالموظفين
  الضرائبّواإلعاناتّعلىّالمنتجات

  صافيّفائضّالتشغيلّوصافيّالدخلّالمختلط
 ربعّالسنويةّوالسنويةالتغيراتّ ّ-8
 ملخصّالتوصيات ّ-9
 مقاييسّالدخلّالحقيقيّبالنسبةّالالقتصادّالكليّ-د
  مفهومّالدخلّالحقيقي ّ-1
 أرباحّوخسائرّاالتجارّالناجمةّعنّالتغيراتّفيّمعدالتّالتبادلّالتجاري ّ-2
جماليّالدخلّالحقيقي ّ-3  العالقةّالمتبادلةّبينّمقاييسّاألحجامّوا 
 تّالسعرّوالحجمّالدوليةمقارناّ-هـ
 مقدمةّ ّ-1
 موضوعاتّتتعلقّبالمؤشرّالقياسي ّ-2

  القابليةّللتمثيلّفيّمقابلّالقابليةّللمقارنة
  قابليةّالتوحيد

  المقارناتّالثنائية
  المقارناتّمتعددةّاألطراف

  قابليةّالتحويل
  نهجّالمجموعة
  النهجّالثنائي

  المقارناتّالحلقية
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 ةّللمحاسبينّالقومييناعتباراتّعملي ّ-3
  معادالتّالقوةّالشرائيةّّوالحساباتّالقومية

  لماذاّتتباينّمعدالتّالنموّوفقا ّلبرنامجّالمقارناتّالدوليةّعنّمعدالتّالنموّالقومية؟
  الخدماتّغيرّالسوقية

  خاتمة
 الفصلّالسادسّعشرّتلخيصّودمجّالحسابات

 مقدمةّّ-أ
 دمجّالحساباتّ-ب
  تّالجاريةتلخيصّالحسابا ّ-1

  حسابّاإلنتاج
  حسابّتوليدّالدخل

  حسابّتخصيصّالدخلّاألولي
  حسابّالتوزيعّالثانويّللدخل

  استخدامّحسابّالدخل
 تلخيصّالحساباتّالتراكمية ّ-2

  حسابّرأسّالمال
  الحسابّالمالي

 حسابّالسلعّوالخدمات ّ-3
 حساباتّبقيةّالعالم ّ-4
 إحداثّالتكاملّبينّبياناتّالمخزوناتّوالتدفقّ ّ-5

  الربطّبينّالميزانياتّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختامية
  صافيّالقيمةّالمالية
  حساباتّاألصلّ

 دمجّالحساباتّ ّ-6
  دمجّالحساباتّالجارية
  دمجّالحساباتّالتراكمية
  دمجّحسابّبقيةّالعالم

 وميةاالقتصادّالكليّفيّنظامّالحساباتّالقّ-ج
  وحداتّالناتجّّالمحليّاإلجمالي ّ-1
 مالحظةّحولّتقييمّالمخرجات ّ-2
 إجماليّوصافيّالناتجّالمحلي ّ-3
 إجماليّوصافيّالدخلّالقومي ّ-4
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 الدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّبه ّ-5
 مثالّعلىّمجموعةّمنّالحساباتّاالقتصاديةّالمدمجةّوالمتكاملةّ-د
  حساباتّالقطاعّالمؤسسي ّ-1
  ساباتّالجاريةالح

  استخدامّحسابّالدخل
  الحساباتّالتراكمية
  الميزانياتّالعمومية

 حسابّبقيةّالعالم ّ-2
 حسابّالسلعّوالخدمات ّ-3
 عمودّاالقتصادّالكلي ّ-4

 قضاياّمتعددةّالجوانبّوقضاياّأخرىّخاصة :ّالفصلّالسابعّعشر
 الجزءّاألولّمعاملةّالتأمينّاالجتماعي

 مقدمةّّ-أ
  التأمينّالمباشر ّ-1
 إعادةّالتأمين ّ-2
 الوحداتّالمؤسسيةّالمشمولة ّ-3
 نتائجّالتأمين/ّقياسّمخرجّ-ب
  المساهماتّالمكتسبة ّ-1
 المساهماتّالتكميلية ّ-2
 المطالباتّوالمنافعّالمستحقة ّ-3

  مطالباتّالتأمينّعلىّغيرّالحياة
  منافعّالتأمينّعلىّالحياة

 احتياطاتّالتأمين ّ-4
 تعريفّناتجّالتأمينّاالجتماعي ّ-5

  التأمينّعلىّغيرّالحياة
  التأمينّعلىّالحياة

  إعادةّالتأمين
 حسابّالمعامالتّالمرتبطةّبالتأمينّعلىّغيرّالحياةّ-ج
  المساهماتّّواستهالكّخدماتّالتأمين/ّصافيّاألقساطّ ّ-1
 قيدّمطالباتّالتأمينّعلىّغيرّالحياة ّ-2
 مقدمةّإلىّبقيةّالعالمّومنهالخدماتّالتأمينيةّال ّ-3
 قيودّمعامالتّالتأمينّفيّنظامّالمحاسبة ّ-4
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 جميعّالعملياتّالمرتبطةّبالتأمينّعلىّالحياةّ-د
  اإليراداتّالسنوية ّ-1
 جميعّالعملياتّالمرتبطةّبإعادةّالتأمينّ-ز
 اإليراداتّالسنويةّ-ر
  كيفيةّحسابّالقسطّالسنوي ّ-1
 السنويةّالناتجّالمرتبطّباألقساط ّ-2
 جميعّالمعامالتّالمرتبطةّباألقساطّالسنوية ّ-3

 الجزءّالثانيّبرامجّالتأمينّاالجتماعي
 مقدمةّّ-أ

 هـّتعريفاتّأساسية
  المنافعّاالجتماعية ّ-1
 المنافعّاالجتماعيةّالتيّتقدمهاّالحكومةّالعامة ّ-2
 المنافعّاالجتماعيةّالمقدمةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّاألخرى ّ-3
 برامجّالتأمينّاالجتماعي ّ-4

  برامجّالتأمينّمتعددةّأربابّالعمل
 وثائقّالتأمينّالفرديةّالمؤهلةّللتأمينّاالجتماعي/ّبوالص ّ-5
 المنافعّالمستحقةّالدفعّبموجبّبرامجّالضمانّاالجتماعي ّ-6

 محاسبةّمساهماتّومنافعّمعاشّغيرّالتقاعد:ّأوال ّ
  المدفوعةّبموجبّالضمانّاالجتماعي/قةمنافعّالمعاشّغيرّالتقاعديّالمستح ّ-1
 منافعّالمعاشّغيرّالتقاعديّالخاصّغيرّالممولّعداّالضمانّاالجتماعي ّ-2
 التأمينّاالجتماعيّالخاصّالممولّعداّمعاشاتّالتقاعد ّ-3
 محاسبةّمساهماتّمعاشّالتقاعدّوالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّ-ج
  معاشاتّتقاعدّالضمانّاالجتماعي ّ-1
 جّالمعاشاتّالتقاعديةّذاتّالصلةّبالعمالةّعداّالضمانّاالجتماعيبرام ّ-2

  برامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة
  المعامالتّالمسجلةّعنّبرنامجّالمعاشاتّالتقاعديةّمحددّالمساهمة

  برنامجّالمعاشّالتقاعديّمحددّالمنفعة
  الفروقّبينّبرنامجّالمعاشّالتقاعديّمحددّالمنفعةّومحددّالمساهمة

  برنامجّالمعامالتّالمسجلةّلمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة
  برامجّمعاشّالتقاعدّمحددّّالمنفعةّالتيّيديرهاّآخرونّعداّأربابّالعمل

  العالقةّبينّربّالعملّوصندوقّتمويلّمعاشّالتقاعد
  مثالّرقميّ
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  برامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة
  ةمعامالتّبرامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهم

  التدفقاتّاألخرىّلبرامجّمعاشّالتقاعدّمحددّالمساهمة
  إصدارّالتعزيزات

 تحويلّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعد ّ-3
 مالحظةّعلىّالجداول ّ-4
 الحالةّالخاصةّللمعاشاتّالتقاعديةّالحكوميةّمنّخاللّالضمانّاالجتماعيّ-ك

 نظامّالحساباتّالقوميةالضماناتّالموحدةّفيّ/ّالجزءّالثالثّمعاملةّاالحتياطاتّالفنية
 االحتياطات/ّأنواعّالضماناتّ

  الضمانّالموحد/ّبرامجّاالحتياطاتّالفنيةّ ّ-1
 الضماناتّالمقدمةّمنّقبلّالحكومة ّ-2
 الميزانيةّالعموميةّالمتضمنة ّ-3

 الجزءّالرابعّالتدفقّالمرتبطّباألصولّالماليةّوااللتزامات
 مقدمةّّ-م
  خصائصّالمؤسساتّالمالية ّ-1
 رسومّالخدماتّالمالية ّ-2
 دخلّاالستثمارّالمرتبطّباألوراقّالماليةّعداّاألسهم ّ-3
 األوراقّالماليةّعداّاألسهم/المكاسبّوالخسائرّعلىّالسندات ّ-4
 تسجيلّالتدفقاتّفيّاألوراقّالماليةّعداّاألسهمّ-ن
  الذهبّالنقديّّ ّ-1
 حقوقّالسحبّالخاصة ّ-2
 العملة ّ-3
 والقروضالودائعّ ّ-4
 األوراقّالماليةّعداّاالسهم ّ-5

  رسومّالخدمةّالمرتبطةّباألوراقّالماليةّعداّاألسهم
  الفائدةّالمخصومةّعلىّاألوراقّالماليةّعداّاألسهم
  تحديدّتدفقاتّالفائدةّعلىّالكمبياالتّوالسندات

  الفائدةّعلىّالكمبياالتّواألدواتّالمماثلة
  يرّالمؤمنّعليهاالفائدةّعلىّالسنداتّوالسنداتّغ

  (كوبون)سنداتّبدونّقسيمةّ
  السنداتّاألخرىّبماّفيّذلكّالسنداتّذاتّالخصمّالعميق

  مؤشرّاألوراقّالماليةّعداّاألسهمّالمرتبطة
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 الحصصّوأسهمّصناديقّاالستثمار ّ-6
 المشتقاتّالمالية ّ-7
 عقدّالخيارّألسهمّالموظفين ّ-8
 الدفع/القبضالحساباتّاألخرىّبرسمّ ّ-9

 الجزءّالخامسّالعقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيص
 مقدمةّّ-ص
 عقودّاإليجارّ-ط
  اإليجارّالتشغيلي/ّعقودّاإليجارّالتشغيليةّ ّ-1
 عقودّالتأجيرّالمالي ّ-2
 األصول/ّعقودّتأجيرّالمواردّ ّ-3
 التراخيصّوالتصاريحّالستخدامّاألصولّالطبيعيةّ-ظ
  تفّالمحمولّأوّالسماحّباستخدامّأصلّطبيعيّمعاملةّتراخيصّالها ّ-1
 أطيافّالراديو ّ-2
 األراضي ّ-3
 الخشب ّ-4
 األسماك ّ-5
 المياه ّ-6
 المواردّالمعدنيةّ ّ-7
 اقتسامّاألصول/ّمشاركةّّ-ع
 تصاريحّتنفيذّنشاطّمعينّ-غ
  التراخيصّالتيّتصدرّمنّالحكومة ّ-1

  مثال
  علىّالتصريحّلمدةّثالثّسنواتّ(ّأ)الّتقومّالحكومةّبالسدادّويحافظّ :1ّحالةّ
  بعدّعامّواحد(ّب)التصريحّلـّ(ّأ)الّتقومّالحكومةّبالسدادّويبيعّ :2ّحالةّ
  بالتصريحّلمدةّثالثّسنواتّ(ّأ)تقومّالحكومةّبالسدادّويحتفظّ :3ّحالةّ
  بعدّعامّواحد(ّب)التصريحّلـّ(ّأ)تقومّالحكومةّبالسدادّويبيعّ :4ّحالةّ

  أذونّالحكومةّكأصول/ّتصريحاتّ
 التصاريحّالصادرةّمنّقبلّوحداتّأخرى ّ-2

  التصاريحّغيرّالحكوميةّكأصول
 المواردّالطبيعيةّكمصارف/ّتراخيصّالستخدامّاألصولّ ّ-3
 عقودّاإلنتاجّالمستقبليّ-ف
 التعاملّمعّعقودّاإليجارّكأصولّ-ق
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 عقودّالتشغيلّالمسوقةّوالتيّتعاملّمعاملةّاألصولّ
 اعتباراتّأخرىّ-5
  ترتيباتّالمشاركةّالزمنية ّ-1
 الودائعّالمفقودة ّ-2

 الجزءّالسادسّعقدّخيارّاألسهمّللموظفين
 مقدمةّّ-ك
  مفاهيمّومصطلحات ّ-1
 التقييم ّ-2
 عقودّخيارّاألسهمّللموظفينّباعتبارهاّأصوال ّمالية ّ-3
 جيلّعقدّالخيارّألسهمّالموظفينّضمنّنظامّالحساباتّالقوميةتس ّ-4
 تنويعاتّاستخدامّعقدّالخيارّألسهمّالموظفين ّ-5

 إعدادّوتقديمّالحسابات :ّالفصلّالثامنّعشر
 مقدمةّّ-أ
 المتوالياتّالزمنيةّوالتنقيحاتّواالختالفاتّ-ب
  المتوالياتّالزمنية ّ-1
 التنقيحات ّ-2
 التناقضات ّ-3

  التعارضّفيّصافيّاإلقراضّأوّاالقتراض
 تسلسلّالحساباتّتبعا ّللحجمّ–جّ
  مكوناتّاإلنفاقّفيّالناتجّالمحليّاإلجمالي ّ-1
 مكوناتّاإلنتاجّفيّالناتجّالمحليّاإلجمالي ّ-2
 جداولّالعرضّواالستخدامّمنّحيثّالحجم ّ-3
 حصصّأوّاسهمّرأسّالمالّ ّ-4
 باتّعاليةّالدوريةّاألخرىالحساباتّربعّالسنويةّوالحساّ-د
  قضاياّمفاهيمية ّ-1

  وقتّالقيدّ
  التصنيفاتّالمتضمنةّعلىّسنةّواحدةّأوّأكثر

  الحساباتّالموسمية
 نوعيةّالبياناتّ ّ-2

  المخزونات
 الحساباتّربعّالسنويةّتبعا ّللحجم ّ-3
 تأمينّالحساباتّربعّالسنوية/ّتغطيةّ ّ-4



 نظام الحسابات القومية

42 

 الحساباتّاإلقليميةّ-هـّ
 قضاياّعرضيةّّ-و
  مقاييسّاإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجمالي ّ-1

  الصناعاتّالرئيسية
 مقاييسّاإلنفاقّللناتجّالمحليّاإلجمالي ّ-2
 إجمالياتّالدخل ّ-3
 الحساباتّمنّحيثّالحجم ّ-4
 الحساباتّربعّالسنوية ّ-5
 حساباتّالقطاع ّ-6
 الحساباتّالتراكميةّالمتكاملة ّ-7

 السكانّومدخالتّاليدّالعاملة :ّالفصلّالتاسعّعشر
 مقدمةّّ-أ
  المعاييرّالدوليةّبشأنّإحصاءاتّالقوىّالعاملة ّ-1
 بنيةّالفصل ّ-2
 السكانّ-ب
  نصيبّالفردّمنّتقديراتّالنموّفيّالحجم ّ-1
 المستوياتّالمطلقةّلنصيبّالفردّمنّالناتجّالمحليّاإلجمالي ّ-2
 قياسّالقوىّالعاملةّ-ج
  الموظفين ّ-1
 األشخاصّالذينّيعملونّلحسابهمّالخاص ّ-2
 البطالة ّ-3
 مشكالتّالحدود ّ-4

  الوظائفّوالموظفين
  اإلقامة

 االقتصادّغيرّالمالحظ ّ-5
 العمالةّفيّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ ّ-6
 العمالةّالتطوعية ّ-7
 العمالةالمقاييسّالموحدةّلمدخالتّّ-د
  التوظيفّالمقدرّعلىّأساسّمعادلّلكاملّالوقت ّ-1
 ساعاتّالعمل ّ-2

  مجموعّساعاتّالعملّالفعلي
 مدخالتّالعمالةّالمضبوطةّنوعياّ  ّ-3
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 مدخالتّالعمالةّالمستخدمةّبتعويضّثابت ّ-4
 تقديرّإنتاجيةّالعمالةّ-هـ
  إنتاجيةّالعمالةّواإلنتاجيةّمتعددةّالعوامل ّ-1
 تقديراتّالعمالةّلتقديرّاإلنتاجية ّ-2
 اتساقّالبيانات ّ-3
 المقارناتّالدولية ّ-4
 مالحظةّعنّبياناتّالمصدرّ-و

 خدماتّرأسّالمالّوالحساباتّالقومية :ّالفصلّالعشرون
 مقدمةّّ-أ
  األفكارّالرئيسيةّلخدماتّرأسّالمال ّ-1
 تقييمّأسهمّرأسّالمالّ-ب
  تحديدّالمساهمةّفيّاإلنتاج ّ-1
 تحديدّالقيمةّفيّأيّوقت ّ-2
 الكفاءةّالمعمرةّوالمظهرّالجانبيّللسعرّالمعمرّ ّ-3
 الحالةّالخاصةّالنخفاضّالمظهرّالجانبيّبشكلّهندسي ّ-4
 االعتباراتّالعملية ّ-5
 تفسيرّالتدفقاتّ-ج
جماليّفائضّالتشغيل ّ-1   خدماتّرأسّالمالّوا 
 األسعارّواألحجام ّ-2
 المالتطبيقّنموذجّخدمةّرأسّّ-د
  األراضي ّ-1
 المواردّالطبيعية/تقييمّاألصول ّ-2
 الدخلّالمختلط ّ-3
 األصولّذاتّالقيمةّالمتبقية ّ-4
 تكلفةّنقلّالملكيةّالناتجةّعنّاستحواذّاألصول ّ-5
 التكاليفّالنهائية ّ-6
 التجديداتّواإلصالحاتّالرئيسية ّ-7
 األعمالّقيدّاإلنجازّللمشروعاتّطويلةّالمدى ّ-8
 المساكنّالتيّيقيمّبهاّالمالك ّ-9
 عقدّالتأجيرّالمالي ّ-11
 الجدولّالتكميليّلخدماتّرأسّالمالّ-هـّ

 قياسّنشاطّالشركة :ّالفصلّالحاديّوالعشرون
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 مقدمةّّ-أ
  مالحظةّحولّالمصطلحات ّ-1
 ديموغرافيةّالشركاتّ-ب
  إنشاءّالشركات ّ-1
 فسخّالشركات/ّتصفيةّ ّ-2
 التأميمّوالخصخصة ّ-3
 الدمجّواالستحواذ ّ-4
 القطاعاتّالفرعيةّ-ج
 العالقاتّبينّالشركاتّفيّاالقتصادياتّالمختلفةّ-د
  االستثمارّاألجنبيّالمباشر ّ-1
 االستثمارّاألجنبيّالمباشرّوالعولمة ّ-2
 دورّاألموالّالعابرةّللصناديق ّ-3
 البلدّالمستثمرّالنهائي ّ-4
 الشركاتّمتعددةّالجنسيات ّ-5
 الشراءّبدلّالتصنيع:ّيلّالخارجيّللبضائعالتمّو ّ-6
 مساهمةّاألصولّفيّاإلنتاجّ-هـّ
 األثارّالناجمةّعنّالضائقةّالماليةّ-و
  الديونّالهالكةّأوّالمعدومة ّ-1
عادةّجدولةّالديون ّ-2  اإلقراضّالميسرّوا 
 روابطّالمحاسبةّالتجاريةّ-ز

 امةالحكومةّالعامةّوالقطاعاتّالع :ّالفصلّالثانيّوالعشرون
 مقدمةّّ-أ
  مصادرّالبيانات ّ-1
 التوحيدّوالتوحيد ّ-2
 تعريفّالحكومةّالعامةّوالقطاعاتّالعامةّ-ب
 الوحداتّالحكومية ّ-1
 المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّالحكومة ّ-2
 الشركاتّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّالحكومة ّ-3
 االقتصاديةاألسعارّذاتّالداللةّمنّالناحيةّ ّ-4

  موردوّالسلعّوالخدماتّللحكومة
  تعريفّالمبيعاتّوالتكاليف

 شجرةّاتخاذّالقرارّللوحداتّالعامة ّ-5
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 القطاعاتّالفرعيةّلقطاعّالحكومةّالعامة ّ-6
 القطاعاتّالفرعيةّللقطاعّالعام ّ-7
 الحاالتّصعبةّالقياسّأوّالتصنيفّ ّ-8

  الشركاتّشبهّالمؤسسيةّأوّأشباهّالشركات
  حاالتّوكاالتّإعادةّالهيكلة

  الكياناتّذاتّاألغراضّالخاصة
  المشاريعّالمشتركة

  الهيئاتّالمتخطيةّللحدودّأوّللسلطاتّالوطنية
 عرضّأحصاءاتّالتمويلّالحكوميّ-ج
  مقدمةّ ّ-1
 اإليرادات ّ-2
 النفقات ّ-3
 المصروفات ّ-4
 صافيّرصيدّالتشغيل ّ-5
 اضصافيّاإلقراضّأوّصافيّاالقتّر ّ-6
 التوحيدّوالدمج ّ-7
 تصنيفّوظائفّالحكومة ّ-8
 قضاياّمحاسبيةّخاصةّبقطاعّالحكومةّالعامةّوبالقطاعّالعامّ-د
 توضيحّلكيفيةّقيدّالضرائب ّ-1

  التراخيصّالمصدرةّمنّقبلّالحكومة
  لقيدّالضرائبّعلىّأساسّاالستحقاق

  االئتمانّالضريبي
 القوميةّوالدوليةّوّفوقّالوطنيةالمعامالتّمعّالمنظماتّاألخرىّ ّ-2

  رسومّالعضويةّالدولية
  المساعداتّالدولية

 الديونّوالعملياتّذاتّالصلة ّ-3
  الديون

  إعادةّتنظيمّالدين
  اإلعفاءّمنّالديون

  إعادةّجدولةّأوّإعادةّتمويلّالديون
  تحويلّالدينّإلىّدينّآخرّبشروطّأفضل

  تحملّالدين
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  المرتبطةّبإعادةّتنظيمّالدينالموضوعاتّاألخرىّ
  الضماناتّالحكومية

  التوريق
  تحملّالحكومةّلاللتزاماتّالمعاشية

 عالقاتّالحكومةّالعامةّبالشركات ّ-4
  األرباحّمنّاالستثمارّأوّتوظيفّاألموالّفيّاألسهم

  األرباحّفيّمقابلّسحوباتّأوّاستردادّاألسهم
  التصرفّفيّاألصول
  الملكيةّوالتحويالتّالرأسماليةّواإلعاناتّوالدعمّحيازةّاألسهمّأوّحقوق

  الخصخصة
  التأميم

  االستيالءّأوّالمصادرة
  إعادةّالهيكلة،ّاالندماج،ّوّإعادةّالتصنيف

  المعامالتّمعّالبنكّالمركزي
  شراكةّالقطاعينّالعامّوالخاص

 تقديمّالقطاعّالعامّلإلحصاءاتّ-هـّ
 المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ :ّالفصلّالثالثّوالعشرون

 مقدمةّّ-أ
  المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّالقومية ّ-1
 القواعدّالمحاسبيةّالمتعلقةّبالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّالقومية ّ-2
ّحسابّفرعيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح ّ-3
ّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحالوحداتّالمدرجةّفيّالحسابّالفرعيّّ-ب
  تحديدّخصائصّوخصائصّوحداتّالحسابّالفرعي ّ-1
 أمثلةّعلىّالوحداتّالمتضمنة ّ-2
 الحاالتّالخالفية ّ-3
 تصنيفاتّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح ّ-4
 حساباتّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّفيّالحسابّالفرعيّ-ج

 خصّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحاعتباراتّأخرىّفيّنظامّالمحاسبةّالقوميةّت
  المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّوالحكومة ّ-1
 لمؤسساتّغيرّالرسميةّوالمؤقتةّمنّبينّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ ّ-2
 مخرجاتّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ ّ-3

 قطاعّاألسرّالمعيشية :ّالفصلّالرابعّوالعشرون
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 مقدمةّّ-أ
  المنشآتّالفردية ّ-1
 المشاكلّالمرتبطةّبتقسيمّاألسرّالمعيشيةّإلىّقطاعاتّفرعية ّ-2
 الهيكلّالبنائيّللفصل ّ-3
 البنيةّالتركيبيةّوالقطاعيةّلألسرّالمعيشيةّ-ب
  تعريفّاألسرةّالمعيشية ّ-1
 اإلقامة ّ-2
 قطاعاتّالفرعيةتحديدّال ّ-3
 الدراساتّاالستقصائيةّلألسرّالمعيشية ّ-4
 تقسيمّاألسرّالمعيشيةّإلىّقطاعاتّفرعيةّ-ج
  منظورّاإلنتاج ّ-1
 منظورّاالستهالك ّ-2
 منظورّالدخل ّ-3
 استخدامّشخصّمرجعي ّ-4
 النتائجّالمترتبةّعلىّالتغييرّالديموغرافي ّ-5
 اعتباراتّأخرى ّ-6

 كمنتجيناألسرّالمعيشيةّ
 األسرّالمعيشيةّوالقطاعّغيرّالرسمي ّ-1
 الزراعة ّ-2
 اإلسكان ّ-3
 الموظفينّالمحليين ّ-4
 األسرّالمعيشيةّكمستهلكينّ-هـّ
  السلعّوالخدماتّاالستهالكيةّالمقدمةّفيّشكلّعيني ّ-1
 اإلنفاقّمنّقبلّالسياح ّ-2
 اإلنفاقّعلىّاالستهالكّبحسبّنوعّالمنتج ّ-3
 المعيشيةدخلّاألسرةّّ-و
 ثروةّاألسرّالمعيشيةّوتدفقاتّالدخلّذاتّالصلةّ-ز
  الميزانياتّالعموميةّلألسرّالمعيشية ّ-1
 صناديقّاالئتمانّاألسرية ّ-2
 توزيعّالثروة ّ-3
 اعتباراتّبشأنّالمعاشاتّالتقاعدية ّ-4
 السلعّاالستهالكيةّالمعمرة ّ-5
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 القتصادالجوانبّغيرّالرسميةّمنّا :ّالفصلّالخامسّوالعشرون
 مقدمةّّ-أ
 االهتمامّالسياسيّبقياسّالنشاطّالذيّتضطلعّبهّالمنشآتّغيرّالرسمية ّ-1
 الهيكلّالبنائيّللفصل ّ-2
 خصائصّالوحداتّالتيّتتصرفّبشكلّغيرّرسميّ-ب

 االقتصادّغيرّالمالحظ
 القطاعّغيرّالرسميّكماّهوّمعرفّمنّقبلّمنظمةّالعملّالدولية

  الدوليةّللقطاعّغيرّالرسميمفهومّمنظمةّالعملّ ّ-1
 تعريفّالقطاعّ ّ-2

  استبعادّالوحداتّالتيّتنتجّبشكلّبحثّلالستخدامّالنهائيّالذاتي
  استبعادّالوحداتّذاتّالخصائصّالرسمية
  تقسيمّالوحداتّغيرّالرسميةّإلىّنوعين

  االستبعادّعلىّأساسّالنشاط
 توضيحّاستخدامّمصطلحاتّمألوفة ّ-3

  القطاع
  المنشأة

  تقسيمّاإلنتاجّفرعياّ 
  القطاعّالرسميّوالقطاعّغيرّالرسميّواألسرّالمعيشية

 العملّغيرّالرسميّ-هـّ
 العملّغيرّالرسمي ّ-1
 العملّفيّالقطاعّغيرّالرسمي ّ-2

 عملّمجموعةّخبراءّدلهي
 استيفاءّالبياناتّعنّأنشطةّالمنشآتّغيرّالرسميةّمنّحساباتّنظامّالحساباتّالقوميةّ-ز
 األسرّالمعيشيةّالمرشحة ّ-1
 تعديالتّعلىّالممارساتّالقومية ّ-2
 التفصيلّوالتصنيفّبحسبّنوعّالنشاط ّ-3
 عرضّبياناتّالقطاعّغيرّالرسميّوالعملّغيرّالرسمي ّ-4

  اإلنتاج
  العمل

 منظوراتّقياسّاألنشطةّالمضطلعّبهاّفيّاالقتصادّغيرّالرسمي
 استقصاءاتّاألسرّالمعيشية/ّمسوحاتّ ّ-1
 استقصاءاتّالمنشآت/ّمسوحاتّ ّ-2
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 الدراساتّاالستقصائيةّالمختلطةّلألسرّالمعيشيةّوالمنشآتّمعاّ  ّ-3
 مبادئّتوجيهيةّودراساتّوكتيباتّعنّاالقتصادّغيرّالرسميّ-ط

 حساباتّبقيةّالعالمّورابطّلميزانيةّالمدفوعات :ّالفصلّالسادسّوالعشرون
 مقدمةّّ-أ
  الحساباتّالقوميةّحسابّبقيةّالعالمّفيّنظام ّ-1

  الحساباتّالجارية
  حساباتّالتراكم

الحساباتّالدوليةّفيّاإلصدارّالسادسّمنّدليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّالصادرّعنّصندوقّالنقدّ ّ-2
 .الدولي

 الهيكلّالبنائيّللفصل ّ-3
 مبادئّمحاسبيةّ-ب
  باتّالقوميةمقارنةّمعّالمبادئّالمحاسبيةّفيّنظامّالحسا ّ-1

  التقييم
  وقتّالقيدّوالتغيرّفيّالملكية

  الترصيدّّأوّالمعاوضة
 الوحدات ّ-2

  اإلقليمّاالقتصادي
  الوحداتّالمؤسسية

  الفروع
  الوحداتّالمقيمةّّالوهميةّأوّالمفترضة

  المنشآتّمتعددةّاألقاليم
 اإلقامة ّ-3

  إقامةّاألسرّالمعيشية
  إقامةّالمنشآت

  الكياناتّاألخرىإقامةّ
 مقارنةّبينّالحساباتّالدوليةّوّحساباتّبقيةّالعالمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ-ج
  حسابّالسلعّوالخدمات ّ-1
 حسابّالدخلّاألولي ّ-2

  دخلّمنشآتّاالستثمارّالمباشر
 حسابّالدخلّالثانوي ّ-3
 قيودّالموازنةّفيّالحساباتّالجاريةّبالحساباتّالدولية ّ-4
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 تمهيدّ
 مقدمة -ّأ
ّ

ّ ّلعام ّالقومية ّالحسابات SNAّ2118ّ)2118ّنظام هوّ(
ّ ّلعام ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّمن ّمحدثة 1993ّنسخة

(SNAّ1993ّ.)ّوهوّالنسخةّالخامسةّمنّنظامّالحسابات
القوميةّوالذيّصدرتّمنهّالنسخةّاألوليّمنذّخمسينّعامّ

ّمضت ّالثالثةّ. ّجلستها ّفي ّاإلحصاء ّلجنة ّطلبت وقد
ّ ّلعام ّالحساباتّالقومية ّتحديثّنظام لكي1993ّّوالثلثين

ىّاإلطارّالمحاسبيّالوطنيّمعّاحتياجاتّمستخدميّيتماش
ّالبيانات ّطرأّ. ّالذي ّالكبير ّالتغير ّخلفية ّعلى ّذلك وجاء

ّأوائلّ ّمنذ ّالبلدان ّمن ّالعديد ّفي ّاالقتصادية ّالبيئة على
ّالحساباتّ ّنظام ّوضع ّتم ّعندما ّالعشرين ّالقرن تسعينات

،ّوباإلضافةّإلىّذلكّنتجّعنّالبحوث1993ّالقوميةّلعامّ
يةّالتيّأجريتّعلىّمدىّالعقدّالماضيّأوّماّيقاربهّالمنهج

ّاألكثرّ ّالعناصر ّبعض ّقياس ّأساليب ّفي ّالتحسن إلى
ّأملتهّاللجنة،ّفالّيوصيّ.ّصعوبةّمنّالحسابات ّلما ووفق ا

بتغييرّجذريّأوّشامل2118ّّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ
ّالنسخةّ ّتطبيق ّمن ّالسلس ّاالنتقال ّيعيق ّأن ّشأنه من

ّبما ّلعامّّالسابقة ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّنسخة ّذلك في
وهوّاإلطارّالمحاسبيّالوطنيّالذيّالّزالّيستخدم1968ّّ

ّالبلدان ّمن ّعدد ّفي ّمعّ. ّالتوافق ّكان ّذلك، ّإلى إضافة
األدلةّذاتّالصلةّهوّأحدّاالعتباراتّالهامةّفيّالتحديث،ّ
ّصدرّعنّميزانّالمدفوعاتّوعنّ ّاألدلةّما ومنّبينّهذه

ّالتمّو ّالنقديةّإحصاءات ّاإلحصاءات ّوعن ّالحكومي يل
ّ.ّوالمالية

ّ
ّ ّلعام ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّإعداد ّتم تحت2118ّّوقد

رعايةّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّالقوميةّ
(ISWGNAّ)المكتبّ:ّوالتيّتتألفّمنّخمسّجهاتّهي

ّ ّاألوروبية ّللمجتمعات ّ)اإلحصائي (Eurostatّيوروستات
ّالد ّالنقد ّوصندوق IMFّ)ولي ّالدوليّ( ّالتعاون ومنظمة

وقطاعّاألممّالمتحدةّلإلحصاءّواللجنةّ(OECDّ)والتنميةّ
ّوالبنكّ ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة ّالعامة ّلألمانة اإلقليمية

ّ.ّالدولي
ّ

بالمشاركة2118ّّوقدّتمّنشرّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ
وقدّتمّتقديمّنظامّالحساباتّالقوميةّ.ّبينّالجهاتّالخمس

ّ ّالتابعة2118ّّلعام ّاإلحصاء ّلجنة ّإلى ألغراضّعملية
ّحيثّ ّمنفصلين، ّمجلدين ّشكل ّفي ّالمتحدة ّاألمم لمنظمة

فصلّويتألفّالمجلدّالثانيّمن17ّّيتألفّالمجلدّاألولّمنّ
وقدُّأقرّالمجلدّاألولّمنّ.ّفصلّأخرىّوأربعةّمالحق12ّ

ّاألممّ ّلمنظمة ّالتابعة ّاإلحصاء ّلجنة ّقبل ّمن حيثّالمبدأ
ّفيّ ّانعقدت ّالتي ّوالثالثين ّالتاسعة ّجلستها ّفي المتحدة

ّ ّمن 29ّّّ–26ّنيويورك ّمراجعةّ)2118ّفبراير برجاء
ّ 1ّّالملحوظتين 2ّو ّلهذاّ(. ّمكثفة ّمراجعة ّإجراء ّتم وقد

يّأثناءّتطويرهّعقبّفترةّمراجعةّمطولةّانتهتّفيّالمجلدّف
والتيّأوصتّبهاّلجنةّاإلحصاء2118ّّأبريلّمنّعام31ّّ

ّاالقتصاديّ ّللمجلس ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة التابعة
 واالجتماعيّالتابعّلمنظمةّاألممّالمتحدةّبأنّيتمّإقرارّنظامّ

 

ّ ّلعام ّالقومية ّالدولي2118ّّالحسابات ّالمعيار بوصفه
ّ ّالقوميةالجديد ّالحسابات ّإحصاءات ّالمجلدّّ.لتجميع أما

ّاألممّ ّلمنظمة ّالتابعة ّاإلحصاء ّلجنة ّأقرته ّفقد الثاني
27ّّ–24ّالمتحدةّفيّجلستهاّالتيّعقدتّفيّنيويوركّمنّ

ّ ّعام ّمن ّمصطلحي2119ّّفبراير ّبحذف ّتوصية مع
ّاألول" ّالمجلد "ّ ّالثاني"و ّالمجلد ّالحساباتّ" ّنظام ونشر

ّ(.3ّبرجاءّالملحوظةّ)ستندّواحدّالقوميةّبأكملهّفيّم
ّ

ّيقدمّ ّنظامّالحساباتّالقوميةّبمقدمةّومنظورّعامّثم ويبدأ
ّوتكاملها ّوالجداول ّوالحسابات ّالمحاسبية ّالقواعد وهذهّ.

والمعروفةّسابق ا17ّّّ–1ّاألمورّهيّموضوعاتّالفصولّ
ّاألول ّالمجلد ّبمسمي .ّ ّالفصول فتبين29ّّّ–18ّوأما

ّوت ّالحسابات ّجوانب ّعرضهاّمختلف ّعن ّتفاصيل عطي
ّصالحيةّ ّلتحسين ّالممكنة ّالتوسعات ّبعض وتصف

ّ.ّالحساباتّلعددّكبيرّمنّاألغراض
ّ

ّعلىّالموقعّ ّإلكترونية ّبصيغة ّالكاملة وسوفّتتاحّالطبعة
ّالمتحدةّ ّاألمم ّلمنظمة ّالتابع ّاإلحصاء ّلقطاع اإللكتروني
معّالروابطّالمؤديةّإلىّهذاّالموقعّمنّالمواقعّاإللكترونيةّ

ّبينّل ّالعمل ّمجموعة ّفي ّأعضاء ّأخرى ّدولية منظمات
كماّسيتمّ(.ISWGNAّ)األماناتّحولّالحساباتّالقوميةّ

ّ.نشرّالمجلدّالكاملّفيّنسخةّمطبوعةّبشكلّتقليدي
ّ

وقدّبذلتّالجهودّلتحسينّالنصّليكونّمقروء ّبشكلّأفضلّ
وجعلّاألمثلةّالرقميةّتسيرّعبرّالنصّبشكلّبحيثّيصبحّ

ّيسرّ  ّأكثر ّاتتبعه ّالرقميةّ. ّلألمثلة ّعمل ّورقة وسوفّتتاح
ّتحميلها ّيتسنى ّبحيث ّاإللكترونيةّ. ّالنسخة ّتشمل وسوف

لىّ علىّروابطّنشطةّتؤديّإلىّمواضعّأخرىّمنّالطبعةّوا 
وسوفّيتمّبمرورّالوقتّإضافةّروابطّحيةّ.ّروابطّخارجية

ّبحوثّ ّوتحديثاتّحول ّرقمية ّوأمثلة لمستنداتّذاتّصلة
ّ.ّموضوعاتّالرئيسيةمستمرةّهامةّتتصلّبال

 الحسابات القوميةخصائص جديدة ودور نظام  - بّ
 

ّ ّلعام ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّاستجابة2118ّويقوم ،
ّاالقتصادياتّ ّلجوانب ّمعالجات ّبإدخال ّاللجنة، لتوجيهات
التيّأصبحتّأكثرّشهرةّفيّالسنواتّاألخيرةّوبيانّالنقاطّ

يضاحّالمعالجةّالتيّتزايدّالتركيزّعلىّتناولهاّبالتحليل،ّ وا 
ّ.المحاسبيةّالوطنيةّلمجموعةّكبيرةّمنّالموضوعات

ّالعمليةّ ّوالخبرة ّالبحث ّعلى ّالجديدة ّالخصائص وتعتمد
ّاألعمالّ ّألنشطة ّالدولية ّالمعايير ّعلى ّأمكن وكلما

ّالقانونية ّوالمحاسبة ّالحساباتّ. ّنظام ّبين ّالتغييرات ولكن
ّ ّلعام ّلعا1993ّالقومية ّالحساباتّالقومية ّونظام 2118ّم

ّ ّمنّالتغييراتّالتيّأدخلتّعلىّنسخة .1993ّأقلّكثافة
:ّوتقعّالخصائصّالجديدةّفيّخمسّمجموعاتّرئيسيةّهي

ّالصلةّ ّذات ّوالقضايا ّوالعولمة ّالمالي ّوالقطاع األصول
ّالغيرّرسمي ّوالقطاع ّوالقطاعاتّالعامة ّالعامة .ّوالحكومة

ّمنهاّ ّمجموعة ّكل ّفي ّالرئيسية ّالتغييرات ّإيضاح ّتم وقد
ّ.ّأدناه
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 األصول
 

ّلألصولّ ّالمحاسبية ّالمعالجة ّمدى ّوتوسيع ّإيضاح ّتم لقد
ّ ّسبق ّفيما ّتسمي ّكانت ّغيرّ"التي ّالُمنت جة األصول

ّالملموسة "ّ ّتوصيف ا ّأكثر ّبشكل ّاآلن منتجاتّ"وتسمي
إنّالعديدّمنّهذهّاألصول،ّالتيّغالب اّماّ".ّالملكيةّالفكرية

بطّّبتأسيسّحقوقّ،ّترت"لالقتصادّالجديد"تعتبرّسمةّمميزةّ
ّ.الملكيةّعلىّالمعرفةّبشكلّأوّبآخر

ّ
وقدّتمّتعديلّطرقّمعالجةّقواعدّالبياناتّواألصولّوالنسخّ
ّوالتطويرّ ّالبحوث ّعلى ّاإلنفاق ّمعالجة ّمبدأ ّإدخال وتم

ّ.بوصفهّتكوينّلرأسّالمال
ّ

وقدّتمتّمراجعةّاألصولّبوجهّعامّلوضعّاإلطارّالخاصّ
المراجعةّإلىّعدةّتنقيحاتّّوقدّأدت.ّبمناقشةّتلكّاألصول

ّبحيثّ ّالمالية ّوغير ّالُمنت جة ّغير ّاألصول ّمعالجة في
(ّكالمواردّالطبيعيةّمثالّ )تغطيّكلّمنّاألصولّالملموسةّ

ّ ّالملموسة ّغير ّبوصفهاّ)واألصول ّاآلن ّتحديدها ّتم والتي
ّكأصولّ ّواإلجاراتّوالتراخيصّالتيّيمكنّمعاملتها العقود

ّ(.فيّظروفّمعينة
ّ
إعادةّتصنيفّاإلنفاقاتّعلىّنظمّالتسليح،ّالتيّّوقدّتمتّ

ّلرأسّالمالّ ّتكوين ّبوصفها ّلألصول، ّبالتعريفّالعام تفي
ّ.الثابت

ّ
ّالتحليليّلخدماتّرأسّالمال ّالمفهوم ّإدخال ّتم ّوقد ومنّ.

ّالسوقّ ّلمنتجي ّملحق ّجدول ّفي ّالتفاصيل ّتقديم الممكن
تيّبحيثّيشملّنظامّالحساباتّالقوميةّالتطوراتّالبحثيةّال

ّواإلنتاجيةّ ّالنمو ّمجاالت ّفي ّاألخيرة ّالعقود ّفي تمت
ّمنّ ّللعديد ّالتحليلية ّاالحتياجات ّتلبية ّعلى والمساعدة

ّ.ّالمستخدمين
ّ

 القطاع المالي
 

ّبحيثّ ّالمالي ّبالقطاع ّالمتصلة ّالتوصيات ّتحديث ّتم وقد
ّفيّ ّتغير ا ّالقطاعات ّأسرع ّمن ّواحد ّفي ّالتطورات تعكس

ويقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ.ّالعديدّمنّاالقتصاديات
علىّاألخصّمنظورّعامّأكثرّشموال ّعنّالخدمات2118ّّ
ّ.ّالمالية

ّ
سنواتّليالءمّّوقدّتمّتعديلّنظامّالحساباتّالقوميةّمنذّعدة

ّتسعيناتّ ّأثناء ّفي ّالمالية ّالمشتقات ّفي بعضّالتطورات
وقدّاعتمدتّلجنةّاإلحصاءّالتابعةّلمنظمةّ.ّالقرنّالعشرين

ّمارسّ ّفي ّاجتماعها ّفي ّالمتحدة التعديالت1999ّّاألمم
ّالمشتقاتّالمالية ّالتيّطرأتّعلىّمعالجة ّكانّأكثرّ. وقد

ّ ّالمالية ّاألصول ّحد ّأن ّهما ّتعديلين ّتوسعتهّأهم تمت
ليشملّعقودّالمشتقاتّالماليةّبصرفّالنظرّعماّإذاّكانتّ
عمليةّالمتاجرةّقدّتمتّفيّسوقّاألوراقّالماليةّأمّخارجهاّ
وأنّالتدفقاتّالمرتبطةّبعملياتّالمقايضةّعلىّسعرّالفائدةّ
واتفاقياتّالسعرّاآلجلّتمّتسجيلهاّبوصفهاّمعامالتّماليةّ

ّ.ّوليسّتدفقاتّفوائد
ّ

ّالوظيفيةّّباإلضافة ّبعضّالتصنيفات ّإدخال ّتم ّذلك، إلى
ّالجديدة ّبخالفّ. ّالتأمين ّخدمات ّقياس ّتعديل ّتم وقد

ّمعقوليةّ ّأكثر ّتقديرات ّتقديم ّبغرض ّالحياة ّعلى التأمين
والتيّينجمّعنهاّ(ّكالزالزلّمثالّ )عقبّاألحداثّبالغةّالشدةّ

ّ.ّمدفوعاتّتأمينّكبيرة
ّ

ّال ّإيضاحّالتوجيهاتّحولّمعالجة ّتم قروضّالمتعطلةّوقد
ّ(.ّغيرّالعاملة)
ّ

ّيتمّ ّالتي ّالوساطة ّخدمات ّاحتساب ّطريقة ّتنقيح ّتم وقد
ّواسعّ ّنطاق ّعلى ّوالمعروفة ّمباشر، ّغير ّبشكل قياسها
بعبارةّخدماتّالوساطةّالماليةّالمحتسبةّبشكلّغيرّمباشرّ

(FISIM)ّّتوصيات ّتطبيق ّفي ّالخبرة ّضوء ّفي ّوذلك ،
ّّ.1993نظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ

ّ
ّيتصلّ ّالمالي ّالشأن ّفي ّتباين ا ّالتعديالت ّأكثر إن

ّلتسجيلّمستحقاتّالمعاشات ّبالتوجيهاتّالجديدة ويعترفّ.
نظامّالحساباتّالقوميةّاآلنّبذممّخططّمعاشاتّالموظفينّ

وأماّ.ّبصرفّالنظرّعنّوجودّالتمويلّالالزمّلهاّمنّعدمه
ّبعضّ ّالبلدان ّفلدى ّالحكومة، ّتوفرها ّالتي ّالمعاشات عن

ّالجداولّا ّمجموعة ّفي ّالقاعدة ّهذه ّعن ّالحيد ّفي لمرونة
ولكنّالمجموعةّالكاملةّمنّالمعلوماتّالمطلوبةّ.ّاألساسية

ّمعياريّجديدّ ّفيّجدول ّللمعاشاتّتتوافر ّالشامل للتحليل
ّالمعاشاتّ ّنظم ّلجميع ّالصلة ّذات ّوالتدفقات ّالذمم يبين
ّوبماّ ّغيرّممولة ّأم ّكانتّممولة ّسواء  ّوالعمومية الخاصة

ّ.ّفيّذلكّالضمانّاالجتماعي
ّ

 العولمة وقضايا ذات صلة
 

وقدّتمّإيضاحّوبيانّمعالجاتّاألسهمّوالتدفقاتّالتيّتتسمّ
ّاالقتصادية ّالعولمة ّبها ّمعالجةّ. ّفي ّالتوسع ّتم وقد

ّمعّ ّالخارج ّفي ّالمعاشات ّحركة ّمن ّالنقدية التحويالت
ّاالقتصادي ّللواقع ّاألقرب ّللتدفقات ّتغطية ّتعميمّ. ّتم وقد

بيقّمبدأّالتغيرّفيّملكيةّالسلعّمماّنجمّعنهّتغيراتّفيّتط
ّفيّالخارجّأوّ ّسواء  ّللمعالجة ّالمرسلة ّوالسلع ّالمتاجرة ّالمالكقيد ّإلى ّالمعادة ّثم ّالمحلي ّاالقتصاد ّداخل ّنقلتّ. وقد
هذهّالتغييراتّالتركيزّبعيد اّعنّالحركاتّالماديةّللسلعّإلىّ

ّوا ّالمنتجات ّمالك ّاقتصاديات ّعلى ّبعمليةّأثرها لقائم
ّالمعالجة ونتيجةّلذلكّفهيّمتوافقةّمعّالمعامالتّالماليةّ.

ّالمعولم ّاالقتصاد ّفي ّأهميتها ّتزداد ّالتي ّالدولية واعتراف اّ.
ّمنّ ّالعديد ّفي ّوالتمويل ّلإلنتاج ّالمتغيرة بالهياكل
االقتصاديات،ّيتمّاآلنّتقديمّالتوجيهاتّعنّتوقيتّوجوبّ

ّاألعراض ّذات ّبالكيانات ّكوحداتّّاالعتراف الخاصة
أوّالشركاتّالوهميةّوالتيّمنّالممكنّأنّتؤسسهاّشركاتّمؤسسية،ّوهيّالكياناتّالتيّتسميّأحيان اّبالشركاتّالورقيةّ
ّتصنيفهاّ ّكيفية ّعن ّالتوجيهات ّتقديم ّيتم ّكما ّحكومة، أو

ّ.وكيفيةّمعاملةّعملياتها
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 الحكومة العامة والقطاعات العامة
 

تمّإيضاحّوتنقيحّالعديدّمنّالمبادئّاستجابةّللتطوراتّفيّ
ّ.ّمعاييرّالمحاسبةّالحكومية

ّ
ّمنّ ّالقطاعينّالحكوميّوالعام ّتحديد ّإيضاحّكيفية ّتم وقد

ّ.ّبينّالقطاعاتّاألخرىّمنّاالقتصاد
ّ

ّإيضاحّمعالجاتّحصصّاألرباحّالكبرىّالتيّتدفعهاّ وتم
ّ ّاألموال ّرؤوس ّضخ ّوحاالت ّالكبرى فيّالشركات

وقدّتمّإيجازّمبادئّمعالجةّالمشاركاتّ.ّالمشروعاتّالعامة
يضاحّمعالجةّإعادةّهيكلةّ بينّالقطاعينّالعامّوالخاصّوا 

ّالكيانات ّبينّ. ّالمعامالت ّتناول ّطرق ّإيضاح ّتم وقد
ّومعّ ّالصلة ّذات ّالعام ّالقطاع ّوشركات ّالعامة الحكومة
نّوسائلّالتوريقّبغرضّتحسينّقيدّالبنودّالتيّمنّشأنهاّأ

ّ.ّتؤثرّبشكلّبالغّعلىّالدينّالحكومي
ّ

وقدّتمّإيضاحّمعالجةّالعديدّمنّفئاتّضماناتّالقروضّ
ّضماناتّ ّمثل ّالقياسية ّللضمانات ّجديدة ّمعالجة دخال وا 

ّ.ّاالئتمانّالتصديريّوضماناتّالقروضّالطالبية
ّ

ّيتعذرّ ّالتي ّالجديدة ّاألخرى ّالخصائص ّبعض وهناك
ّليستّ ّفيّمجموعاتّولكنها ّأهميةتصنيفها ّأقل والّشكّ.

ّوالشركاتّ ّالثانوية ّالوحدات ّإيضاح ّبينها ّمن ّأن في
ّالتيّ ّالموظفين ّأسهم ّخيارات ّمحاسبة دخال ّوا  القابضة
ّأثناءّ ّفي ّالبلدان ّبعض ّفي ّاالستخدام ّواسعة أصبحت

ّ.تسعيناتّالقرنّالعشرين
ّ

ّالخصائصّالجديدةّعلىّالحفاظّعلىّمالئمةّ وتساعدّهذه
ّفي ّالقومية ّالحسابات ّاالقتصاديّّنظام ّالتغير وقت

ّالصلب ّالقائم ّإطاره ّعلى ّوالتأسيس ّالسريع .ّوالمؤسسي
ّحولّ ّالتوجيهات ّتقديم ّأن ّنري ّأن ّالممكن ّفمن وعليه،
ّنظامّ ّفي ّوتكاملها ّوالحساباتّوالجداول ّالمحاسبية القواعد

يتماشىّمعّالجهودّالمستمرة2118ّّالحساباتّالقوميةّلعامّ
ّل ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّلتطبيق ّجميع1993ّّعام في

ّالبلدان ّالنقاطّ. ّتلك ّموجودة ّزالت ّفال ّالصدد، ّهذا وفي
األربعّالتيّوضعتّفيّمقدمةّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ

حولّشموليةّنظامّالحساباتّالقوميةّومدىّقابليته1993ّّ
ّالحساباتّالقوميةّ ّتعزيزهاّفيّنظام ا ّتمّأيض  للتطبيق،ّوقد

ّ.2118لعامّ
ّ

 القطاع غير الرسمي
 

ّ ّلعام ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفصل2118ّّيحوي على
ّداخلّ ّمن ّيمارس ّالذي ّالنشاط ّقياس ّلمسألة مخصص

ّ ّرسمية ّغير ّبصفة ّتعبيرّ)المنازل ّعليه ّيطلق ّما وهو
ّرسمي ّالغير ّالقطاع ّالقياسّ( ّمن ّيفلت ّالذي والنشاط
ّ ّالرسمي ّاالقتصادّ)اإلحصائي ّمسمي ّعليه ّيطلق والذي

ّ(.غيرّالمنظور
ّ
ّ

 سياق النظم اإلحصائية األخرىابات القومية في نظام الحس - ج
 

نظام الحسابات القومية يوفر التوجيهات للحسابات 
 الوطنية بشكل يكاد يكون عاًما

 
أتتّالمراحلّاألخيرةّللعملّعلىّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّ
ّتخططّ ّكانت ّالتي ّاالقتصاديات ّفيه ّتنتقل ّكانت وقت
ّبداياتّ ّفي ّالسوق ّاقتصاديات ّإلى ّالسابق ّفي وقدّأكدتّالسنواتّالتيّ.ّمنتصفّتسعيناتّالقرنّالعشرينمركزي ا
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّقابلية ّالحين ّذلك ّمنذ انقضت

ّفيّتلكّاالقتصادياتّللتطبيق ّوقوته ّتكييفّنظامّ. ّتم وقد
ّ ّلعام ّاألوروبية ّنظام1995ّّالحسابات ّمع ّكبير بشكل
ّ ّلعام ّالقومية ّبالتعريفات1993ّّالحسابات ّيتصل فيما

وسوفّيغطيّتحديثهّالذيّ.ّوالقواعدّالمحاسبيةّوالتصنيفات
ّعلىّ ّعليها ّالمتفق ّواإليضاحات ّالتوصيات ّحالي ا ّّالمستويّالدولييجري ّلعام ّالحساباتّالقومية 2118ّلنظام إنّ.
ّالعاملينّ ّاألشخاص ّوتحويالت ّالمعالجة ّسلع معالجات
بالخارجّهيّأمورّذاتّصلةّخاصةّباالقتصادياتّالناميةّ

باإلضافةّإلىّذلك،ّفمنّ.ّالتيّتدلفّإلىّاالقتصادّالعالمي
ّمعّ ّالتعامل ّحول ّالجديدة ّللتوجيهات ّيكون ّأن المحتمل

ّالقط ّالمواردّالمشاركاتّبين ّوالخاصّواستخدام ّالعام اعين
ّللعديدّ ّبالنسبة ّكبير ّتأثير ّمقيمين ّالغير ّقبل ّمن الطبيعية

ّ.ّمنّالبلدان
ّ

 نظام الحسابات القومية يعترف بالحاجة إلى المرونة
 

يشتملّعلىّمفهوم1993ّّكانّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ
ومنّ.ّالحساباتّالتابعةّوهيّخطوةّكبيرةّفيّاتجاهّالمرونة

المتوقعّللحساباتّالتابعةّإنّواصلتّمسيرتهاّإلىّاألمامّأنّ
ّالتيّ ّالحلول ّتجاه ّللعمل ّمفيدة ّوسيلة ّتوفير ّفي تستمر

ّا ّاإلجراءات ّفي ّالثقة ّمن ّالمالئم ّالمستوي لمتحديةّتعطي
ّالبيئية ّالمحاسبة ّبقضايا ّالخاصة ّتلك ّومنها ّأصبحّ. لقد

ّتوافقّ ّمجال ّلتوسيع ّكوسيلة ّالتابعة ّالحسابات استخدام
ّاإلطارّ ّقابلية ّعلى ّالتأثير ّدون ّولكن ّالقومية، الحسابات
ّللمقارنة،ّ ّاالقتصادية ّالسياسة ّلصنع ّالمستخدم المركزي

ّ ّوالطرق ّالمصادر ّواختبار ّلتطوير ّمقبولة الجديدةّوسيلة
ّللبيانات ّالقوميةّ. ّالحسابات ّنظام ّأدخل ّذلك، ّإلى إضافة
ّ 2118ّّلعام ّوالجداول ّالبنود ّالملحقة"بند ويستخدمّ".

ّ ّالملحقة"مصطلح ّالقوميةّ" ّالحسابات ّنظام ّيعترف عندما
ّالمالئمةّفيّبعضّالبلدانّأوّ بأنّالبنودّقدّتكونّمحدودة

نّكانّذوّأهميةّتحليليةّالّي مكنّإعدادهّأنّأحدّالجداولّوا 
ّمنّ ّالرئيسية ّالمجموعة ّمثل ّمثله ّالدقة ّمعيار ّنفس وفق

ّ.ّالحسابات
ّ

نظام الحسابات القومية يعزز الدور المركزي 
 للحسابات الوطنية في اإلحصاءات

 
ّالحساباتّ ّنظام ّوتصنيفات ّمفاهيم ّبين ّالتوفيق ّتم وقد

ّ ّلعام ّالدولية2118ّّالقومية ّاإلحصائية ّواألدلة والمعايير
ّب ّالحساباتّاألخرى ّنظام ّحالة ّفي ّحدث ّمما ّوأكثر ل

واألجدرّبالذكرّهوّالتنسيقّعنّكثبّ.1993ّالقوميةّلعامّ
للعملياتّفيّأثناءّتحديثّنظامّالحساباتّالقوميةّوالمراجعةّ
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ّ ّالمدفوعاتالفورية ّميزان ّلدليل ّالذيّ. ّالفصل ّاستفاد وقد
جراءاتّالحجمّمنّالعملّالذيّتمّأداؤهّ يدورّحولّالسعرّوا 

حول1993ّّأنّتمّإصدارّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّمنذّ
برنامجّالمقارنةّالدوليّوحولّاألدلةّالدوليةّلمؤشراتّسعرّ

ّالدوليّوهناكّاتفاقّأكثرّقرب اّمعّالمشورةّالتيّ.ّالمستهلكّوالمنتج ّالمؤتمر ّيتخذها ّالتي ّالقرارات ّفي ّإعطاؤها يتم
ّالعمالة ّإلحصائيي ّلالعتبارّ. ّمخصص ّفصل وهناك

ّاالقتصادّالخ ّفي ّللربح ّهادفة ّالمؤسساتّالغير اصّبدور
ّنظامّ ّزمن ّمنذ ّالموضوع ّهذا ّفي ّالعمل ّعلى اعتماد ا

وبالنسبةّللحساباتّالبيئية،ّ.1993ّالحساباتّالسنويةّلعامّ
ّاألرض ّإعداد ّّيةتم ّمع ّالوطنيةللتوافق ّالمحاسبة :ّكتيب
،ّالمتوقعّأنّيصبحّاالقتصاديةّالمتكاملةّ-المحاسبةّالبيئية

ّدولي ا ّمعيار ا ّالحساباتّ. ّنظام ّيتوافق ّالمنوال، ّنفس وعلى
ّ ّلعام 2118ّّالسنوية ّواألهم ّالتصنيف، ّنظم المواصفةّمع

ّاالقتصادية،ّ ّاألنشطة ّلجميع ّالصناعي ّللتصنيف الدولية
ّ.2التصنيفّالمركزيّللمنتجاتّالنسخةّو4ّالنسخةّ

ّ
 جدول أعمال البحوث: تطورات أخرى

 
تمّإصدارّأولّمجموعةّشاملةّمنّمعاييرّالمحاسبةّالوطنيةّ

ّ ّعام 1953ّّفي ّفي ّهامة ّتحديثات 1993ّو1968ّمع
ّ ّفي 2118ّواآلن ّأنّ. ّمن ّالرغم ّوعلى ّالواضح ومن

التطوراتّالتيّتطرأّعلىّالمحاسبةّالوطنيةّالّتظهرّإالّفيّ
ّ ّكل 15ّّخطوات ّالتحديثات21ّّإلى ّتحديد ّفإن عام،

ّال ّنظام ّفي ّمستمرةّالمطلوبة ّعملية ّهو ّالقومية حسابات
ّغيرّ ّبشكل ّالنطاق ّكاملة ّكتابة ّإعادة ّحدثت ن ّوا  حتى

ّمنتظم ّالعملياتّ. ّتطور ّمن ّمزيج ّالتحديثاتّعلى وتعتمد
وتطوراتّفيّالتقديرّ(ّمثلّأدواتّماليةّجديدة)االقتصاديةّ

ّ.ّاإلحصائيّوأساليبّالقياسّوالتحسيناتّفيّجمعّالبيانات
ّ

قضاياّالمثيرةّللنزاعّفيّأثناءّعمليةّوقدّتمتّدراسةّبعضّال
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّتحديث ّالتيّ. ّالقرارات وقامت

اتخذتّعلىّأفضلّالمعلوماتّواألساليبّالمتاحةّفيّذلكّ
ّالوقت ّكانتّ. ّذلك، ّمن ّبالرغم ّالحاالت، ّبعض وفي

البحوثّالّزالتّجاريةّلدىّتحديثّنظامّالحساباتّالقوميةّ
دّيؤديّإلىّالحاجةّإلىّمراجعةّونتائجّالبحوثّالمستمرةّق

ّلنظامّ ّالالحق ّالتحديث ّقبل ّالقرارات ّهذه ّمن ا بعض 
ّ.ّالتحديثاتّالوطنية

ّ
ّالحساباتّ ّحول ّاألمانات ّبين ّالعمل ّمجموعة ّحددت وقد

.ّعدد اّمنّالمواضعّللبحوثّالمستمرة(ISWGNAّ)القوميةّ
ّالحساباتّ ّاألماناتّحول ّبين ّالعمل ّأوصتّمجموعة وقد

ISWGNAّ)القوميةّ ّالموضوعاتّضمنّ( بإدخالّأنّهذه
ّالقومية ّالحسابات ّبحوث ّأعمال ّجدول ّفيّ. ّوردت وقد

ّفيّختام4ّّالملحقّ ّتمّتحديدها ّكما قائمةّبالبنودّلدراستها
ّ.ّعمليةّالتحديث

ّ
وسوفّتكونّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّ

ّ ISWGNAّ)القومية ّحولّ( ّالبحوث ّتطوير ّعن مسئولة
ّ ّالقضايا ّتظهر)هذه ّقد ّمهمة ّأخرى ّقضايا ّوأية ولكنهاّ(

سوفّتعتمدّعلىّالمعاونةّمنّجانبّالجهاتّالمسئولةّعنّ
ّالعالم ّأنحاء ّجميع ّفي ّالقومية ّالحسابات ّعلىّ. وبناء 

ّهذهّ ّمن ّالمحصلة ّالنتائج ّلدمج ّتثبتّفائدتها ّفقد النتائج،
ّ ّلعام ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي قبل2118ّّالبحوث

ّ.ّتاليالتحديثّالرئيسيّال
 اعتراف وتقدير - دّ
ّ

ّ ّلعام ّالحساباتّالقومية ّنظام ّلعملية2118ّّإن ّنتيجة هو
ّاإلحصائيّ ّللمجتمع ّالكبرى ّوالمشاركة ّشفافيتها لوحظت
ّاالستخدامّ ّطريق ّعن ّحدوثهما ّتسنى ّوكلتيهما الدولي،

وقدّتضمنتّ.ّالمبتكرّلمشروعّموقعّإلكترونيّكأداةّاتصال
ّالعمليةّستةّخطواتّ

ّ
فيّالمرحلةّاألوليّمنّالعمليةّمنّخاللّتحديدّوالحصولّ
ّأثناءّ ّفي ّدراستها ّتلزم ّالتي ّالمسائل ّحول ّاتفاق على

ّ،ّ(2114ّ–2112ّ)التحديثّ
ّ

نظامّّعلىوالبحثّفيّهذهّالمسائلّوتقديمّالعروضّللتعديلّ
1993ّّالحساباتّالقوميةّلعامّ

ّ
ّالتوصيات ّحول ّواالتفاق ّخبراء ّقبل ّمن ّالمسائل ّودراسة

ّ(2116ّ–2114ّ)االحترازيةّ
ّ

جراءّالمشاوراتّمعّالبلدانّحولّالتوصياتّ ّ(2116ّ)وا 
ّ

ّفيّ ّاإلحصائية ّاللجنة ّالتوصياتّإلى ّمن ّمجموعة وتقديم
2117ّّ

ّ
ّالحساباتّّ ّنظام ّنص ّفي ّعليها ّالمتفق ّالتوصيات وضم

ّ ّلعام ّاإلحصائية2118ّّالوطنية ّاللجنة ّقبل ّمن العتماده
ّ(.2119ّّ–2117ّ)2119ّو2118ّّفيّمرحلتينّعاميّ

ّ
مجموعة العمل بين األمانات حول الحسابات القومية 

(ISWGNA )والعاملين في المشروع 
 

ّتضمّ ّدولية ّمنظمات ّخمس ّعلى ّالعملية ّانطوت وقد
ّالقوميةّ ّالحسابات ّحول ّاألمانات ّبين ّالعمل مجموعة

(ISWGNAّ ّحكوميةّ( ّوغير قليمية ّوا  ّدولية ومنظمات
المشروعّوالوكاالتّالمسئولةّعنّتجميعّأخرىّوالعاملينّفيّ

ّومجموعاتّ ّالبلدان ّمن ّالعديد ّفي ّالرسمية اإلحصاءات
ّالنقاشّ ّومجموعات ّاألخرى ّالخبراء ّومجموعات العمل
ّالوطنيةّ ّالمحاسبة ّفي ّالمنفردين ّوالخبراء اإللكتروني

ّالعالم ّأقاليم ّجميع ّمن ّالصلة ّذات ّوالمجاالت ّهوّ. وكما
ّالعملي ّلهذه ّمنتج ّمن ّيعكسّمتوقع ّوالمستدامة، ّالمعقدة ة
العديدّمنّاإلسهامات2118ّّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ

وقدّاستطاعتّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّ.ّالمتنوعة
ّ ّالقومية ISWGNAّ)الحسابات ّللعمليةّ( ّبالتنسيق وقامت

ّحالةّ ّفي ّحدث ّمثلما ّاإلحصائية ّاللجنة ّطلب ّعلى ّبناء  ّلعام ّالحساباتّالقومية 1993ّنظام ّكانتّإسهاماتّ. وقد
ّالحساباتّ ّحول ّاألمانات ّبين ّالعمل ّمجموعة أعضاء

ّ ISWGNAّ)القومية ّوعينية( ّنقدية ّاإلدارةّ. ّمستوى فعلى
ّ:العلياّكانّالمندوبونّهم

ّ(Eurostatيوروستاتّ)بييرّإيفرايرزّولورسّنورلوندّّ
ّّ ّإدواردز ّوروبرت ّكارسون ّأس ّالنقدّ)وكارول صندوق

ّ(IMFالدوليّ
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نريك ّوا  ّجيوفاني ّوالتنميةّ)و ّاالقتصادي ّالتعاون منظمة
OECDّ)ّ

ّوويلي ّام ّوبول ّفرايز ّتدي ّالتابعّ)شونج ّاإلحصاء قطاع
ّ(ّلمنظمةّاألممّالمتحدة

ّ(.ّالبنكّالدولي)وشيداّبادييّ
ّ

ّمنّ ّاآلخرون ّوالمهنيون ّالوطنيون ّالمحاسبون وكان
المنظماتّالمشاركةّفيّمجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّ

ممنّأسهمواّبشكلّمنتظمّ(ISWGNAّ)الحساباتّالقوميةّ
ّ:ّفيّالمهامّالخاصةّبالتنسيقّوالقيادةّالمستقلةّكالتالي

ّ
ّ ّرافيتسّّ(:Eurostat)يوروستات ّوكريستيان ّجيوي جالو

ّودييترّجالتزلّوبرايانّنيوسن
ّ

ّأدريانّبلويمّوكيمّزيتشانج:ّ(IMF)صندوقّالنقدّالدوليّ
ّ

ّاالقتصادي ّالتعاون ّّمنظمة ّ(OECD)والتنمية فرانسواّّ
ّالكييّوتشارلزّأسبدن

ّ
ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة ّالتابع ّاإلحصاء ّهافنجاّّقطاع أيفو

وفييتّفوّوماجدولناّشيزمادياّوجوالبّسنجّوهيرمانّسميثّ
ّوآنيتّبيكر

ّ
ليدياّّاللجنةّاالقتصاديةّألوروباّالتابعةّلمنظمةّاألممّالمتحدة

ّبراتانوفاّوتيهوميراّديموفا
ّ
ّباربروّهيكسبيرجّنكّالدوليالب
ّ

ّمجموعةّ ّفي ّالمشاركة ّللمنظمات ّآخرون ّأعضاء موظفين
(ISWGNAّ)العملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّالقوميةّ

ّ:ممنّأسهمواّبشكلّكبيرّكانواّكالتالي
ّ
ّّ ّ(Eurostat)يوروستات :ّ ّباسيريني، فرانسيسّّباولو

ّماهيربّوليجياّفرانكفوردّوجونّفيريندر
ّ

إدجارّأيالسّوساجيّّديكّّ:ّ(IMF)الدوليّّصندوقّالنقد
ليركّوبوربتّديبلسمانّوكيثّدبلنّورينيهّفيفييّوكورنيليسّ
ّالليبرتيّ ّولوسي ّجوسي ّوجون ّهيلث ّوروبرت كورتر
ّوجارسالفّ ّكروجر ّوراسل ّكوزلز ّورالف ّليون وألفريدو

ّوخوسيه ّميريس ّوراندال ّونيلّ-كوسيرا ّمورينو كارلوس
يداّسانّخوسيهّومانيكّشريسثاّباترسونّوليزبيثّريفاسّوأرم

ّوميكّسيلفر
ّ

نديمّأحمدّّّ:(OECD)منظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنميةّ
ّبييرّدوبويّوأندريهّونوردينّوبولّشراير-وويليامّكيفّوجان

ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة ّالتابع ّاإلحصاء ّقطاع ,:ّ أليساندراّ,
ّألفييريّويولياّأنتونوفاّورالفّبيكرّوفيتلّهايدستن

ّ
ّ ّلقطاعّوقد ّالتابع ّاالقتصادية ّاإلحصاء ّفرع ّموظفو عمل

اإلحصاءّالتابعّلمنظمةّاألممّالمتحدةّبرئاسةّأيفوّهافينجاّ
ّبينّ ّالعمل ّمجموعة ّفي ّاألعضاء ّللمنظمات كسكرتارية

ّ ّالقومية ّالحسابات ّحول ISWGNAّ)األمانات ّقامّ(. وقد
قطاعّاإلحصاءّالتابعّلمنظمةّاألممّالمتحدةّبإنشاءّوصيانةّ
ّأكثرّ ّمعلومات ّيوفر ّما ّوهو ّللمشروع ّاإللكتروني الموقع

ّاالفتتاحيةّ ّهذه ّفي ّبإيجاز ّوردت ّالتي ّاإلسهامات عن
ّاإللكترونيّ) ّالموقع ّمطالعة برجاء

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/s
narev1.aspّ.)دّقمّفريقّمنّمجموعةّإنشاءّالبياناتّوق

ّالدعمّ ّبتقديم ّبلكنداس ّميشا ّبرئاسة ّالدولي ّللبنك التابع
ّالمانحينّ ّأمناء ّبصندوق ّيتصل ّما ّذلك ّفي ّبما اإلداري
ّالحساباتّ ّلمشروعّتحديثّنظام ّإنشاؤه المتعددينّالذيّتم

ّ.القومية
ّ

ّأسماؤهم ّاآلتية ّالعالمين ّالمشروع ّتضمن ّوقد ّأسّ: كارول
ّّكارسون ّمن ّالمشروع ّمدير ّفبراير2114ّّوهو حتى
ّفبراير2118ّ ّمنذ ّالمشروع ّمدير ّوهو ّماكارثي ّوبول ،
ّمحرر2118 ّوهي ّهاريسون ّوآن ،ّ ّخبيرةّ. ّآن وكانت

أصواتّفيّجميعّمراحلّالمشروعّواضطلعتّبمهمةّكبرىّ
ّ.2118ّوهيّمراجعةّنصّنظامّالحساباتّالقوميةّلعامّ

ّ
 مجموعة الخبراء االستشاريين

 
ّتك ّتم ّاالستشاريين ّالخبراء ّمجموعة AEGّ)وين حولّ(

ّ ّعام ّالقومية 2113ّالحسابات ّموقعهاّ. ّفي ّتكونت وقد
ّدراسةّ ّطريق ّعن ّالتحديث ّعملية ّفي ّرئيسي ا ّدور ا ّنظرهالتلعب ّوجهة ّعن ّوالتعبير ّالتعديل ّعروض ّعملّ. وقد
األعضاءّاآلتيةّأسماؤهمّفيّمجموعةّالخبراءّاالستشاريينّ

(AEGّ ّأربوليد(: ّمنّهيدي ّ ّبيرنر ّوأول ّالفيليبين ّمن ا
ّوميشيشاّ ّكوستاريكا ّمن ّخيمينيز ّكوڤر ّومريم الدنمرك

ّعلىّ ّوعمرّمحمد ّإثيوبيا اكوزّمنّاألردنّهجيتاهونّمن
ّالتشيكّ ّوجانّهيلرّمنّجمهورية وبيترّهاربرّمنّاستراليا
ّسيّ ّوأخيليش ّالروسي ّاالتحاد ّمن ّكوساريف وأندري

ّمن ّلينش ّوروبن ّالهند ّمن ّالمتحدةّّكولوشريسثا المملكة
لبريطانياّالعظميّوأيرلنداّالشماليةّوچاكّماجنييّمنّفرنساّ
ّأرّ ّوبرينت ّاألوروبي ّالمركزي ّالبنك ّمن ّمينك وريموند
ّباالنيانديّ ّوشيالم ّاألمريكية ّالمتحدة ّالواليات ّمن مولتون
منّماليزياّوبيترّبارياجّمنّتريندادّوتوباجوّوجونّبرنسلوّ

لويسّأولنتوّراموسّمنّالبرازيلّمنّجنوبّأفريقياّوروبرتوّ
ّوبيترّفانّديّفينّمنّ ّتفاريجونافسيوتيّمنّليتوانيا يرينا وا 

ّكندا ّمن ّويليون ّوكارين ّهولندا ّمجموعةّ. ّاجتمعت وقد
2114ّستّمراتّفيّفبرايرّ(AEGّ)الخبراءّاالستشاريينّ

ّوفيّ ّالدولي، ّالنقد ّصندوق ّواستضافها ّواشنطون في
ّ ّنيويورك2114ّديسمبر ّمدينة ّقطاعّّفي واستضافها

ّ ّيوليو ّوفي ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة ّالتابع 2115ّاإلحصاء
ّواالجتماعيةّ ّاالقتصادية ّاللجنة ّواستضافها ّبانكوك في
ّوالهاديّوفيّينايرّ ّآلسيا ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة ّ–التابعة

ّ ّالمركزي2116ّّفبراير ّالبنك ّواستضافها ّفرانكفورت في
يوركّواستضافهاّفيّمدينةّنيّو2117ّاألوروبيّوفيّمارسّ

ّنوفمبرّ ّوفي ّالمتحدة ّاألمم ّلمنظمة ّالتابع ّاإلحصاء قطاع
ّالبنكّالدولي2118ّ ّفيّواشنطنّواستضافها وفيّجميعّ.

ّالمحاسبونّ ّأسهم ّاإللكترونية ّوالمشاورات االجتماعات
ّالحساباتّ ّحول ّاألمانات ّبين ّالعمل ّلمجموعة الوطنيون

ISWGNAّ)القوميةّ ّعنها( ّبآرائهمّوعبروا ملّپولّوقدّع.
ّ ّيوليو ّفي ّاجتماعات ّكمقرر وفبراير2115ّّماركارثي

وتمثلّاألوراقّالتيّأعدتّلدراستهاّ.2117ّومارس2116ّّ
ّ ّاالستشاريين ّالخبراء ّمجموعة ّقبل AEGّ)من ّكبير اّ( قدر ا ّالبحوث ّمن ّالمشروعّ. ّموقع ّعلى ّتوافرها ّيستمر وسوف

ّالذكر ّسالف ّالتاليةّ. ّاألشخاص ّمؤلفوها ّتضمن وقد
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ّأسبدينّّ:أسماؤهم ّوتشارلز ّألفييري ّوأليساندرا ّأحمد نديم
ةأدرياتّبلويمّوستيوارتّبراونّوكارولّأسّكارسونّوويليامّ
ّوبرايانّ ّديبلسمان ّوروبرت ّديورت ّإروين ّودبليو كيف
دوناجوّورينيهّفييفيتّوراسلّفريمانّوجانّجاالندّوأنطونيوّ

ّوآنّ-جاليشيا ّجورتر ّوكورنيليس ّجوالند ّوديف إيسكوتو
ّجواسيّّهاريسون ّوجون ّجونسون ّوتوني ّهافينجا وأيفو

وبريتّكوفمانّوأندروّكاليتيّورالفّكوزلوّوفرانسواّالكييّ
ّآرّ ّوبرينت ّمينك ّوريموند ّماير ّوكريستوف ّلينش وروبن
ّباترسونّ ّونيل ّأوهاجان ّوباتريك ّنوردون ّوأندريه مولتون
ّديّ ّوفيليب ّريفاس ّوليزبيث ّرينك ّوجينز ّبتزر وجون

ّّو ّروسر ّوجون ّوبولّروجمونت ّمونوز ّسانشيز كارلوس
ّسينجّ ّوجوالب ّشريسثا ّومانيك ّشيبرد ّوريتشار شراير
ّتاكيداّ ّوهيديتوشي ّستوفر ّوفيليب ّوبيير ّسميث وهيرمان

ّّ.وفييتّفوّوجونّوالتونّوكريسّرايت
ّ

 مجموعات خبراء أخرى
ّ

ّوبعضّ ّالموضوعات ّخبراء ّمجموعات ّقامت وقد
ّ ّاألخرى ّوبعضّالمجموعات ّالمخصصة التيّالمجموعات

ّالتحديثّ ّعملية ّفي ّقدم ا ّبغرضّالسير ا ّخصيص  تشكلت
ّالبحوثّحولّالمسائلّالمطروحةّللبحثّوتمّ بإجراءّمعظم
ّالخبراءّ ّإلىّمجموعة ّالعروضّللتعديل ّإعداد ّعملية تقديم

ّ AEGّ)االستشاريين ّالمجموعاتّعلىّ(. ّاشتملتّهذه وقد
ّ ّكانبيرا بيترّ)حولّقياسّاألصولّغيرّالمالية2ّّمجموعة

ّسرهاّر ّكأمين ّأسبدن ّوتشارلز ّكرئيس ّبر ّعملّ( وقوة
ّ ّالدولي ّالنقد ّتقاعدIMF-BEAّّصندوق ّخطط حول

ّ ّمشارك ا،ّ)الموظفين ّرئيس ا ّروسر، ّوجون ّبلويم ،ّوقوةّعملّصندوقّالنقدّالدوليّ(وبرايانّدوناجوّأمينّسرأدريان
ّ ّوالتنمية ّاالقتصادي ّالتعاون (IMF-OECDّ)ومنظمة

ّرئيس اّ)لعامّحولّتوفيقّحساباتّالقطاعّا لوسيّالليبرتي، ،ّوقوةّعملّمنظمةّالتعاونّ(بييرّدوبوي،ّأمينّسرّ–وجانّ
ّ ّوالتنمية OECDّ)االقتصادي ّالماليةّ( ّالخدمات حول

ّأمينيّ) ّنوردن، ّوأندريه ّستوفر ّوفيليب ّرئيس ا ّماير، ّسرروث ّوالتنميةّ( ّاالقتصادي ّالتعاون ّمنظمة ّعمل وقوة
(OECDّ)تأمينّعلىّالحياةّحولّقياسّالتأمينّبخالفّال
ّكرئيسّجلسات-فينيالّميتالند) ّالكيي، ّفرانسوا (ّسميثّثم

ّ ّاالقتصاديّوالتنمية ّالتعاون ّمنظمة ّعمل (OECDّ)وقوة
ّ ّالملكية ّوقياسّحقوق ّتقييم ّكرئيسّ)حول ّأوهاجان باتريك

ّجلسات ّأوراقّ(. ّمؤلفو ّاالفتتاحية ّبهذه ّالملحق ويدرج
ّلمعظ ّأعدت ّوالتي ّللبحث ّالمطروحة ّهذهّالمسائل م

لجنةّصندوقّالنقدّلدوليّ.ّالمجموعاتّالتيّقامتّبدراستها
ّ ّالمدفوعات ّميزان ّإحصاءات ّرئيس اّ)حول ّإدواردز ّسرروبرت ّأمناء ّكيليتي ّوأندرو ّشريسثا ّومينك ّجواسي (ّوجون

ّكانّ ّالتي ّالمسائل ّمن ّعدد ا ّالفرعية ّمجموعاتها ودرست
ّالقوم ّالحسابات ّجامعي ّبين ّفيما ّشائع ا ّبها يةّاالهتمام

ّالمدفوعات ّوميزان ّمؤلفيّأوراقّ. ّأدرجتّكذلكّأسماء وقد
ّبنظامّ المسائلّالمطروحةّللبحثّوالتيّتتصلّفيّمعظمها

ّالملحق ّفي ّوذلك ّالقومية ّالحسابات ّمنّ. ّعدد ّقام وقد
ّبنظامّ ّالمتصلة ّالموضوعات ّبدراسة ّاألخرى المجموعات

ويشملّ.ّالحساباتّالقوميةّكجزءّمنّجدولّأعمالهمّاألكبر
وقوةّعملّيوروستاتّحولّ/ّءّالبنكّالمركزيّاألوروبيهؤال

ّبنظمّ ّالخاصة ّوالخصوم ّلألصول ّاإلحصائي القياس

ّ ّالعامة ّالحكومة ّفي ّوريموندّ)المعاشات ّباريدو إدواردو
ّسر ّأمين ّفريرندر، ّوجون ّمشتركين ّرئيسين (ّمينك،

ّالتعاونّ ّمنظمة ّمن ّالوطنيين ّالخبراء ّمن ومجموعة
فريدّجولت،ّرئيس اّ)علومّوالتقنيةّاالقتصاديّوالتنميةّحولّال ّسر ّأمين ّكوليشيا، ّوأليساندرا ّحولّ( ّباريس ومجموعة
ّ ّوالتعويضات ّجلسات)العمالة ّرئيس ّوارد، (ّدينيس

ّرسميّ ّالغير ّالقطاع ّإحصائيات ّحول ّدلهي ومجموعة
ومجموعةّخبراءّاألممّالمتحدةّحولّ(ّبرونابّسين،ّرئيس ا)

يس اّورالفّبيكر،ّأمينّأيفوّهافينجا،ّرئ)التصنيفاتّالدوليةّ ّسر ّحولّحركةّ( ّالمتحدة ّلألمم ّالتقنية ّالفرعية والمجموعة
ّ ّّ–األفراد ّوأليساندراّ)4ّاألسلوب ّرئيس ا ّهافينجا، أيفو وقدّعملتّاستشاراتّأخرىّكذلكّعلىّ(.ّألفييري،ّأمينّسر

ّللعملية ّالرؤى ّتقديم ّعملّ. ّمجموعات ّاجتماعات وتشمل
ّمنظمة ّمن ّلكل ّالقومية ّاالقتصاديّّالحسابات التعاون

ّالحساباتّ ّعمل ّوورش ّواجتماعات ّويوروستات والتنمية
ّواالتحادّ ّالمتحدة ّلألمم ّتابعة ّإقليمية ّلجان ّلعدة القومية

ّ.ّالدوليّلبحوثّالدخلّوالثروة
ّ

 إسهامات الدول
 

ّاإلحصائياتّ ّتجميع ّعن ّالمسئولة ّالوكاالت ّأسهمت وقد
ؤساءّمكاتبّوفيّأولهاّاشتركّّر.ّالرسميةّبعدةّطرقّمتميزة

ّفيّ ّاإلحصائية ّاللجنة ّفي ّالمشاركة ّخالل ّمن اإلحصاء
ّبالمسائلّ ّقائمة ّوضع ّثم ّالعملية ّحوكمة ّعلى االتفاق

ّالتوصياتّوثاني ا،ّقامتّالدول،ّ.ّالمطروحةّللدراسةّفيّعمليةّالتحديث ّعلى ّتعليقات ّبتقديم ّمسبوقة، ّغير بدرجة
ّللتعديل ّاالحترازية ّتوصياتّ. ّكانت ّاجتماع ّكل وبعد

ّ ّاالستشاريين ّالخبراء AEGّ)مجموعة ّمكاتبّ( ّإلى ترسل
اإلحصاءّالوطنيةّوالبنوكّالمركزيةّالمعنيةّمعّدعوةّللتعليقّ

دولةّبدلوهاّبعدّكلّجولةّمن61ّّّ–41ّوقدّأدلتّ.ّعليها
ّالتوصيات .ّ ّمن ّيقرب ّمما ّتعليقات ّتلقي دولة111ّّوتم

قعّوجميعّهذهّالتعليقات،ّالتيّتمّعرضهاّعلىّالمّو.ّإجماالّ 
ّحولّ ّللمعلومات ّجيد ا ّمصدر ا ّتقدم ّللمشروع، اإللكتروني
ّفيّبعضّ ّساندتّالتوصياتّأو، السببّفيّأنّالدولّقد
ّحولّ ّووجهاتّنظرها ّتفعل، ّلم ّأنها ّالسببّفي الحاالت،
ّالحساباتّ ّنظام ّنوع ّحول ّواألفكار ّالتوصيات ّهذه تنفيذ

ثالث ا،ّقدمتّالدولّالتعليقاتّ.ّالوظنيةّالذيّخضعّللتحديث
ّعلىّمسوداتّالفصول .ّ ّبالتعليق71ّّوقامتّحوالي دولة

علىّالمسودةّالنهائيةّمنّالمجلدّاألولّخاللّأبريلّومايوّ
ّعام2118ّّ ّمن ّوفبراير ّيناير ّفي ّالثاني ّالمجلد وعلى
2119ّ ّاإلحصاءّ. ّمكاتب ّمسئولي ّمن ّعدد ّقدم ّالخبراءّرابع ا، ّمجموعة ّأعضاء ّوقت ّمثل ّعينية إسهامات

ّاال ّفي ّاالستشاريين ّمجموعةّ)جتماعات ّأعضاء ووقت
(.ّالخبراءّاالستشاريينّمنّالبلدانّالناميةّومصاريفّالسفر

ّالوطنيةّ ّاإلحصاء ّمكاتب ّمن ّمجموعة ّساندت ّماليةوأخير ا، ّإسهامات ّطريق ّعن ّالمشروع ّالمركزية .ّوالبنوك
ّوالمكتبّ ّالسويد ّإحصاءات ّمن ّاإلسهامات ّهذه وكانت

ّ ّكندا حصاءات ّوا  ّلإلحصاء ّالمركزيّاالسترالي والبنك
حصاءاتّهولنداّ ّوا  ّالكازاخستاني ّالمركزي ّوالبنك القبرصي
والمكتبّالوطنيّلإلحصاءّبالمملكةّالمتحدةّومكتبّالتحليلّ

ّ.االقتصاديّللوالياتّالمتحدةّاألمريكية
ّ
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ّلللجنةّ ّاالحصائية ّاللجنة ّاجتماع ّفي ّالكويت ّدولة بادرت
ّ ّسنة ّآسيا ّلغربي ّواالجتماعية بااللتزام2111ّّاالقتصادية

ّ ّلبترجمة ّاولية ّالقومية ّالحسابات ّنظام من2118ّّوثيقة
ّفيّ ّمنها ّمساهمة ّالعربية، ّاللغة ّإلى ّاإلنجليزية اللغة

ونّالمسئوليةّتجاهّتعزيزّالعملّاإلحصائيّمنّمنطلقّالتعا
ّالدولية ّّوالشراكة ّاشراف ّتحت ّدوذلك ّاشراف عبداهللّ.

ّلإلحصاءالسهر ّالمركزية ّاإلدارة ّمدير ّمنىّّوّ، األستاذة
ّالوكيلّالمساعدّلقطاعّالعملّاإلحصائيّ–خلفّالدَعاسّ
ّ.وفريقّعملها

ّّ
ّفيّ ّاالحصاء ّادارة ّإلى ّللوثيقة ّاألولية ّالمسودة ّتقديم تم

ّلغرب ّواالجتماعية ّاالقتصادية ّآسيااللجنة ّاالسكوا)ي حيثّ(
ّ ّاالولية،ّتم ّعلىّالنسخة ّالوطنية اطالعّمكاتبّاالحصاء
تنظيمّاجتماعّلخبراءّالحساباتّالقوميةّفيّالدولّخاللّمنّ

أقرّممثلوّالدولّ.ّلمناقشةّكيفيةّالمتابعة2111ّفيّاكتوبرّ
ّ ّقبل ّمن ّلمراجعة ّبحاجة ّالوثيقة ّالمتحدةان بحسبّّاألمم

ّّ.االصولّالمتبعة
ّ

ّ ّعلى ّصعبة ّكانتّمهمة ّكاملة ّالوثيقة ّمراجعة قسمّولكن
ّ.إدارةّاألممّالمتحدةّللشؤونّاالقتصاديةّالعربيةّفيالترجمةّ

ّ
ّ ّالفلسطينيساهم بشكلّتطوعيّّالجهازّالمركزيّلالحصاء

ّ.بمراجعةّخمسةّفصول
ّ
ّّ ّسكيني،ّّقام ّماجد ّالحسن، ّابو ّوفاء الفريقّالمؤلفّمن

ّفتحيةّللحساباتّالقوميةّوعمرّهاكوزّالمستشارّاالقليمي ،
تحتّاشرافّمديرّ عبدّالفاضلّووسيمّحمودّونضالّنون

ّوتنقيحّالمسرد،ستةّفصولّالشعبةّجوراجّريتشان،ّبمراجعةّ
ّمبلغا ّورصدت ّوالمالحق ّلمراجعةّ" ّالشعبة ّميزانية من

ّفصولّ ّّواالجتماعيةترجمتّعشرة ّيراجع ّالترجمةّان قسم
ترجمةّّّؤونّاالقتصاديةإدارةّاألممّالمتحدةّللشّالعربيةّفي

ّالنسخةّ ّوينشر ّالوثيقة ّكل ّتدقيق ّو ّالمتبقية ّ الفصول
ّ.النهائية

ّ
نسخةّعربيةّلنظامّّالصداركانّالّبدّمنّكلّهذهّالجهودّ

الطالعّذويّ"ّهاما"ّتكونّمرجعا2118ّالحساباتّالقوميةّ
ّاألمّ ّبلغتهم ّالنظام ّالعربيةّعلىّهذا ّالبالد الشأنّمنّكافة

ّ ّللمفاهيمّوبالتوقيت ّأوسع ّنشر ّفي ّيسهم ّمما المناسب
ّ.وتطبيقّالمنهجياتّالمتطورةّوفقّتلكّالوثيقة
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للجنةّاإلحصائية39ّّبرجاءّاالطالعّعلىّتقريرّالجلسةّ -1
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 1993ّالحساباتّالقوميةّلعامّ

للجنةّاإلحصائية41ّّبرجاءّاالطالعّعلىّتقريرّالجلسةّ -3
علىّالرابطّ(3/2119/29ّجّنّ/وهـ2119/24ّ/مستندّهـ)

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc0
9/Report-English.pdf  

ّ
ّالمراجع

ـــــدوليّومنظمـــــةّ لجنـــــةّالمجتمعـــــاتّاألوروبيـــــةّوصـــــندوقّالنقـــــدّال
التعاونّاالقتصاديّوالتنميةّومنظمةّاألممّالمتحدةّوالبنكّالدولي،ّ

لوكســمبورجّوواشــنطنّ/بروكســل.1993ّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
مطبوعــــاتّمنظمـــةّاألمــــمّ.1993ّديّســـيّوبــــاريسّونيويـــوركّو

94ّXVII.24ّالمتحدة،ّالمبيعاتّرقمّهـّ
،1995ّلجنــةّالمجتمعـــاتّاألوروبيـــة،ّنظــامّالحســـاباتّاألوروبيـــةّ

1999ّلوكسمبورجّ
ـــــــفّ ـــــــلّالموق ـــــــزانّالمـــــــدفوعاتّودلي ـــــــدولي،ّمي صـــــــندوقّالنقـــــــدّال

2119ّاالستثماريّالدولي،ّاإلصدارّالسادس،ّواشنطنّديّسي،ّ
ـــــدوليّّو منظمـــــةّلجنـــــةّالمجتمعـــــاتّاألوروبيـــــةّوصـــــندوقّالنقـــــدّال

التعـــــاونّاالقتصـــــاديّوالتنميـــــةّومنظمـــــةّاألمـــــمّالمتحـــــدةّوالبنـــــكّ
المحاســبةّالبيئيــةّواالقتصــاديةّ:ّكتيــبّالمحاســبةّالوطنيــةّنالــدوليي

2113ّالمتكاملةّ
2113ّلوكسمبورجّوواشنطنّديّسيّوباريسّونيويوركّ

المواصــــفةّالدوليــــةّللتصــــنيفّالصــــناعيّ:ّمنظمــــةّاألمــــمّالمتحــــدة
.2118ّنيويــــــوركّ.4ّلجميــــــعّاألنشــــــطةّاالقتصــــــادية،ّالمراجعــــــةّ

ّ،E.08.XVII.25ّمطبوعاتّاألممّالمتحدة،ّالمبيعاتّرقمّ

ـــتج،ّالنســـخةّ ،ّنيويـــورك2ّاألمـــمّالمتحـــدةّالتصـــنيفّالمركـــزيّللمن
E.08.XVII.7ّ،ّمطبوعاتّاألممّالمتحدة،ّالمبيعاتّرقم2118ّ
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ّ
ّ
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مؤلفو أوراق القضايا التي أعدت لقوات المهام والمجموعات واللجان التي تدرس مسائل : ملحق
 تحديث نظام الحسابات القومية 

 
 حول قياس األصول غير المالية 8مجموعة كانبيرا 

بالــــدوينّوديزمونــــدّبيكســــتيدّّ.نــــديمّأحمــــدّوتشــــالزّجــــونّر
وديـــركّفـــانّبيـــرجنّولـــورينّبينـــزّوآرييـــلّكـــورمبرجّوكـــارولّ
كــورادوّومــريمّكــوفرّخيمينيــزّومــارتنّدانيلــزّوّدبليــوّإرويــنّ
ـــــيّ ـــــيّوجـــــايّجيالتل ـــــاربراّفرومين ـــــيّوب يمـــــاّإدورث ـــــورتّوا  دي
ودويمنيــــكّجوليــــكّومــــاركّديّهــــانّومايكــــلّهــــاربرّوبيتــــرّ

وريتشـــاردّهيمـــنجّوبيتـــرّهـــاربرّوآنّهاريســـونّوأيفـــوّهاينجـــاّ
هيـــلّوتشـــارلزّهـــولتنّونيـــنجّهـــونجّوفيتـــلّهايدســـتنّوتـــونيّ
ـــنشّ ـــنّلي ـــوكييّوروب ـــدرياسّكـــويبرزّوفرانســـواّل جونســـونّوأن
يــــنّمــــاكفيّوفرانسيســــوّ ــــابلوّمانــــدلرّوا  وكريســــتوفّمــــايرّوب
ــــونّوكــــارولّمــــويالنّوكــــارلّأوبســــتّ ــــتّمولت مــــوريسّوبرن

بتـــزرّّوســـوماييّأوكوبـــوّوديـــنّبارهـــامّوســـوليّبيلـــيجّوجـــون
ومارشــــالّرينســــدروفّوكــــارولّروبنــــزّوأنطــــوانّروزّوبــــولّ
رومـــــانيسّوســـــالمّوأدواّشمالفاســـــرّوبـــــولّســـــكرايرّودانيـــــالّ
سيشــــلّويوســــفّصــــديقيّوزوزانــــاّســــتاراّوليــــوّسفكوســــكاسّ
وليوكّطومسونّوجيفّتيندالّوأندريهّفانوليّوبيترّفانّديّ

ّ.ّفينّوجونّفيرندرّوفييتّفو
صةةةةةاءات ميةةةةةزان لجنةةةةةة صةةةةةندوق النقةةةةةد الةةةةةدولي عةةةةةن إح

 المدفوعات
ســــــــتيوارتّبــــــــراونّوروبــــــــرتّديبلســــــــمانّوروبــــــــرتّإدواردزّ

ــــدّ-وأنطونيــــوّجاليشــــيا ــــيّفيفييــــتّوجــــانّجاالن إســــكوتوّورين
وروبــــرتّهيلــــثّوجــــونّجويســــيّوآنــــدروّكيليتــــيّوكــــارلوسّ
سانشيزّمونوزّونيلّباترسونّوجينزّرينكـيّوريتشـاردّشـيبردّ

ّ.ّيسّرايتومانيكّشرسثاّوبييرّسوالّوهيتوشيّتاكيداّوكّر
 IMF-BEAقةةوة العمةةل الخاصةةة بصةةندوق النقةةد الةةدولي 

 حول نظم تقاعد أصحاب العمل

بــوبّيرجمــانّوأولّبيرنــرّودييتــرّجالتــزلّوبيتــرّهــاربرّوآنّ
هاريســـونّوتـــونيّجونســـونّورانـــيشّكـــولليّوفرانســـواّالكيـــيّ
وجــــاكّمــــاجنييزّوتونيــــاّمــــاننجّورايمونــــدّمينــــكّوتولســــيّرامّ

نجبيرّرويمانزّوبيترّفـانّديّفـينّوّومارشالّرينسدروفّ وا 
ّ.جيّأسّفينكاسورلو

منظمةةةةة التعةةةةاون  –قةةةةوة عمةةةةل صةةةةندوق النقةةةةد الةةةةدولي 
 االقتصادي والتنمية حول توفيق حسابات القطاع العام

ـــــاولوّ بـــــروسّبيكـــــرّومـــــاثيوّبوهـــــونّوســـــورينّبرودرســـــنّوب
يــنّكـاروثرزّوجســيلّكسـونكاّوســاجيّديـكّليــركّ بـورجيسّوا 

رّدوبــويّوكيــثّدبلــنّوجيــفّجوالنــدّبييــ-وتــيمّدوبــسّوجــان
وبيتـــيّجروبـــرّوأيفـــوّهافينجـــاّوكريســـتوفرّهيـــديّوريتشـــاردّ
هيمـــنجّوجراهـــامّجينكســـونّوبريـــتّكوفمـــانّوروبـــرتّكـــايزّ
ينــــاّبــــافيوالّوجــــونّبتــــزرّ يــــنّمــــاكنتوشّوا  وفرانســــواّليكيــــيّوا 
وتولســــــيّرامّوبــــــروكسّروبنســــــونّوفيليــــــبّديّروجمونــــــتّ

شــيبردّوبــولّســوتكليفّّوفيرنيــكّروّوأندريــهّشــوالرّوريتشــارد
ّ.ّوكينّفارنرّوكروتّفاسّوجراهامّواتكنز

منظمةةةةة التعةةةةاون االقتصةةةةادي والتنميةةةةة حةةةةول ّقةةةةوة عمةةةةل
 الخدمات المالية

دينســيّفكســـلرّوآنّهارســـيونّوأنــدرزّنـــوردونّوبـــولّشـــرايرّ
ّ.ّوفيليبّستوفرّوجونّتورنبولّوجونّوالتون

س منظمة التعاون االقتصادي والتنميةة حةول قيةاّقوة عمل
 التأمين بخالف التأمين على الحياة

روبرتّدبلسمانّوفينيالّميتالنـدّسـميثّوفرانسـواّالكيـيّوآنّ
نجبرّرومانزّوجابّآتشّفرنيّوجونّوالتون ّ.هاريسونّوا 

ّ
ّ 
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ّ
List of abbreviations and acronyms  قائمة االختصارات 
ABO Accrued benefit obligation  ّالفائدةّالمستحقةالتزام 
ADB Asian Development Bank بنكّالتنميةّاآلسيوي 
AEG Advisory Expert Group on National Accounts اللجنةّاالستشاريةّللخبراءّحولّالحساباتّالقومية 
AMNE Activities of Multinational Enterprises أنشطةّالشركاتّمتعددةّالجنسيات 
BD OECD Benchmark Definition on Foreign Direct 
Investment 

 التعريفّالمعياريّلالستثمارّاألجنبيّالمباشر
BIS Bank for International Settlements بنكّالتسوياتّالدولية 
BOOT Build, own, operate, transfer نظامّالبناءّوالتملكّوالتشغيلّونقلّالملكية 
BOP Balance of payments ّالمدفوعاتميزان 
BPM Balance of Payments and International Investment 
Position Manual 

 دليلّميزانّالمدفوعاتّوالمركزّاالستثماريّالدولي
CIF Cost, insurance and freight التكلفةّوالتأمينّوالشحن 
CISSTAT Interstate Statistical Committee of the 
Commonwealth of Independent States 

 اللجنةّاإلحصائيةّالقوميةّلكمنويلثّالجمهورياتّالمستقلة
COFOG Classification of the Functions of Government تصنيفّوظائفّالحكومة 
COICOP Classification of Individual Consumption by 
Purpose 

 تصنيفّاالستهالكّالفرديّحسبّالغرض
COLI Cost of living index مؤشرّتكلفةّالمعيشة 
COPNI Classification of the Purposes of Non-profit 
Institutions Serving Households 

 تصنيفّأغراضّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللربحّلخدمةّاألسر
COPP Classification of Outlays of Producers by 
Purpose 

 تصنيفّمصروفاتّالمنتجينّحسبّالغرض
CPC Central Product Classification التصنيفّالمركزيّللمنتجات 
CPD Country-product-dummy (method) ّ(طريقة)نموذجّالمنتجّالصوريّلدولة 
CPI Consumer price index المؤشرّالسعريّلالستهالك 
CPL Comparative price level مستويّالسعرّالنسبي 
DBMS Database management system نظامّإدارةّقواعدّالبيانات 
ED Exposure draft مسودةّالتعرض 
EDG Electronic Discussion Group  
EEZ Exclusive economic zone مجموعةّالنقاشّاإللكتروني 
EKS Eltetö-Köves-Szulc (method) (طريقة)سزولكّ-كوفيس-إلتيتو 
ESO Employee stock option ّللتملكّاألسهمخياراتّالموظفين 
FATS Foreign AffiliaTe Statistics إحصاءاتّالمؤسساتّاألجنبيةّالتابعة 
FDI Foreign direct investment االستثمارّاألجنبيّالمباشر 
FDIR Framework for Direct Investment Relationships إطارّعالقاتّاالستثمارّالمباشر 
FISIM Financial intermediation services indirectly 
measured 

 خدماتّالوساطةّالماليةّالتيّتقاسّبطريقّغيرّمباشرّ
FOB Free on board التسليمّظهرّالسفينة 
FP Fisher price index مؤشرّفيشرّالسعري 
FPI For-profit institution مؤسسةّغيرّهادفةّللربح 
FQ Fisher volume index مؤشرّفيشرّالوزني 
FRA Forward rate agreement اتفاقيةّالسعرّاآلجل 
GDI Gross domestic income إجماليّالدخلّالمحلي 
GDP Gross domestic product إجماليّالناتجّالمحلي 
GFS Government finance statistics إحصاءاتّالتمويلّالحكومي 
GFSM Government Finance Statistics Manual ّالتمويلّالحكوميدليلّإحصاءات 
GK Geary Khamis (method) ّ(طريقة)جيريّخميس 
GNI Gross national income إجماليّالدخلّالقومي 
GVATI Gross value added of the tourism industry إجماليّالقيمةّالمضافةّلمجالّالسياحة 
HS Harmonized commodity description and coding 
System 

 التوصيفّاألفقيّللسلعّوترميزهانظامّ
IASB International accounting standards board مجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدولية 
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IC Insurance corporation شركاتّالتأمين 
ICLS International Conference of Labour Statisticians المؤتمرّالدوليّإلحصاءاتّالعمالة 
ICNPO International Classification of Non-Profit 
Organizations 

 التصنيفّالدوليّللمنظماتّالغيرّهادفةّللربح
ICP International Comparison Program برنامجّالمقارناتّالدولية 
ICPF Insurance corporations and pension funds شركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشات 
ICSE Resolution concerning the International 
Classification of Status in Employment 

 القرارّالخاصّبالتصنيفّالدوليّلوضعّالتوظيف
ICT Information, communication and 
telecommunications 

 المعلوماتّواالتصالّواالتصاالتّالهاتفية
IFRS International Financial Reporting Standards ّإلعدادّالتقاريرّالماليةالمعاييرّالدولية 
IIP International investment position المركزّاالستثماريّالدولي 
ILO International Labour Organization منظمةّالعملّالدولية 
IMF International Monetary Fund صندوقّالنقدّالدولي 
IMTS International Merchandise Trade Statistics: 
Concepts and Definitions 

 اإلحصاءاتّالتجاريةّالدوليةّللبضائع
IPSASB International Public Sector Accounting 
Standards Board 

 المجلسّالدوليّلمعاييرّمحاسبةّالقطاعّالعام
ISIC International Standard Industrial Classification of 
All Economic Activities 

 الصناعيّالقياسيّالدوليّلجميعّاألنشطةّاالقتصاديةلتصنيفّا
ISWGNA Inter-Secretariat Working Group on National 
Accounts 

 مجموعةّالعملّبينّاألماناتّحولّالحساباتّالقومية
ITC Invitation to comment دعوةّللتعليق 
KAU Kind-of-activity unit وحدةّنوعّالنشاط 
KLEMS Capital-labour-energy-materials-service inputs مدخالتّالخدماتّمنّالعمالةّوالطاقةّوالمواد 
LP Laspeyres price index مؤشرّالسبيرسّالسعري 
LQ Laspeyres volume index مؤشرّالسبيرسّالوزني 
MFP Multifactor productivity اإلنتاجيةّمتعددةّالعوامل 
MFSM Monetary and Financial Statistics Manual دليلّاإلحصاءاتّالنقديةّوالمالية 
MMF Money market fund صندوقّسوقّالمال 
MNE Multinational enterprise الشركاتّمتعددةّالجنسيات 
MPI Import price index المؤشرّالسعريّللواردات 
MSITS Manual on Statistics of International Trade in 
Services 

 الدليلّاإلحصائيّلخدماتّالتجارةّالدولية
n.e.c. Not elsewhere classified غيرّمصنفّفيّموضعّآخر 
NDP Net domestic product صافيّالناتجّالمحلي 
n.i.e. not included elsewhere غيرّمدرجّفيّموضعّآخر 
NIF Note issuance facility جهةّإصدارّالعملة 
NNDI Net national disposable income صافيّالدخلّالقوميّالقابلّللصرف 
NNI Net national income صافيّالدخلّالقومي 
NOE Non-Observed Economy اقتصادّالّيخضعّللمالحظة 
NPI Non-profit institution مؤسسةّغيرّهادفةّللربح 
NPISH Non-profit institution serving households للربحّفيّخدمةّاألسرّمؤسسةّغيرّهادفة 
NPV Net present value القيمةّالجاريةّصافي 
OECD Organisation for Economic Cooperation and 
Development 

 منظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنمية
OEEC Organisation for European Economic 
Cooperation 

 المنظمةّاألوروبيةّللتعاونّاالقتصاديّوالتنميةّ
PAYE Pay-as-you-earn الموازنةّالسنوية 
PBO Projected benefit obligation االلتزامّالمتوقعّللفوائد 
PF Pension fund صندوقّالمعاشات 
PFI Private finance initiative مبادرةّالتمويلّالخاص 
PIM Perpetual inventory method طريقةّالجردّالمستمر 
PIM Perpetual inventory model نموذجّالجردّالمستمر 
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PP Paasche price index مؤشرّباشّالسعري 
PPI Producer price index المؤشرّسعرّالمنتج 
PPP Public/private partnership المشاركةّبينّالقطاعينّالعامّوالخاص 
PPP Purchasing power parity تعادلّالقوةّالشرائية 
PQ Paasche volume index مؤشرّباشّالوزني 
R&D Research and development البحوثّوالتطوير 
SAM Social accounting matrix مصفوفةّالمحاسبةّاالجتماعية 
SDR Special drawing right حقّالسحبّالخاص 
SEEA System of Environmental and Economic 
Accounts 

 نظامّالحساباتّالبيئيةّواالقتصادية
SHA System of Health Accounts نظامّالحساباتّالصحية 
SITC Standard Industrial Trade Classification التصنيفّالتجاريّالصناعيّالقياسي 
SNA System of National Accounts نظامّالحساباتّالقومية 
SPD Structured product description وصفّمنظمّللمنتجات 
SPE Special purpose entity كيانّذوّأغراضّخاصة 
TDGDP Tourism direct gross domestic product إجماليّالناتجّالمحليّمنّالسياحة 
TDGVA Tourism direct gross value added إجماليّالقيمةّالمضافةّللسياحة 
TFP Total factor productivity عاملّاإلنتاجيةّاإلجمالي 
TP Törnqvist price index ّمؤشرّتورنكفستّالسعري 
TQ Törnqvist volume index ّمؤشرّتورنكفستّالوزني 
TSA Tourism satellite account الحسابّالسياحيّالتابع 
UJV Unincorporated joint venture مشروعّمشتركّغيرّمسجل 
UNECE United Nations Economic Commission for 
Europe 

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

 لجنةّاألممّالمتحدةّاالقتصاديةّواالجتماعيةّآلسياّوالهادي
WHO World Health Organization منظمةّالصحةّالعالمية 
XMPI Export and import price indices مؤشريّسعرّالتصديرّواالستيراد 
XPI Export price index ّمؤشرّسعرّالتصدير 
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 مقدمة: الفصل األول  
 ما هو نظام الحسابات القومية؟ - أّ
 
ّهو 1-1 ّالقومية ّالحسابات ّمنّّنظام مجموعة

ّصارمةّالتوصياتّالموحدةّالمتفقّعليهاّدوليا ّبشأنّقياسّ ّمحاسبية ّلنهج ّوفقا  ّاالقتصادي النشاط
هيّوهذهّالتوصياتّ.ّترتكزّعلىّمبادئّاقتصادية

ّ ّعن ّوالتعريفاتّعبارة ّالمفاهيم ّمن مجموعة
ّالمحاسبيةّالتيّتشكلّمعيارا ّ والتصنيفاتّوالقواعد

الناتجّمؤشراتّعلىّغرارّمتفقا ّعليهّدولي اّلقياسّ
ّالمؤشراتّاستخداما ّ ّآكثر ّوهو ويتيحّاإلطارّالمحاسبيّ.ّلقياسّاألداءّاالقتصاديالمحليّاإلجمالي،
ّالبياناتّ ّتجميع ّالقومية ّالحسابات لنظام
ّألغراضّ ّمصم م ّنسق ّفي ّوعرضها االقتصادية
ّوصنعّ ّالقرار ّواتخاذ ّاالقتصادي التحليل

اّالموجودةّبشكلّوتقدمّالحساباتّنفسه.ّالسياسات
ّالتفصيليةّ ّالمعلومات ّمن ّكبيرة ّكتلة موجز
ّعنّ ّاالقتصادية ّوالمفاهيم ّللمبادئ ّوفق ا ّمعي نالمنظمة ّاقتصاد ّعمل ّسير ّشامال ّ. ّسجال  ّتجريّوتوفر ّالتي ّالمعقدة ّاالقتصادية ّباألنشطة ضمنّاالقتصادّوعنّالتفاعلّبينّمختلفّعناصرّووافي ا

هوّالتفاعلّالذيّاالقتصادّومجموعاتّالعناصرّّو
ّأخرى ّأماكن ّوفي ّاألسواق ّفي ّيحدث وتكونّ.

ّالحساباتّ ّنظام ّإطار ّيوفرها ّالتي الحسابات
ّ:القومية
شاملةّبحيثّتغطيّجميعّاألنشطةّ -ّأ

 معي ن،المحد دةّوالنتائجّلجميعّالعناصرّفيّاقتصادّ
بحيثُّتستخدمّقيمّمتطابقةّلبناءّّمتسقة -ّب

ّاألطرافّ ّجميع ّعلى ّواحد ّإجراء ّمن نتائج
 لمعنيةّانطالقا ّمنّالقواعدّالمحاسبيةّنفسها،ا
ّمحصلةّّ -ّج ّتعب ر ّبحيث متكاملة

ّفيّ ّبما ّإجراء ّكل ّنتائج ّجميع الحساباتّعن
ّفيّ ّالمرصودة ّالثروة ّقياس ّعلى ّالتأثير ذلك

 .الميزانيةّالعامة
ّاألوقاتويقد مّنظامّالحساباتّالقوميةّأكثرّمنّلمحةّعابرةّ 1-2 ّأيّوقتّمن ّفي ّاالقتصاد ّعن فالواقعّ.

ّلسلسلةّ ّتجميعها ّيجري ّالنظام ّهذا ّحسابات أن
ّسيال ّ ّتنتج ّبحيث ّالزمنية، ّالفترات ّمن ّفيّمتتالية ّعنها ّغنى ّال ّالتي ّالمعلومات ّمن متواصال 
ّم ّوتقييمه ّوتحليله ّمعي ن ّاقتصاد ّأداء عّرصد

ّالوقت ّنظامّ. ّيقد مها ّالتي ّالمعلومات ّتقتصر وال
الحساباتّالقوميةّّعلىّاألنشطةّاالقتصاديةّالتيّ
تجريّفيّفترةّمعينةّفحسب،ّبلّتشملّمستوياتّ
أصولّاالقتصادّفيّبلدّمعي نّوخصومه،ّومنّثمّ

ّمعينة ّفترات ّفي ّالسكان ّثروة ّإلىّ. وباإلضافة
خارجي اّّذلك،ّيشملّنظامّالحساباتّالقوميةّحساب ا

ّوسائرّ ّمعي ن ّاقتصاد ّبين ّالقائمة ّالروابط  .ّاقتصاداتّالعالميبي ن
 
إحصائيةّإجماليةّكالناتجّالمحليّاإلجمالي،ّالذيّوتحد دّفيّإطارّنظامّالحساباتّالقوميةّمجاميعّّ 1-3

ّعلىّ ّاالقتصادي ّالنشاط ّلقياس ّمؤشرا  غيرّأنّهذهّالمجاميعّ.ّّمستوىّمجموعّاالقتصاديستخدم
ّم ّتعد ّلتجميعّلم ّاألساسية ّالغاية ّطويل ّزمن نذ
ّالحسابات ّبمختلفّآلياتّ. ّاإلحاطة ّمن وللتمكن

عملّاالقتصاد،ّالّبدّمنّرصدّوتحليلّالتفاعالتّ
ّالقطاعات ّمختلف ّبين ّنظامّ. ُّصمم ّ وقد

ّمستوياتّ ّمختلف ّعلى ّلُينف ذ ّالقومية ّالتجميعالحسابات ّاالقتصاديةّ: ّالوحدات ّمستوى على
ّلمؤسسية،ّكماّتسم ىّفيّإطارّالفردية،ّوالوحداتّا ّالوحدات؛ ّومجموعاتّهذه ّالقطاعاتّأالنظام؛ و

 .وّعلىّمستوىّاالقتصادّككلأالمؤسسية؛ّ
ّ
ّألغراضّّ 1-4 ّالقومية ّالحسابات ّنظام ُّصم م وقد

التحليلّاالقتصاديّواتخاذّالقرارّوصنعّالسالمّأي اّ
كانّالهيكلّالصناعيّأوّالمرحلةّالتيّبلغهاّالبلدّ

ّاال ّالتنمية ّقتصاديةفي ّالمفاهيمّ. وتعتمد
والتعريفاتّاألساسيةّلنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّ

ّي ّوالّّجبأفكارّومبادئّاقتصادية ّعالميا  ّترافقّتطبيقها ّالتي ّاالقتصادية ّالظروف ّحسب تتغير
ّتطبيقها ُّيفترضّأنّتكونّ. ّ ومنّالمنطلقّنفسه،

ّللتطبيقّ ّقابلة ّالمحاسبية ّوالقواعد التصنيفات
إلختالفّمنّمبررّعلىّسبيلّالمثالّّفما.ّعالمي ا

ّبينّ ّالوطني ّالحساب ّنظام ّأجزاء تعريف
ّاألكثرّّاالقتصاديات ّواالقتصاديات ّنمو ا ّنسبي اّاألقل ّالمنغلقة ّالكبرى ّاالقتصاديات ّاالقتصادياتّنمو ا، ّالمنفتحة، ّالصغيرة واالقتصاديات

ّالمنخفضةّ ّواالقتصاديات م ّالتضخ  المرتفعة
م ّالتضخ  ّتصبحّبع. ّالقواعدّوقد ضّالتعريفاتّأو

ّالحساباتّالقومية،ّ ّفيّنظام ّالمحددة ،ّ محاسبية
ّ ّمعينة ّظروف ّفي ّالزمة ّعدمّ)غير كحال

ّالتضخم ّنظامّ(. ّيشمل ّأن ّالضروري ّمن ولكن
عامّكهذاّالنظامّمنّالتعريفاتّوالقواعدّماّيتناسبّ

 .ّقدرّماّأمكنّمعّاختالفّالظروفّوتنو عها
ّ
ّفيّالب 1-5 ّتتمك نّبعضّالدول، ّعلىّاألقل،ّوقد داية

ّالحساباتّ ّمن ّفقط ّصغير ّعدد ّحساب من
ّبتفصيلّ ّوتكتفي ّاالقتصاد ّلمجموع والجداول
ّولكنّ ّعنه، ّاالستغناء ّأو ّالقطاعات ّبين محدود
أيّمجموعةّمصغ رةّمنّالحساباتّأوّالجداولّالّ

ّالنظام وليسّمنّالمجديّمحاولةّ.ُّتغنيّعنّهذا
ّال ظروفّتحديدّأولوياتّعامةّلجمعّالبياناتّألن 
فتحديدّ.ّاالقتصاديةّقدّتختلفّكثيرا ّبينّبلدّوآخر

ّالمحللينّ ّ ّمهمة ّالواقع ّفي ّهو ّ األولويات
ّبلدّ ّكل ّفي ّالسياسات ّصانعي ّأو االقتصاديين
ّأوضاعهّ ّعلى ّكثب ّعن ّالمط لعنين ّحدة، على

ّاالقتصادية ّومشاكله ّواحتياجاته ّ ّمنّ. وليس
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ّالمفيد،ّعلىّسبيلّالمثال،ّمحاولةّتحديدّّأولويات
ّليستّ ّالبلدان ّهذه ّألن ّالنامية، ّللبلدان عامة
ّمتغايرةّ ّبل ّالعالم ّفي ّمتجانسة مجموعة

ّوالعناصر ّالخصائص ّأولوياتّ. ّتتفاوت وقد
ّمتقد مّوبلدّ ّوبينّبلد ّوآخرّ، ّناٍم  .ناٍم،ّّوبينّبلدّمتقد مّوآخرالبياناتّبينّبلد

 عناصر مفهوم نظام الحسابات القومية  - بّ
 
1-6 ّ ّالحسابات ّنظام ّفيّيقيس ّيحدث ّما القومية

االقتصادّوموقعّحدوثهّبينّالوحدات،ّوالغايةّمنّ
ّحدوثه ّصلبّ. ّفي ّوالخدمات ّالسلع ّإنتاج ويقع

نظامّالحساباتّالقومية،ّسواءّأكانّاستهالكهاّفيّ
فترةّإجراءّالحساباتّأمّتراكمتّلتستخدمّفيّفترةّ

ّالحقة ّعنّ. لة ّالمحص  ّالمضافة ّالقيمة ّالناتجوتمث ل ّاإلنتاج ّاإلجماليّطريق ّالمحلي ويجريّ.
ّعلىّ ّكدخل ّالمحلي ّللناتج ّالمكافئ ّالدخل توزيع
ّوعمليةّ مختلفّالوحداتّأوّمجموعاتّالوحدات،
ّتوزيعّالدخلّهيّالتيّتتيحّإلحدىّ عادة الوحداتّأنّتستهلكّالسلعّوالخدماتّالتيّتنتجهاّتوزيعّوا 
ّالحق ا ّالستهالكها ّتشتريها ّأن ّأو ّأخرى .ّوحدة

ّيس ّالتي ّالقوميةّوالطريقة ّالحسابات ّنظام تخدمها
ّه ّاالقتصادية ّالحركة ّمن ّالنمط ّهذا ّيلرصد

ّال ّطريق ّعن ّاألنشطة ّبالوحداتّالتحديد عتراف
ّالحسابات،ّتريكبةّوتحديدالمؤسسيةّفيّاالقتصادّ

منّّمرحلةّكلّفيّتجريّالتيّالمعامالتّلرصد
وفيماّ.ّمراحلّإنتاجّالسلعّأوّالخدماتّواستهالكها

ّل ّمختصر ّوصف ّتتناولهاّيلي ّالتي لمفاهيم
 .الفصولّالالحقة

ّ
 األنشطة والمعامالت .1
 
يقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّنسقّتحليليّبناءّ 1-7

معلوماتّعنّسلوكّالوحداتّالمؤسسيةّواألنشطةّ
ّوتراكمّ ّواالستهالك ّاإلنتاج ّأي ّفيها، ّتدخل التي

ّتبادلّالسلعّ.ّاألصول ويكونّذلكّعنّطريقّقيد
ّفيّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّبين ّواألصول والخدمات

ّمعامالت ّشكل ّقيدّ. ّيجري ّالوقت، ّنفس وفي
مالتّأخرىّعلىّشكلّسدادّمقابلّتبادلّسلعّمعا

ّولكنهاّ ّمماثلة، ّقيمة ّذات ّأصول ّأو ّخدمات أو
ّتشملّ ّمالية ّمطالبات ّشكل ّعلى ّغالب ا  .ّالعمالتّالورقيةّوالمعدنيةتكون

 
ّاألساسيةّ 1-8 ّالمادة ّالمعامالت ّعن ّالبيانات وتوف ر

ّعناصرّ ّمختلف ّمنها ّوتُبنى ّتستمد  ّ التي
ّالحسابات ّبيانات. ّفوائدّّوالستخدام المعامالت

ّهامة ّالتيّيجريّ. ّاألسعار ّأن ّالفوائد وأولىّهذه
ّبينّ ّالمعامالت ّفي ّوالخدمات ّالسلع ّتداول بها
ّالمعلوماتّ ّتوف ر ّالسوق ّفي ّوالبائعين المشترين
ّلجميعّ ّالمباشر ّغير ّأو ّالمباشر ّللتقييم المطلوبة

وثانيّهذهّالفوائدّهيّأنّالمعاملةّ.ّبنودّالحسابات
ّا ّبين ّتتم ّالمؤسسيةّالتي ّالوحدات ّمن ثنتين

ّثمّ ّومن ّالمعاملة ّلطرفي ّقيدها ّيجب المختلفة
ّالكلي،ّ ّحساباتّاالقتصاد تظهرّمرتينّفيّنظام
ّيسمحّنشوءّروابطّهامةّفيّنظامّالحساباتّ مما

ّالقومية ّالناتجّعنّطريقّ. ّعلى ّالحصول فيمكن
ّتم تّ ّالتي ّأو ّبيعها ّتم  ّالتي ّالمقادير ّالتيّجمع ّأو ّعليها ّوحداتّالمقايضة ّإلى ّتحويلها ّالتعاقدّعليهاّتم  ّالمقاديرّالتيّتم  ّإليها أخرىّمضاف ا
ّمنّ ّسحبها ّتم  ّالتي ّالمقادير ّمنها ّالمخزوناتمطروحا  ّالحصولّعلىّقيمةّذلكّالناتجّ. ّخاللّويتم  ّمن ّاستخداماته ّمختلف ّقيد ّطريق عن

ّالمعاملة ّعن ّالمتوفرة ّالبيانات ّبهذهّ. ويمكن
ّال ّحركة ّتتب ع ّالنظامّالطريقة ّوالخدماتّعبر سلع

ّالنهائي ّالمستخدم ّإلى ّالمنتج ّمن .ّاالقتصادي
ّسوىّ ّتكون ّال ّالتي ّالمعامالت ّبعض وهناك
ّمطلوبةّ ّوتكون ّداخلية ّدفاتر ّمسك معامالت
عندماّتشتركّوحدةّفيّنشاطينّكإنتاجّواستهالكّ
ّالعظمىّمنّ نفسّالسلعّوالخدماتّولكنّالغالبية

 .ّتّالسوقالمعامالتّتجريّبينّمختلفّوحدا
ّ
 القطاعات المؤسسية لالقتصاد  .8
 
ّمنّ 1-9 ّنوعين ّبين ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّاألسرّيمي ز ّمبرميّالمعامالت، ّأو الوحداتّالمؤسسية

ّالقانونية ّوالكيانات ّالمعيشية ّالقانونيةّ. والكيانات
ّاإلنتاج،ّ ّألغراض ّتنشأ ّالتي ّالكيانات هي
ىّومعظمهاّمنّالشركاتّوالمؤسساتّالتيّالّتتوخ

ّلعملياتّ ّنتيجة ّتنشأ ّالتي ّالكيانات ّأو الربح
ّالحكومية ّالوحدات ّوخاصة ّسياسية، وتعرفّ.

الوحدةّالمؤسسيةّبأهليتهاّالمتالكّالسلعّواألصولّ
ّالوحداتّوتك بدّالخصومّوالمشاركةّفيّاألنشطةّاالقتصاديةّ ّمع ّمستقل ة ّبصفة ّالمعامالت جراء  .ّاألخرىوا 

 
يجريّتجميعّّوألغراضّنظامّالحساباتّالقومية، 1-11

ّفيّ ّاالقتصاد ّفي ّالمقيمة ّالمؤسسية الوحدات
 :خمسةّقطاعاتّحصرية

ّ
 الشركاتّغيرّالمالية؛ .أّ
 الشركاتّالمالية؛ .بّ
الوحداتّالحكوميةّبماّفيّذلكّصناديقّ .جّ

 الضمانّاالجتماعي؛
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ .دّ

 األسرّالمعيشية؛
 .األسرّالمعيشة .هّ

ّ
ّاالقتصاد ّمجموع ّالخمسة ّالقطاعات .ّوتشك ل
.ّويمكنّتقسيمّكلّقطاعّمنهاّإلىّقطاعاتّفرعية
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ففيّقطاعيّالشركاتّالماليةّوغيرّالمالية،ّيمكنّ
ّأوّ ّالحكومة ّلرقابة ّخاضعة ّشركات ّبين التمييز

ّأخرى ّوشركات ّأجنبية ّلوحدات ّنظامّ. ويقضي
ّمنّ ّكاملة ّمجموعة ّبوضع ّالقومية الحسابات

ّالتد ّليجريّحسابات ّالعمومية ّوالميزانيات فق
ّلزمّ ّإذا ّفرعي ّقطاع ّولكل ّقطاع، ّلكل تجميعها

ّككل ّولالقتصاد ّاألمر، ّأنّ. ّالمحتمل ّمن وعليه
يكونّالعددّاإلجماليّللحساباتّالتيّيتمّتجميعهاّ
ّجدا ،ّويتوقفّعلىّمستوىّالتفريعّالمطلوبّ ّوجدواهكبير ا ّفرعيةّ. ّوقطاعات ّقطاعات ّإلى والتقسيم

ّالطريق ّمالحظةّهو ّعبرها ّيمكن ّالتي ّالوحيدة ة
ّالتيّتحتاجّ ّاالقتصاد ّمختلفّأجزاء ّبين التفاعل

ّ.ّإلىّقياسّوتحليلّألغراضّصنعّالسياسات
 
ّالعالم 1-11 ّبقية ّفي ّالمقيمة ّالمؤسسية ّالوحدات الّ.

ّحساباتّ ّتجميع ّالقومية ّالحسابات ّنظام يتطلب
حولّاألنشطةّاالقتصاديةّالتيّتتمّفيّبقيةّالعالمّ
ّبينّ ّتتم ّالتي ّالمعامالت ّجميع ّقيد ّيجب ولكن
ّبغيةّ ّالمقيمة ّغير ّوالوحدات ّالمقيمة الوحدات
ّالسلوكّ ّعن ّكامل ّحساب ّعلى الحصول

ّالمقيمة ّللوحدات ّاالقتصادي ّتجميعّ. ويتم
ّغيرّ ّوالوحدات ّالمقيمة ّالوحدات ّبين المعامالت

ّف ّمع ا ّبقيةّالمقيمة ّحساب ّوهو ّواحد، ّحساب ي
 .ّالعالم

 
 الحسابات واألنشطة االقتصادية العائدة لها .3
 
ّحساباتّ 1-12 ّعن ّمقتضبة ّلمحة ّالقسم ّهذا يعطي

ّالحساباتّالقومية ّنظام ّاستيفاءّ. ومنّالمستحيلّ
ّالحساباتّ ّنظم ّيحويها ّالتي ّالمعلومات ثروة
ّمنّ ّبد  ّال ّولذلك ّالضيق، ّالحيز ّهذا ّفي القومية

ّ ّعلىّاستكمال ّللحصول ّالثاني ّالفصل ّفي البث
ّ.صورةّوافية

ّ
 حساب السلع والخدمات  
 

ّهويةّ 1-13 ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّأساسيات ومن
ّوالخدمات ّالسلع ّفيّ. ّالمنتجة ّوالخدمات فالسلع

ّلتكوينّ ّتستخدم ّأو ّتستهلك ّأن ّيجب االقتصاد
أماّجميعّالسلعّ.ّرأسّالمالّأوّتصد رّإلىّالخارج

والخدماتّالمستخدمةّفيّاالقتصادّفيجبّأنّتنتجّ
ّالخارج ّمن ّتستورد ّأو ّاالقتصاد ّفي ّهذاّ. وعلى

ّوالخدماتّاأل ّالسلع ّحساب ّاشتقاق ّيجري ساس،
ومنّثمّالناتجّالمحليّاإلجمالي،ّبعدّحسابّآثارّ

ّ.ّالضرائبّودعمّالمنتجاتّعلىّاألسعار
ّ

 تتابع الحسابات   
 

ويوضحّنظامّالحساباتّالقوميةّهذهّالهوية،ّفيّ 1-14
سلسلةّمنّحساباتّالتدفقّالمترابطةّوالتيّترتبطّ

التيّتتمّفيّفترةّّبمختلفّأنواعّالنشاطّاالقتصادي
ّالعموميةّ ّالميزانيات ّإلى ّباإلضافة ّمعي نة، التيّتقيدّقيمّأسهمّاألصولّوالخصومّالتيّتحوزهاّزمنية
الوحداتّأوّالقطاعاتّالمؤسسيةّفيّبدايةّونهايةّ

ويتصلّكلّتدف قّبنوعّمعينّمنّ.ّالفترةّالمحاسبية
ّأوّ ّتوزيعه ّأو ّالدخل ّتوليد ّأو ّكاإلنتاج النشاط

ّتوزي ّاستخدامهإعادة ّأو ّعه ّحسابّ. ّكل ويبين
المواردّالمتاحةّللوحداتّالمؤسسيةّوسبلّاستغاللّ

وتتمّموازنةّأحدّالحساباتّعنّطريقّ.ّهذهّالموارد
ّالفرقّبينّالمواردّ ّبوصفه ّواالستخداماتّإدخالّبندّموازنّيحد د ّالحساب ّجانبي ّأحد ّعلى المقيدة

ّاآلخر ّالجانب ّعلى ّالمقيدة ّالبندّ. ّترحيل ويتم
وازنّمنّأحدّالحساباتّبوصفهّالبندّاألولّفيّالم

الحسابّالتاليّعلىّالجانبّاآلخر،ّومنّثمّجعلّ
ا ّواضح  ّكال  ّالحسابات ّمجموعة ّالبندّ. ويوجز

ّالتيّ ّاالقتصادية ّاألنشطة ّنتيجة ّصافي الموازن
ّمكوناتّ ّتعتبر ّثم ّومن ّالمعني ّالحساب يغطيها

وتشملّ.ّاقتصاديةّذاتّأهميةّكبرىّوداللةّتحليلية
أمثلةّالبنودّالموازنةّالقيمةّالمضافةّوالدخلّالقابلّ

ويوجدّرابطّقويّبينّحساباتّ.ّللصرفّواالدخار
ّبانتظامّ ّيجري ّحيث ّالعمومية ّوالميزانيات التدفق
قيدّجميعّالتغيراتّالتيّتحدثّعلىّمدارّالوقتّ
ّتحوزهاّ ّالتي ّالخصوم ّأو ّاألصول ّعلى وتؤثر

بانتظامّّالوحداتّأوّالقطاعاتّالمؤسسيةّّوُتسجل
 .ّفيّحسابّأوّأكثرّمنّحساباتّالتدفق

 
ّآنفا ّ 1-15 ّالمذكورة ّالحسابات ّمجموعة ّإلى ويشار ّالحسابات" ّبتتابع ّعرضّ". ّأن ّبالذكر والجدير

ّيعنيّ ّال ّمعين ّزمني ّترتيب ّفي الحسابات
ّتتابعّ ّفي ّحدثت ّأنشطة ّتصف ّأنها بالضرورة

ّمعين ّزمني ّتحصيلّ. ّيتم  ّالمثال، ّسبيل عنّطريقّعملياتّاإلنتاجّبينماّّالدخولّباستمرارفعلى
ّأوّ ّبشكل ّفورا  ّالمنتجات ّعلى ّالنفقات ّتتم  ّبآخرقد ّفيّ. ّتتم ّعام ّتوازن ّنظام ّهو واالقتصاد
إطارهّأنشطةّاقتصاديةّمستقلةّتشملّمعامالتّالّ
ّالمؤسسية ّالوحدات ّمختلف ّبين ّلها .ّحصر

ويحدثّالمفعولّاالرتجاعيّبشكلّمستمرّمنّأحدّ
ّ.ّاديةّإلىّآخرأنواعّاألنشطةّاالقتص

 
 الحسابات الجارية  ّّ

ّوالخدماتّ 1-16 ّالسلع ّإنتاج ّالجارية ّالحسابات تقيد
ّتوزيعّ ّثم ّاإلنتاجّومن ّالدخولّعنّطريق وتوليد
ّالمؤسسية،ّ ّالوحدات ّبين ّتوزيعه عادة ّوا  ّ.ّواستخدامهّألغراضّاالستهالكّأوّاالدخارالدخل،

ّ
ّوالخدماتّ 1-17 ّالسلع ّنشاط ّاإلنتاج ّحساب ويقيد

ّاإلجماليةّويحد دّ.ّفيّنظامّالحساباتّالقوميةحسبّوصفهاّ ّوالقيمة ّالحساب ّهذا ّفي ّالموازن البند
ّقيمةّ ّمنها ا المضافةّكقيمةّمنّالمنتجاتّمطروح 
االستهالكّالوسيطّوهوّمقياسّلإلسهامّفيّالناتجّ
ّأوّ ّمنتج ّمنفردا  ّيقدمه ّالذي ّاإلجمالي والقيمةّاإلجماليةّالمضافةّهيّ.ّصناعةّأوّقطاعالمحلي

ّالحساباتّا ّنظام ّدخول ّمنه ّتتولد ّالذي لمصدر
القوميةّومنّثمّيجريّترحيلهاّإلىّالتوزيعّاألوليّ

ّالدخل ّحساب ّمن ّقياسّ. ّكذلك ّالممكن ومن
ّالمحليّ ّالناتج ّو ّالصافية ّالمضافة القيمة
اإلجماليّعنّطريقّاقتطاعّاستهالكّرأسّالمالّ
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الثابتّوهوّرقمّّيعادلّانخفاضّالقيمةّخاللّفترةّ
ّ.مّرأسّالمالّالثابتّفيّعمليةّاإلنتاجاستخدا

ّ
1-18 ّ ّكيفية ّالواضحة ّالحسابات ّمجموعة ّانوتبين

 :لّوالدخ
ّ

 تولدّباإلنتاج؛ -ّأ
ّلهاّ -ّب ّتعود ّالتي ّالمؤسسية ّالوحدات ّعلى  القيمةّالمضافةّالتيّتحققتّمنّاإلنتاج؛توز ع
بينّالوحداتّالمؤسسيةّعنّطريقّّهاعادّتوزيعي -ّج

ّالضمانّ ّاشتراكات ّخالل ّمن ّالحكومية الوحدات
 االجتماعيّوالمستحقاتّوالضرائب؛

ّالحكوميةّت -ّد ّوالوحدات ّاألسر ّطريق ّعن ستخدم
أوّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ

 ألغراضّاالستهالكّالنهائيّأوّاالدخار؛ المعيشية
ّ.تراكمّالثروةادخارّمنّاجلّكتاحّتّ -ّه
ّ

ّحد ّ ّفي ّبالغة ّاقتصادية ّأهمية ّالدخل ولحسابات
ّذاتها ّالوحداتّ. ّسلوك ّلتفسير ّضرورية فهي

ّللسلعّ ّومستخدم ّنهائي ّكمستهلك المؤسسية
ّوالجماعيةّ ّالفردية ّاالحتياجات ّلتلبية والخدمات

ّوالمجتمع ّاألسر ّواحتياجات ّبندّ. ّهو واالدخار
ّ ّالمجموعة ّمن ّينشأ ّالذي ّمنّالتوازن الكاملة

ّ.حساباتّالدخل
ّ
ّإلىّ 1-19 ّالتوازن، ّبند ّبوصفه ّاالدخار، ل ّسلسلةّوبرح  ّفي ّاألول ّهو ّالذي ّالمال، ّرأس حساب

ّ.حساباتّالتراكم
ّ

 حسابات التراكم   
 

ّتسجلّ 1-21 ّالتي ّالحسابت ّهي ّالتراكم حسابات
ّالميزانياتّ ّفي ّالقيود ّعلى ّتؤثر ّالتي التدفقات

ّ ّالمحاسبية ّالفترة ّبداية ّفي .ّونهايتهاالعمومية
ّرأسّ ّحساب ّهي ّللتراكم ّحسابات ّأربعة وهناك
 .فيّحجمّاألصول،ّوحسابّإعادةّالتقييمالمال،ّوالحسابّالمالي،ّوحسابّالتغي راتّاألخرىّ

ّ
ّشراءّّ -ّأ ّعمليات ّالمال ّرأس ّحساب يسجل

وبيعّاألصولّغيرّالماليةّنتيجةّلمعامالتّمعّ
وحداتّأخرىّومعامالتّمسكّالدفاترّالداخليةّ

ّّالمرتبطة ّمخزونّ)باإلنتاج ّفي ّالتغيرات مثل
ّالثابت ّالمال ّرأس ّواستهالك ّتوزيعّ( عادة  .الثروةّعنّطريقّتحويالتّرأسّالمالوا 

ّشراءّّ -ّب ّعمليات ّالمالي ّالحساب يسجل
ّمنّ ّكذلك ّوالخصوم ّالمالية ّاألصول وبيع

 .خاللّالمعامالت

ّفيّ -ّج ّاألخرى ّالتغي رات ّحسابات ّتتسجل ّالتي ّالتغيرات ّاألصول ّحسابات طرأّحجم
ّتحوزهاّ ّالتي ّوالخصوم ّاألصول ّمبالغ على
الوحداتّأوّالقطاعاتّالمؤسسيةّنتيجةّلعواملّ
ّسبيلّ ّعلى ّومنها ّالمعامالت، ّعن تختلف

ّ ّهالك ّبفعلّّاوالمثال ّالثابتة ّاألصول دمار
 .الكوارثّالطبيعية

ّالتغيراتّ -ّد ّالتقييم ّإعادة ّحساب يسجل
التيّتطرأّعلىّقيمّاألصولّوالخصومّوالتيّ

ّ.التغي رّفيّأسعارهاتنشأّمنّ
ّ
والرابطّبينّحساباتّالتراكمّوالحساباتّالجاريةّ 1-21

ّأصولّ ّلشراء ّاستخدامه ّيجب ّاالدخار ّأن هو
ماليةّأوّغيرّماليةّمنّنوعّأوّآخرّبماّفيّذلكّ

ّنقدية ّيجبّتمويلّ. ّسالب ا، ّاالدخار ّيكون أصولّاالستهالكّعلىّالدخلّالقابلّللصرفّعنّوعندما
ّ ّاألصول ّفي ّالتصرف ّالخصومطريق ّتكبد .ّأو

ّمنّ ّتوجيهّاألرصدة ويبينّالحسابّالماليّطريقة
ّوالّ ّأخرى، ّمجموعة ّإلى ّالوحدات ّمن مجموعة

ّالمالية ّالوسائل ّخالل ّمن ّسيما ّإلىّ. والوصول
ّمنّ التمويلّهوّشرطّمسبقّلالشتراكّفيّالعديد

ّ.أنواعّاألنشطةّاالقتصادية
ّ

ّالميزانيات العمومية   
ّّ

ّواألصولّ 1-22 ّاألسهم ّقيم ّالميزانياتّالعمومية تبين
ّالقطاعاتّ ّأو ّالوحدات ّتحوزها ّالتي والخصوم

ّمحاسبية ّفترة ّونهاية ّبداية ّفي ّالمؤسسية وقيمةّ.
هذهّاألصولّوالخصومّهيّعرضةّللتغي رّفيّأيّ
ّأيّتغي راتّأخرىوقت،ّعلىّأثرّإجراءّمعامالتّأوّحدوثّتغي راتّ ّفيّاألسعارّأو ّهذه. ّقيد ّويتم
ّتفسيرّ ّيتسنى ّحتى ّالتراكم ّحسابات ّفي الفروقّفيّالقيمّفيّالميزانياتّالعموميةّبينّبدايةّجميع ا
الفترةّالمحاسبيةّونهايتهاّفيّإطارّنظامّالحساباتّ
القومية،ّأنّيشملّتقييمّاألصولّوالخصومّالمقيدةّ
ّوالتغيراتّ ّالمعامالت ّالعمومية ّالميزانيات في

ّ.ّاألخرى
 

 ام الحسابات القوميةحسابات أخرى من نظ 
 

ّمحاسبةّ 1-23 ّنظام ّهو ّالقومية ّالحسابات نظام
ّسلسلةّ ّمجرد ّليس ّفهو ّومفصل ّغني اقتصادي
ّأوّ ّحسابات ّيشمل ّبل ّالحسابات، ّمن متتابعة
ّالحساباتّ ّتحويّمعلوماتّالّتشملها جداول،ّإما
ّفيّ ّالمشمولة ّالمعلومات ّتعرض ّأو العادية،
ّشكلّ ّعلى ّمختلفة ّبطرق ّالعادية الحسابات
.ّمصفوفات،ّمثال ،ّتخدمّأنواعا ّمعي نةّمنّالتحليل

ّالتيّ ّالعناصر ّهذه ّجميع ّالجزء ّهذا ّيتناول ولن
ّلعنصرينّ ّيعرض ّولكنه ّالثاني، ّالفصل يتناولها

 .أساسيينّفيّنظامّالحساباتّالقومية
 
ّ
ّ
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 جداول العرض واالستخدام
 

ّوالميزانياتّ 1-24 ّالتدفق ّحسابات ّإلى باإلضافة
ّوصفها ّسبق ّالتي ّاإلطارّالعمومية ّيحوي ،

ّشكلّ ّفي ّالقومية ّالحسابات ّلنظام المركزي
مصفوفاتّتسجلّكيفيةّنشأةّجداولّتفصيليةّعنّ
ّمنّ ّوالخدمات ّالسلع ّمختلف ّواستخدامها الموارد
ّتخصيصّ ّوكيفية ّوالواردات ّالمحلية الصناعات
ّمختلفّ ّبين ّتجهيزات ّبدل ّالموارد هذه
ّذلكّ ّفي ّبما ّالنهائية ّأو ّالوسيطة االستخدامات

ّادراتالص ّتجميعّ. ّعلى ّالجداول ّتلك وتنطوي
ّالدخلّ ّوتوليد ّإنتاج ّحسابات ّمن ّمتكاملة سلسلة
ّتفصيليةّ ّبيانات ّإلى ّباالستناد ّوذلك للصناعات،

ّالصناعية ّواالستقصاءات ّالتعدادات ّمن ّيمكنّوتقد مّ. ّمحاسبيا ، ّإطارا  ّالعرضّواالستخدام جداول
ّحيثّ ّالمنتجات، ّتدفق ّنهج ّعلى ّاالعتماد فيه

ّ ّمنّيدرج ّنوع ّواالستخداماتّلكل ّالموارد مجموع
ّتقد مّ.ّأنواعّالسلعّوالخدماتّفيّنمطّمتوازن ّاالساسيةّكما ّالمعلومات ّواالستخدام ّالعرض جداول

الستنباطّجداولّالمدخالتّوالمخرجاتّالتفصيليةّ
ّفيّالتحليالتّواإلسقاطاتّ التيّيمكنّاستخدامها

ّ.االقتصادية
ّ
 الحسابات من ناحية الحجم  
 

ّمحددا ّّ 1-25 ّتوجيها  ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّلتجميعّيقدم ّاستخدامها ّيجب ّالتي ّالمنهجية حول
ّوالحجمّ ّالسعر ّمؤشرات ّمن ّمتكاملة مجموعة
ّوصافيّ جماليّالقيمة ّوالخدماتّوا  ّالتيّلتدفقاتّالسلع ّالمحلي ّالناتج جمالي ّوا  ّالمضافة القيمة
ّلنظامّ ّالمحاسبية ّوالمبادئ ّلللمفاهيم ّوفقا  ومنّالمقترحّاستخدامّمؤشراتّ.ّاباتّالقوميةالحستماشي

ّ.السلسلةّالسنويةّكلماّأمكن
ّ
ّاالقتصاديّ 1-26 ّالنمو ّومعدالت ّالتضخم ومعدالت

ّللمجاميعّالرئيسيةّ ّمؤشراتّالسعرّوالحجم تقيسها
ّأهدافّلنظامّالحساباتّالقومية،ّهيّمتغي راتّهامةّلتقييمّ ّوتحديد ّالماضي ّفي ّاالقتصادي األداء

ّاالقتصا ّديةّفيّالمستقبلالسياسة وهيّجزءّهامّ.
ّقدرّ ّيظهرّأي  ّالتضخممنّنظامّالحساباتّالقوميةّعندما ّازداد ّكلما ّأهمية ّيزداد ّالتضخم .ّمن
ّفيّ ّالنمو ّبأن ّالقومية ّالحسابات ّنظام ويعترف
ّالدخلّالحقيقيّ ّإجماليّالناتجّالمحليّونمو حجم
ّأوّ ّالمكاسب ّسبب ّعن ّمختلف ّشيء القتصاد

اتجةّعنّالتغيراتّفيّالشروطّالخسائرّالتجاريةّالن
ّ.الدوليةّللتجارة

  استخدامات نظام الحسابات القومية- ج 
ّهوّ 1-27 ّالقومية ّالحسابات ّلنظام ّاألساسي الهدف

ّيمكنّ ّشامل ّومحاسبي ّمفاهيمي ّإطار توفير
ّالكليّ ّلالقتصاد ّبيانات ّقاعدة ّلخلق استخدامه

ّمعين ّاقتصاد ّأداء ّوتقييم ّتحليل ّتالئم ووجودّ.
ّ ّمسبقّقاعدة ّلتحليل ّتصلح ّهو ّتلك البيانات

ّواتخاذّ ّالسياسات ّلصنع ّورشيدة ّمستنيرة لعملية
ومنّاالستخداماتّالمحددةّ.ّقراراتّصائبةّوسليمة

ّ.لنظامّالحساباتّالقوميةّماّتتناولهّاألقسامّالتالية
ّ
 رصد سلوك االقتصاد .1
 
ّكإجماليّ 1-28 ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّاكتسبت لقد

جمال ّوا  ّالمحلي ّبعضّالناتج ّالمحلي ّالناتج ي
ّعلىّ ّوتستخدم ّخاصة ّهوية ّالرئيسية المجاميع
ّوالسياسيينّ ّالمحللين ّأوساط ّفي ّواسع نطاق
ّالناسّ ّوعامة ّاألعمال ّومجتمع والصحافة
ّوالرفاه ّاالقتصادي ّللنشاط ّمقتضبة .ّكمؤشرات

ّالسعرّ ّومقاييس ّالمجاميع ّهذه ّحركات وتستخدم
ّومن ّاالقتصاد ّلتقييم ّبها ّالمرتبطة ثمّّوالحجم

ّالتيّ ّاالقتصادية ّللسياسات ّنجاح ّعلى الحكم
ّ.ّتتبعهاّالحكوماتّأوّفشلها

ّ
ّمعلوماتّ 1-29 ّالقومية ّالحسابات ّبيانات وتوفر

تغطيّمختلفّأنواعّاألنشطةّاالقتصاديةّومختلفّ
ّاالقتصاد ّقطاعات ّحركاتّ. ّرصد ّالممكن ومن

ّالكبرىّكاإلنتاجّواالستهالكّ التدفقاتّاالقتصادية
الحكوميّوتكوينّرأسّالمالّّالمنزليّواالستهالك

ّالقيمةّ ّحيث ّمن ّإلخ ّ ّ ّوالواردات والصادرات
ّوالحجم ّالمعلوماتّ. ّتوفير ّيتم ّذلك، ّإلى إضافة

ّيمكنّ ّال ّأساسية ّتوازن ّومعدالت ّبنود عن
تحديدهاّوقياسهاّإالّضمنّإطارّمحاسبي،ّومثالّ
ّفيّ ّوالمشاركة ّالموازنة ّعجز ّأو ّفائض ذلك،

ّ ّمن ّالمستثمر ّأو ّالموفر ّقطاعاتّالدخل قبل
االقتصادّكلّعلىّحدةّأوّاالقتصادّككلّوالميزانّ

ّ ّالتجاري ّإلخ... ّالحساباتّ. ّنظام ّيوفر كما
ّوتقييمّ ّتفسير ّأساسها ّعلى ّيمكن ّخلفية القومية
ّكالمؤشراتّ ّالمدى ّالقصيرة ّالمؤشرات حركات
ّأوّ ّاإلنتاجية ّالصناعيّواألسعار ّلإلنتاج الشهرية

ّاالستهالكية ّعم. ّتحسين ّالممكن ّرصدّومن لية
سلوكّاالقتصادّإذاّتمّتجميعّبعضّمنّالمجاميعّ
ّفيّ ّمرتين ّاألقل ّعلى ّأو ّمرات ّأربع األساسية
السنةّعلىّالرغمّمنّأنّالعديدّمنّالحساباتّأوّ
ّالحساباتّ ّلنظام ّالعمومية ّالميزانيات ّأو الجداول

ّ.القوميةّالّيتمّجمعهاّعادةّأكثرّمنّمرةّسنوي ا
ّ
ّ
 تحليل االقتصاد الكلي .8
 
ّتحليلّ 1-31 ّفي ّأيضا  ّالقومية ّالحسابات وتستخدم

وعادةّماّ.ّاآللياتّالسببيةّالتيّتؤثرّفيّاالقتصاد
ّالعالقةّ ّلمعايير ّتقدير ّشكل ّالتحليل ّذلك يتخذ
ّعنّ ّاالقتصادية ّالمتغيرات ّمختلف ّبين الوظيفية
ّعلىّ ّاالقتصادي ّالقياس ّطرق ّتطبيق طريق
السالسلّالزمنيةّللبياناتّمنّحيثّالقيمةّوالحجمّ

وقدّ.ّالتيّتمّتجميعهاّفيّإطارّالحساباتّالقومية
ّالمستخدمةّ ّالكلي ّاالقتصاد ّنماذج ّأنواع تتفاوت
ّالحساباتّفيّتلكّالتحليالتّوفق اّلمدرسةّالفكرّاالقتصاديّ ّنظام ّولكن ّالتحليل، ّوألهداف للمحلل
ّيستوعبّ ّبحيث ّالكافي ّبالشكل ّمرن القومية
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ّالنماذجّ ّأو ّالنظريات ّمختلف متطلبات
ّالمفاهيمّاالقت ّتستوعب ّأن ّشرط ّفقط صادية،

إلخّالتيّ...ّاألساسيةّلإلنتاجّواالستهالكّوالدخلّ
ّ.يقومّعليهاّنظامّالحساباتّالقومية

ّ
ّالمدىّ 1-31 ّعلى ّاالقتصادية ّالسياسة وتوضع

ّفيّ ّاالقتصاد ّسلوك ّتقييم ّأساس ّعلى القصير
ّ ّالراهنة، ّوحالته ّالماضية، ّاألخيرة علىّّواآلونة

ّفيّ ّالمحتملة ّالتطو رات ّبشأن ّتوقعا ت أساس
ّالمستقبل ّالمدىّ. ّالقصيرة ّالتوقعات ّإجراء ويتم

باستخدامّنماذجّاالقتصادّالقياسيّمنّالنوعّالذيّ
ّآنف ا ُّعرض ّوالمدىّ. ّالمتوسط ّالمدى وعلى

ّفيّ ّاالقتصادية ّالسياسة ّصياغة ّيجب الطويل،
ّ.ّسياقّاستراتيجيةّاقتصاديةّشاملة

ّ
ةّصنعّالسياسةّاالقتصاديةّواتخاذّوتجريّعملي 1-32

ّإطارّ ّوفي ّالحكومية ّاألصعدة ّجميع ّعلى القرار
ّوالخاصة ّالعامة ّالمؤسسات ّالمؤسساتّ. وفي

ّلهاّ ّالتي ّالجنسيات ّالمتعددة ّكالشركات الكبرى
ّالخاصةّ ّالكلي ّاالقتصاد ّنماذج ّبناء ّعلى القدرة
بهاّحسبّمتطلباتهاّوالتيّتحتاجّإلىّبياناتّعنّ

ّالقّو ّميةالحسابات ّبرامجّ. ّتقوم ّأن ويجب
ّطويلةّ ّتوقعات ّعلى ّالشركات ّلكبرى االستثمار

ّبشأ ّالتيّّناألمد ّالمستقبلية التطوراتّاالقتصادية
ّالقومية ّالحسابات ّعن ّبيانات ّتتطلب وهناكّ.

ّللعمالءّ ّتوق عات ّتقدم ّمتخصصة ّوكاالت ا أيض 
عادةّّوتحتاجّتلكّالوكاالتّ.ّاألفرادّمقابلّأتعاب

 .ّإلىّبياناتّمفصلةّبدقةّعنّالحساباتّالقومية
ّ

 
 مقارنات دولية    .3
 
ّالبياناتّ 1-33 ّلتقديم ّالحساباتّالقومية ّنظام يستخدم

فيّإطارّيتطابقّمعّالمعاييرّوالمفاهيمّوالتعريفاتّ
ّدولياّ  ّوالتصنيفاتّالمتفقّعليها ّبياناتّ. وتستخدم

ّألغراضّالمقارناتّ ّواسع ّنطاق ّعلى ّالنظام هذا
لدوليةّبينّأحجامّمجاميعّأساسيةّكالناتجّالمحليّا

ّ ّأو ّالمحليّّنصيباإلجمالي ّالناتج ّمن الفرد
ّاإلحصاءاتّ ّمقارنة ّألغراض ّوكذلك اإلجمالي
الهيكلية،ّكنسبّاالستثمارّأوّالضريبةّأوّاإلنفاقّ

ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّمن ّالحكومي ويستخدمّ.
رناتّاالقتصاديونّوالصحفيونّوالمحللونّهذهّالمقا

ّاقتصاداتّ ّإلى ّنسبة ّمعي ن ّاقتصاد ّأداء لتقييم
ّأخرى ّمماثلة ّفيّ. ّالمقارنات ّهذه وتؤثر

ّالنجاحّ ّبشأن ّوالسياسية ّالشعبية االنطباعات
ّتؤثرّ ّكما ّتماما  ّاالقتصادية ّللبرامج النسبي
.ّالتطوراتّالتيّيشهدهاّكلّبلدّعلىّمدارّالوقت

ّسالسلّ ويمكنّاستخدامّقواعدّالبياناتّالتيّتضم 
ّالبلدانّ ّلمجموعات ّالقومية ّالحسابات ّعن كاملة
ّيجريّ ّحيث ّالقياسي، ّاالقتصاد لغرضّتحليالت
ّوبينّ ّالزمنية ّالبياناتّعلىّمدىّالسالسل تجميع
ّمنّ ّكبيرة ّمجموعة ّلتكوين ّالقطاعات مختلف

ّفيّ ّ ّالعالقاتّالوظيفية المالحظاتّبهدفّتقدير
ّ.ّماّبينها

ّ
ّالن 1-34 ّمستويات ّالدولية ّالمنظمات اتجّوتستخدم

ّالدخلّ ّمن ّالفرد ّنصيب ّأو ّاإلجمالي، المحلي
ّأهليةّ القوميّاإلجماليّفيّمختلفّالبلدانّلتقرر
ّأوّ ّالمعونات ّأو ّالقروض ّعلى ّللحصول البلد
ّاألحكامّ ّأو ّالشروط ّلتقرر ّأو ّاألخرى األرصدة
التيّتتاحّعلىّأساسهاّتلكّالقروضّأوّالمعوناتّ

ّاألرصدة ّأو ّمقارنةّ. ّهو ّالهدف ّيكون وعندما
ّالمستهلكةّأح ّأو ّالمنتجة ّالخدمات ّأو ّالسلع جام

لكلّفرد،ّيجبّتحويلّالبياناتّبالعمالتّالوطنيةّ
ّالقوةّ ّمعدالت ّطريق ّعن ّمشتركة ّعملة إلى

ّالصرف ّأسعار ّطريق ّوليسّعن ّالشرائية ومنّ.
ّالّ ّالثابتة ّالصرف ّوأسعار ّالسوق ّأن المعروف
ّلمختلفّ ّالنسبية ّالداخلية ّالشرائية ّالقوة ّأسعارّالصرفّلتحويلّ.ّالتالعمتعب رّعن ّتستخدم فعندما
الناتجّالمحليّاإلجماليّأوّإحصاءاتّأخرىّإلىّ
ّتقييمّ ّبها ّيتم ّالتي ّاألسعار ّتبدو ّمشتركة، عملة
السلعّوالخدماتّفيّالبلدانّالمرتفعةّالدخولّأكثرّ
ّالدخول،ّ ّالمنخفضة ّالبلدان ّفي ّمنها يماّوتؤديّإلىّتضخيمّالفوارقّفيّالدخلّالفعليّفارتفاعا 

ّبينها ّتفسيرّالبياناتّالتيّ. ّيجبّأالّيتم ومنّثم
ّكمقاييسّ ّالصرف ّسعر ّطريق ّعن ّتحويلها يتم
ّالمعنية ّوالخدمات ّللسلع ّالنسبية .ّلألحجام

وتستخدمّكذلكّمستوياتّالناتجّالمحليّاإلجماليّ
ّاإلجماليّ ّالمحلي ّالناتج ّمن ّالفرد ّنصيب أو
ّالدولّ ّتقدمها ّالتي ّاإلسهامات ّحجم لتحديد،

ّعملياتّاألع ّلتمويل ّما ّدولية ّلمنظمة ضاء
ّ.ّالمنظمة،ّكليا ّأوّجزئياّ 

ّ
ّنظامّ 1-35 ّتستخدم ّالدولية ّالمنظمات ّأن ومع

ّبياناتّ ّجمع ّمن ّللتمكن ّالقومية الحسابات
ّهذاّ ُّينشأ ّلم ّدولي ا، ّللمقارنة ّقابلة فقدّأصبحّالمعيارّأوّالنظامّ.ّالنظامّلهذاّالغرضحساباتّقومية

ّ ّمع ّالتيّتستخدمه، بعضّالتعديالتّأوّالعالمي
.ّبدونّتعديلّمعظمّبلدانّالعالمّألغراضّالمحلية

ّالحكوميةّ ّوالجهات ّالوطنية ّاإلحصاء وألجهزة
فيّضمانّأنّيلبيّنظامّالحساباتّّةمصلحةّقوي

ّووضعّ ّالتحليل ّمجالي ّفي ّمتطلباتها القومية
ّ.ّولهذاّأد تّدورا ّفاعال ّفيّتطويره.ّالسياسات

  حدود نظام الحسابات القومية - دّ
 المعامالت غير النقدية .1
 
ّتباعّالسلعّوالخدماتّالتيّتُنتجّإنتاجهاّ 1-36 عندما

ّقيمهاّ ُّتدرج ّنقدية، ّمعامالت ّفي ّاالقتصاد في
والّتباعّّ.ّبشكلّتلقائيّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّإلىّ ّتوريدها ّيتم ّولكن ّفعلي ا ّكثيرة ّوخدمات ّأخرىسلع ّوحدات ّأنهّ: ّالمثال ّسبيل ّعلى ّذلك ومن
ّخدم ّأو ّسلع ّمقابل ّعليها ّالمقايضة اتّيمكن

ّعينية ّتحويالت ّبوصفها ّمجان ا ّتقدم ّأو .ّأخرى
ّفيّ ّوالخدمات ّالسلع ّتلك ّتدخل ّأن ويجب
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ّقيمها نّوجبّتقدير ّوا  ّالحساباتّحتى فعملياتّ.
إنتاجّهذهّالسلعّوالخدماتّالّتختلفّعنّعمياتّ

إضافةّ.ّإنتاجّالسلعّأوّالخدماتّالمخصصةّللبيع
ّخاللهاّ ّمن ّيتم ّالتي ّالمعامالت ّتعد  ّذلك، دّالسلعّوالخدماتّإلىّوحداتّأخرىّمعامالتّتوريإلى
ّالمنتجونّنقودا ّمقابلّماّ نّلمّيتلق  ّيور دونعاديةّحتىّوا  ّبأنهاّ. ّالنواتج ّتلك ّوصف ّالمضلل ومن

ّاعتبارية ّهيّ. ّمثال ، ّالمالية، ّالوساطة ّفيّفخدمات ّمباشر ّغير ّوتُاسّبشكل ّ ّفعليا  ّتتم تّهيّنظامّالحساباتّالقومية،ّّوقيمةّهذهّالخدماخدمات
التيّينبغيّأنّتخضعّللقايسّغيرّمباشر،ّالقيمةّ

 .ّهيّالتيُّتحسبّاعتباريا ّوليستّالمعاملة
ّ
ّلالستخدامّ 1-37 ّالخدمات ّأو ّبالسلع ّاالحتفاظ وعند

ّأخرى ّوحدات ّمع ّمعامالت ّتجري ّال .ّالخاص
ّالسلعّ ّقيد ّوللتمكنّمن ّ ّالحاالت، وفيّمثلّهذه
ّمعامالتّ ّإجراء ّينبغي ّالحسابات، ّفي والخدمات

ّالسلعّد ّالمنتجون ّبموجبها ّيخصص اخلية
ّرأسّ ّتكوين ّأو ّالخاص ّالستهالكهم والخدمات

 .ّالمال،ّويجريّكذلكّتقديرّقيمها
ّ
ّمنّ 1-38 ّالتمكن ّبغية والتقديراتّوالحساباتّمطلوبة

ّ ّأنشطة ّ ّالحسابات ّيجريّّاإلنتاجتضمين التي
ّمعّ ّنقدية ّمعامالت ّفي ّنتاجها ّفي التصرف

ّأخرى ّوحدات ّتلكّ. ّتفسير ّيتم ّأن ّينبغي وال
ّأوّ ّأنشطة ّإلى ّعائدة ّبأنها ّوالحسابات التقديرات
ّنظامّ ّفي ّخدمات ّأو ّلسلع ّافتراضية تدفقعات

بلّالعكسّصحيح،ّوالغايةّهيّ.ّالحساباتّالقومية
تتمّّرصدّالتدفقاتّاألساسيةّللسلعّوالخدماتّالتي

ّمنّالحسابات ّإسقاطها ّفيّاالقتصادّوعدم .ّفعلي ا
ّينبغيّ ّشاملة، ّقياسات ّعلى ّالحصول وبغرض
ّوالخدماتّ ّالسلع ّمن ّالنواتج ّلجميع ّالقيم تقدير
ّألغراضّ ّيجريّالتصرفّفيها نما  .ّأخرىالتيّالّتباعّوا 

ّ
والواقعّأنّنظامّالحساباتّالقوميةّالّيقيدّجميعّ 1-39

المحليةّوالشخصيةّّالنواتج،ّإذّتسقطّمنهّالخدمات
.ّالتيّينتجهاّويستهلكهاّأفرادّضمنّاألسرةّالواحدة

ّالمحليّ ّللناتج ُّيقصد ّ ّاالستثناء، ّهذا ومع
ّالقيمةّ ّإلجمالي ّشامال  ّمقياس ا ّأن اإلجمالي
ّالمؤسسيةّ ّالوحدات ّجميع ّتنتجها ّالتي المضافة

وينحصرّالناتجّالمحليّاإلجماليّفيّّماّ.ّالمقيمة
لّمنّتنتجهّاألنشطةّاالقتص ادية،ّويمكنّأنّيتحو  وليستّجميعّاألنشطةّالتيّ..ّوحدةّلصالحّأخرى

ّأنشطةّ ّاألشخاص ّمن ّوالجهد ّالوقت تتطلب
ّاألكلّ ّمثال  ّفليس ّبالمعنىاالقتصادي، ّ إنتاجية
والشربّوالنومّبأنشطةّينتجهاّشخصّليستفيدّمنهاّ

 .ّشخصّآخر
ّ
 حدود اإلنتاج  .8
 
ّأساسي 1-41 ّنشاط ّهو ّاإلنتاج ّالحسابات. ّفي ّوهو

القوميةّعمليةّماديةّّتجريّعلىّمسؤوليةّّإحدىّ

شرافها،ّّ ّوا  ّإدارتها ّوتحت ّالمؤسسية الوحدات
ّلتحويلّ ّواألصول ّالعاملة ّالقوى ّفيها ُتستخدم
عناصرّاإلنتاجّمنّالسلعّوالخدماتّإلىّمنتجاتّ

ّمنّسلعّوخدماتّأخرى ّتنتجهّهذهّ. وّجميعّما
ّّالعمليةّمنّالسلعّوالخدماتّّيجبّأنّيكونّقابالّ 
ّأخرىّ ّإلى ّوحدة ّمن ّللتوريد ّأو ّالسوق ّفي للبيع

ويشملّنظامّالحساباتّ.ّلقاءّمقابلّأوّبدونّمقابل
القوميةّضمنّخانةّاإلنتاجّكلّاإلنتاجّالمخصصّ

ّالمقايضة ّأم ّللبيع ّسواء  ّللسوق ّجميعّ. ويشمل
ّأوّ ّلألسر ّمجان ا ّتقدم ّالتي ّالخدمات ّأو ّأوّالسلع ّالحكومية ّالوحدات ّطريق ّعن للمجتمع

 .ّلمؤسساتّالتيّالّتتوخىّّالربحّلخدمةّاألسرا
ّ

 اإلنتاج لألسر المعيشية ّّّّّّّ
 
المشكلةّالرئيسيةّفيّتحديدّاألنشطةّالتيّيجبّ 1-41

ّالحساباتّ ّنظام ّمن ّاإلنتاج ّحسابات ّفي قيدها
ّالتيّتنتجّ القوميةّهيّفيّكيفيةّمعاملةّاألنشطة
ّإلىّآخرينّ ّتوريدها ّباإلمكان ّوخدماتّكان ّسلعا  ّلالستخدامّفي ّالمنتجون ّبها ّاحتفظ ّوقد السوق،

 :ومنّهذهّاألنشطةّالمتنو عة.ّالخاص
 

ّضمنّ -ّأ ّالزراعية ّالسلع إنتاج
ّالنهائيّ ّلالستهالك ّاألسرية المشروعات

 الخاص؛
ّالنهائيّ -ّب ّلالستخدام ّأخرى ّسلع إنتاج

ّاألسر ّالخاصّضمن نتاجّ: ّوا  ّالمساكن كبناء  إلخ؛...ّاألطعمةّوالمالبسّ
لمنزليةّلالستهالكّالنهائيّإنتاجّالخدماتّاّ -ّج

 الخاصّمنّالشاغلينّالمالكين؛
ّوالشخصيةّ -ّد ّالمحلية ّالخدمات إنتاج

ّاألسرة ّضمن ّ ّلالستهالك ّالطعامّ: كإعداد
...ّورعايةّاألطفالّوتدريبهمّوالتنظيفّوالترميمّ

 .إلخ
ّبالمعنىّ ّإنتاجية ّأنشطة ّهي ّاألنشطة ّهذه وجميع

ّالحساباتّ.ّاالقتصادي ولكنّإدراجهاّضمنّنظام
ّالنقديةّ ّللقيم ّتقدير ّمسألة ّمجرد ّليس القومية

ّاألنشطة ّلمنتجاتّهذه ّللمنتجات،ّ. ُّحد دتقيم ّ ّإنتاجهاّفإذا ّالمول د ّ ّللدخل ّقيم ّتحديد ّكذلك ّالمنتجاتفينبغي ّوالستهالك ّاأل. ّأن ّالواضح هميةّومن
ّأهميةّ ّعن ّتختلف ّالتدفقات ّلهذه االقتصادية

ّالنقدية ّالتدفقات ّربطّ. ّيتم ّالمثال، ّسبيل فعلى
ّوالخدماتّ ّباستهالكّالسلع ّتلقائي ا ّالمولدة ّبتحليلّالدخول ّطفيف ا ّارتباط ا ّوترتبط ّإنتاجها، ّيتم التضخمّأوّاالنكماشّأوّأيّشكلّمنّأشكالّعدمّالتي

ّالتوازنّفيّاالقتصاد ّيؤد. يّإدراجّقدرّكبيرّوقد
ّمعّ ّالحسابات ّفي ّالنقدية ّغير ّالتدفقات من
ّفيّ ّيحدث ّما ّعلى ّالتعتيم ّإلى ّالنقدية التدفقات

ّ.ّاألسواقّويحد ّمنّالجدوىّالتحليليةّللبيانات
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ّيفيّ 1-42 ّلكي ّالقومية ّالحسابات ّنظام ُّصم م وقد
ّعلىّ ّالمرتبطة ّاالحتياجات ّمن ّكبيرة بمجموعة

إيجادّتوازنّبينّويجبّ.ّصعيدّالتحليلّوالسياسات
الرغبةّفيّأنّتكونّالحساباتّشاملةّقدرّاإلمكانّ
ّالماليةّ ّغير ّالقيم ّإغراق ّدون ّالحيلولة وضرورة
ّالسوقّ ّسلوك ّتحليل ّفي ّالمستخدمة للتدفقات

ّالتوازن ّعدم ّوأوجه ّالحساباتّ. ّنظام ّيشمل ولذا
القوميةّكلّاإلنتاجّالسلعيّلالستخدامّالخاصّفيّ

ّحيثّأنهّمن ّاإلنتاج، ّالقرارّّحدود الممكنّاتخاذ
ّلالستخدامّ ّتحتجز ّأو ّستباع ّكانتّالسلع ّإذا بما
الخاصّحتىّبعدّأنّيتمّإنتاجها،ّوّيستثنيّإنتاجّ
خدماتّاالستهالكّالنهائيّالخاصّّضمنّاألسرّ

ّاالستعانةّ) ّطريق ّعن ّالمنتجة ّالخدمات باستثناء
نتاجّالحسابّ ّالمبقوىّعاملةّمحليةّمدفوعةّاألجرّوا  ّللخدمات ّالشاغلينّالخاص ّقبل ّمن نزلية

وتستثنىّالخدماتّألنّالقرارّباستهالكهاّ(.ّالمالك
ّالخدمة ّتقديم ّقبل ّاتخاذه ّيتم ّاألسر ّإطار .ّفي

وموقعّحدودّاإلنتاجّداخلّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّفيّ ّويضع ّمقصود ّحل ّولكنه ّوسط ّحل هو

ويالحظّفيّ.ّاعتبارهّاحتياجاتّمعظمّالمستخدمين
ّفي ّيتم ّأنه ّالسياق إحصاءاتّالقوىّالعاملةّّهذا

ّأولئكّ ّبأنهم تعريفّاألشخاصّالنشطينّاقتصاديا 
ّتمّ ّكما ّاإلنتاجية ّاألنشطة ّفي ّيشاركون الذين

فإذاّتمّتوسيعّ.ّتعريفهاّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّالشخصيةّ ّالخدمات ّإنتاج ّليشمل ّاإلنتاج حد
ّالنهائيّ ّالستهالكهم ّاألسر ّأعضاء ّمن والمحلية

ّ ّجميع ّيصبح ّفيّالخاص، األشخاصّالمشاركين
ّيجعلّ ّمما ّعمل ّأصحاب ّاألنشطة ّهذه مثل
البطالةّمستحيلةّمنّالناحيةّاالفتراضيةّمنّحيثّ

ّالتعريف ّحد ّ. ّحصر ّإلى ّالحاجة ّذلك ويظهر
ّوالنظمّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي اإلنتاج
اإلحصائيةّاألخرىّفيّأنشطةّالسوقّأوّفيّبدائلّ

 .ّقريبةّألنشطةّالسوق
ّ

 اإلنتاج األخرىمشكالت حّد 
 

ّإنتاجا ّّ 1-43 ّمعي نة ّطبيعية ّعمليات ّاعتبار يتوقف
ّفيها ّتمت ّالتي ّالظروف ّعلى ّنشاطّ. والعتبار

ّأنّ ّيجب ّالمنتجة، ّاألنشطة ّعداد ّفي معين
ّأساسيا ،ّهوّأنّتكونّممارسةّهذاّ ّوحدةّيستوفيّشرطا  شراف ّوا  دارة ّوا  ّلمسؤولية ّخاضعا  النشاط

المنتجّأيا ّمؤسسيةّمعينة،ّتملكّحقّالملكيةّعلىّ ّكان ّالنموّ. ّانتاجا  ّيعتبر ّال ّالمثال، ّسبيل ّالّفعلى ّالتي ّالبحار ّفي ّاألسماك ّألسراب الطبيعي
ّالمياه ّمن ّللحصصّالدولية ّتخضع ّالّ: فالعملية

ّأيةّوحدةّمؤسسيةّوالّتنتميّاألسماكّأليةّ تديرها
ّمؤسسية ّوحدة ّنموّ. ُّيعتبر ّأخرى، ّجهة ومن

ّعملي ّالسمكية ّالمزارع ّفي ّعلىّاألسماك ّإنتاج ة
ّالماشية ّتربية ّغرار ّالطبيعيّ. ّالنمو ُّيعتبر وال

للغاباتّالبريةّوغيرّالمزروعةّأوّالفواكهّالبريةّأوّ
ّأوّاألشجارّالتيّتزرعّللحصولّثمرّالعليقّالبريّإنتاجا ّبينماّتعتبرّعمليةّزراعةّ األشجارّالمثمرة
ّإنتاجا ّ ّاألخرى ّاالستعماالت ّأو ّاألخشاب ولكنّ.ّإنتاجّالمحاصيلّالسنويةّعلىّغرارّعمليةعلى

القطعّالمتعمدّلألشجارّفيّالغاباتّالبريةّوجمعّ
الفواكهّالبريةّأوّثمرّالعليقّالبريّوكذلكّأخشابّ

وعلىّنفسّالمنوال،ّالّيعتبرّ.ّالتدفئةّتعتبرّإنتاجاّ 
ّالمجاريّ ّمن ّالمياه ّتدفق ّأو ّاألمطار تساقط
لّالمائيةّالطبيعيةّضمنّعملياتّإنتاج،ّبينماّيشك

تخزينّالمياهّفيّخزاناتّأوّخلفّسدودّوتوزيعهاّ
ّمنّموقعّإلىّآخرّمنّ ّنقلّالمياه فيّأنابيبّأو

 .ّعملياتّإنتاج
 
ّأوّ 1-44 ّاألنشطة ّمن ّالعديد ّأن ّاألمثلة ّهذه وتبين

العملياتّالتيّقدّتكونّمفيدةّللوحداتّاإلنتاجية،ّ
ّعملياتّ ّليست ّكمستهلكين، ّأو ّكمنتجين فتساقطّاألمطارّّهوّ.ّيإنتاجّبالمعنىّاالقتصادسواء 
عاملّحيويّلإلنتاجّالزراعيّأليّبلدّولكنهّليسّ
بعمليةّإنتاجّيمكنّحسابّحصيلتهاّضمنّالناتجّ

 .ّالمحليّاإلجمالي
ّ
 حّد االستهالك  .3
 
ّالقوميةّ 1-45 ّالحسابات ّنظام ّفي ّاإلنتاج لتغطية

ّكبيرّحسابّاإلنتاجّنفسه ّبشكل .ّتبعاتّتتجاوز
ّالمقيدةّ ّالمضافة ّالقيمة ّمقدار ّيحدد ّاإلنتاج ومنّثمّالمقدارّاإلجماليّمنّالدخلّالمحصلّمنّفحد 

ّاإلنتاج ّالسلعّ. ّمجموعة ّاإلنتاج ّحد  ّينظم ّاالستهالكّكما ّنفقات ّفي ّتدخل ّالتي والخدمات
ّالفعليالن ّواالستهالك ّلألسر ّهائي ّسبيلّ. فعلى

ّمنّالمنتجاتّ ّالمقدرة ّتشملّالنفقاتّالقيم المثال،
الزراعيةّالتيّتستهلكهاّاألسرّالتيّأنتجتهاّوكذلكّ
قيمّالخدماتّالمنزليةّكأعمالّالترميمّالتيّينجزهاّ
الفردّبنفسهّأوّصيانةّالمركباتّأوّالسلعّالمنزليةّ

ّ ّالمنازل ّتنظيف ّأو ّوتدريبّالمعمرة ّرعاية أو
ّالشخصيةّ ّأو ّالمحلية ّالخدمات ّأو األطفال
ّالخاص ّالنهائي ّلالستهالك ّتُنتج ّالتي .ّالمشابهة

ّلالستخدامّ ّاألسرية ّالنفقات ّضمن ّيدخل وال
النهائيّسوىّاإلنفاقّعلىّالسلعّالمستخدمةّلهذهّ

 .ّاألغراضّمثلّموادّالتنظيفّوغيرها
ّ
 حّد األصول  .4
 
للوحداتّأوّالقطاعاتُّتجمعّالميزانيةّالعموميةّ 1-46

ّأوّ ّتمتلكها ّالتي ّاألصول ّقيم ّوتقيد المؤسسية
ّالوحدات ّهذه ّتتحملها ّالتي ّالخصوم واألصولّ.

ّهيّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّتعريفها ّتم كما
ّماّ ّلوحدة ّمملوكة ّتكون ّأن ّيجب ّالتي الكيانات

(ّمالكيها)والتيّتنشأّعنهاّفوائدّاقتصاديةّلمالكهاّ
االستخدامّعلىّمدىّفترةّّعنّطريقّاالمتالكّأو

ّزمنية ّاألصولّ. ّبوضوح ّالتعريف ّهذا ويغطي
ّوالمعداتّ ّكاآلالت ّالثابتة ّواألصول المالية

ّوالمبانيّالتيّانتجتّفيّالماضي ولكنّعنصرّ.
ّتعاملّ ّالتي ّالطبيعية ّالموارد ّلتحديد ّمهم الملكية
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّأصوال  .ّبوصفها

ّكا ّالطبيعية ّالموارد ّوالثرواتّوتدخل ألرض
ّغيرّ ّوالنباتات ّالوقود ّواحتياطيات المعدنية
المزروعةّوالحيواناتّالبريةّكلهاّضمنّالميزانياتّ
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شريطةّأنّتمارسّالوحداتّالمؤسسيةّحقوقّملكيةّ
ّلهاّ ّيتيح ّوضع ّفي ّتكون ّأن ّأي ّعليها فعلية

وملكيةّاألصولّليستّبالضرورةّ.ّّاالستفادةّمنها
ّتعود ّأن ّيمكن ّبل ّ ّخاصة ّوحداتّّملكية إلى

ّعنّ ّنيابة ّملكية ّحقوق ّتمارس حكومية
ّالمجتمعات ّاألصولّ. ّمن ّالعديد ّتدخل ّثم ومن

والمواردّ.ّالبيئيةّفيّإطارّنظامّالحساباتّالقومية
ّممارسةّ ّباإلمكان ّليس ّوالتي ّالبحار ّأو كالهواء
حقّالملكيةّعليهاّأوّمناجمّالمعادنّوالوقودّالتيّ

تدخلّضمنّلمّتكتشفّأوّالتيّالّجدوىّمنهاّالّ
ّفوائدّ ّبأية ّتعود ّال ّألنها ّالقومية ّالحسابات نظام
ّالمتوفرةّ ّالتكنولوجيا ّضوء ّفي ّمالكيها على

 .ّواألسعارّالنسبيةّالسائدة
 
ويجريّقيدّالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّقيمّالمواردّ 1-47

ّبينّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّتملكها ّالتي الطبيعية
ّالتيّتليها ّالعمومية ّوالميزانية فيّّميزانيةّعمومية
فعلىّ.ّحساباتّالتراكمّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّالطبيعيةّ ّالموارد ّأحد ّنضوب ّيقيد ّالمثال، سبيل
نتيجةّالستخدامهّفيّاإلنتاجّفيّحسابّالتغيراتّ
األخرىّالتيّتطرأّعلىّحجمّحسابّاألصولّفيّ
جانبّخسائرّاألصولّالثابتةّنتيجةّلدمارهاّبفعلّ

(.ّإلخ...ّالزلّكالفيضاناتّوالّز)الكوارثّالطبيعيةّ
ّأوّ ّمخزون ّاكتشاف ّيتم ّعندما ّالعكس، وعلى
ّيصبحّ ّأو ّالوقود ّأو ّالمعادن ّمن احتياطي
ّالميزانياتّالمخزونّالذيّلمّيكنّمجديا ّفيماّسبقّذاّجدوى،ّ ّفي ّويدخل ّالحساب ّهذا ّفي يقيد

 .ّالعمومية
ّ
 الحدود القومية .5
 
ّالقوميةّّ 1-48 ّالحسابات ّحساباتّنظام ّتجميع يجري

ّالمؤس ّفيّّللوحدات ّالمجم عة ّ ّالمقيمة سية
ّفرعية ّوقطاعات ّأساسية ّمؤسسية .ّقطاعات

ّ ّالمستخدم ّالمفهوم ّهو ّاإلقامة ّدليلّومفهوم في
ّالدولي،ّ ّاالستثماري ّوالمركز ّالمدفوعات ميزان

(2118ّصندوقّالنقدّالدولي،ّ)ّاإلصدارّالسادس
ّ ّبلفظ ّاختصارا  BPM6ّوالمعروف ّعلىّ. وتطلق

لوحدةّالمقيمةّداخلّوحدةّمؤسسيةّمعي نةّّتسميةّا
ّمركز اّ ّتتخذ ّعندما ّمعين ّلبلد ّاالقتصادي اإلقليم
ّأيّ ّاإلقليم، ّذلك ّفي ّاقتصادية ّأهمية ّذا ّ من
ّاألنشطةّ ّفي ّالمشاركة ّتنوي ّأو ّتشارك عندما
ّالمعامالتّعلىّنطاقّكبيرّسواء ّ ّأو االقتصادية
 .ّعادةّبعامّواحدلفترةّزمنيةّغيرّمحد دةّأوّفترةّزمنيةّطويلةّتحد دّ

 
ّلبلدّ 1-49 ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّمجموع ويساوي

ّمبلغّ ّلإلنتاج، ّإجمالي ا ّوالذيّيعتبرّمقياس ا ّالوحداتّمعي ن، ّلجميع ّالمضافة ّاإلجمالية القيمة
ّ ّفيّاإلنتاج ّالمشاركة ّأيةّ)المؤسسية ّإليها مضاف ا

ّالمنتجاتّ ّعلى ّدعم ّأي ّمنها ا ّومطروح  ادلّهذاّوالّيع(.ّغيرّالمشمولةّفيّقيمةّمخرجاتهاضرائب
ّالمضافةّ ّاإلجمالية ّالقيمة ّمبلغ ّبالضبط المجموع
ّالحدودّ ّداخل ّتتم ّالتي ّاإلنتاجية ّاألنشطة لجميع

ّالوطني ّلالقتصاد ّالجغرافية ّبعضّ. ّتتم فقد
عملياتّإنتاجّإحدىّالوحداتّالمقيمةّخارجّالبلدّ
،ّكتركيبّبعضّاآلالتّأوّالمعداتّالمصدرةّأوّ

ّاستش ّمشروع ّااتنفيذ ّمن ّفريق ّعن لخبراءّري
ّمؤقتة ّبصفة ّالبالد ّخارج ّيعملون .ّاالستشاريين

ّالذيّ ّبعضّعملياتّاإلنتاج ّتعود ّأن ّيمكن كما
ّغيرّ ّإلىّوحداتّمؤسسية ّالبلدان ّأحد ّداخل يتم

 .مقيمة
ّ
وعندماّينشأّالناتجّالمحليّاإلجماليّمنّجانبّ 1-51

اإلنفاق،ّيجبّتكوينّعالوةّعنّالسلعّوالخدماتّ
ّ ّغير ّمؤسسية ّوحدات ّتنتجها مقيمةّالتي

ّالسلعّ ّعن ّوكذلك ّمقيمة ّوحدات وتستهلكها
ّوّ ّمقيمة ّوحداتّمؤسسية ّتنتجها والخدماتّالتي

ّتستهلكّفيّالخارج ّالحساباتّ. ولكيّيكونّنظام
ّجميعّ ّتحديد ّيجب ّالتغطية، ّفي ّشامال  المعامالتّالتيّتتمّمعّبقيةّالعالمّحتىّيتمّتفسيرّالقومية

المقيمّأثرهاّعلىّالمقاييسّالتيّتتصلّباالقتصادّ
ّعلىّالنحوّالصحيح ّالكاملةّ. وتتطابقّالمجموعة

ّفيّنظامّ ّالعالم ّبقية ّمع منّالمعامالتّالتيّتتم
ّالتيّ ّالمعامالت ّمجموعة ّمع ّالقومية الحسابات

 .يتمّرصدهاّفيّميزانّالمدفوعات
ّ
االسةةةةةتهالك النهةةةةةائي واالسةةةةةتهالك الوسةةةةةيط  .6

جمالي تكوين رأس المال الثابت  وا 
 
ّالحسابا 1-51 ّمحتويات ّخاللّتحدد ّمن ّليس ت

ّوالتصنيفاتّ ّوالتعريفات ّالمفاهيمي اإلطار
ّفحسب،ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي المشمولة
ّفيّ ّوتطبيقها ّتفسيرها ّبطرق ا ّأيض  ّتحدد ولكنها

ّالواقع ّبسيطةّ. ّوالتصنيفات ّالمفاهيم ّبدت ومهما
ّيصعبّ ّحاالت ّمحالة ّال ّهناك ّبدء، ّذي بادئ
ّضم ّبسهولة ّإدراجها ّيتسنى ّوال ّحدودها نّرسم

وقدّيتمّبيانّهذهّالنقاطّعنّ.ّفئاتّسابقةّالتحديد
طريقّدراسةّتمييزهاّفيّعلمّاالقتصادّوفيّنظامّ
ّاالستهالكّ ّبين ّالتمييز ّأي ّالقومية، الحسابات

ّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّتكوين جمالي ّإجماليّ)وا  أو
ّعلىّ ّيوصف ّما ّغالب ا ّحيث ّالثابت،  (.ّهذاّالنحوّفيّأوضاعّأخرىاالستثمار

 
ّدراس 1-52 ّواالستثمار،ّوقبل ّاالستهالك ّبين ّالفرق ة

.ّمنّالضروريّدراسةّطبيعةّاالستهالكّعنّكثب
فاالستهالكّهوّنشاطّتستهلكّمنّخاللهّالوحداتّ
ّنوعينّ ّهناك ّولكن ّوالخدمات، ّالسلع المؤسسية

ّاالستهالك ّمن ّمختلفين ّاالستهالكّ. يتكون
الوسيطّمنّالسلعّوالخدماتّالمستهلكةّفيّمسارّ

أماّاالستهالكّ.ّالفترةّالمحاسبيةاإلنتاجّفيّإطارّ
ّالتيّ ّوالخدمات ّالسلع ّمن ّفيتكون النهائي
تستخدمهاّاألسرّكلّعلىّحدةّأوّالمجتمعّلتلبيةّ

ّجماعية ّأو ّفردية ّورغبات ّاحتياجات وينحصرّ.
ّمثلّ ّالثابت، ّالمال ّرأس ّتكوين ّإجمالي نشاط
ّالمؤسسيةّ ّالوحدات ّفي ّالوسيط، االستهالك

أنهّقيمةّمشترياتهاّّبصفتهاّمنتجين،ّويعرفّعلى
اّمنهاّماّتصرفتّفيهّمنّاألصولّالثابتة .ّمطروح 
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ّ ّإنتاجها كاآلالتّ)واألصولّالثابتةّهيّأصولّتم
ّاألخرى ّالهياكل ّأو ّوالمباني ّوالمعدات التيّ(

ّاإلنتاجّ ّفي ّباستمرار ّأو ّمتكرر ّبشكل تستخدمّ 
تزيدّعنّسنةّ)علىّمدىّفتراتّمحاسبيةّمتعددةّ

ّواحدة ّالتمي(. ّالوسيطّويعتمد ّاالستهالك ّبين يز
ّكانتّ ّإذا ّما ّعلى ّالمال ّرأس ّتكوين جمالي السلعّوالخدماتّذاتّالصلةّقدّاستهلكتّبالكاملّوا 

ّالمحاسبية ّالفترة ّخالل ّال ّأم ّقدّ. ّكانت فإن
ّ ّبالكامل، ّكمعامالتّّيعتبراستهلكت استخدامها

ّّراج ّتكنّقدّّوية ّإنّلم ّأما ّكاستهالكّوسيط، يقيد
ّفتصبح ّبالكامل ّفيّّاستهلكت ّتقيد ّتراكم معاملة

 .ّحسابّرأسّالمال
 
والطبيعةّالعامة،ّوكذلكّالغرضّمنّالتمييزّبينّ 1-53

ّ،ّ ّواالستهالك ّالثابت ّالمال ّرأس ّتكوين إجمالي
ّواضح، ّنهائي ا ّأم ّوسيط ا ّاستهالك ا ّأكان .ّسواء 

ّوصنعّ ّاالقتصادي ّللتحليل ّأساسي والتمييز
ّالسياسات ّبينّ. ّالفاصل ّالحد ّوضع ولكن

جماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّليسّ ّالعمليباألماالستهالكّوا  ّالواقع ّفي ّدائم ا ّالسهل ّر فبعضّ.
األنشطةّتحويّعناصرّيبدوّأنهاّاستهالكّويحويّ
ّالوقت ّنفس ّفي ّالمال ّلرأس ّتكوين ا ّتبدو .ّأخرى

ّالحساباتّ ّنظام ّتطبيق ّنهج ّلتوحيد ّمحاولة وفي
القوميةّ،ّيجبّاتخاذّقراراتّبشأنّطرقّتصنيفّ

وفيماّيليّ.ّبنودّعسيرةّالتصنيفّبلّومثيرةّللجدل
 .ّاالنّعلىّذلكمث

ّ
 رأس المال البشري 
ّ

ّتصنيفّ 1-54 ّبوجوب ّاقتراحات ّتطرح ّما ّكإجماليّغالب ا ّالموظفين ّوتعليم ّتدريب ّعلى اإلنفاق
ّأشكالّ ّمن ّشكال  ّبوصفه ّثابت ّمال ّرأس تكوين

ّالبشري ّالمال ّرأس ّفي ّاالستثمار فاكتسابّ.
ّمنّاإلمكاناتّ ّوالمهاراتّوالمؤهالتّيزيد المعرفة

ّ ّلألفراد ّللفائدةّاإلنتاجية ّمصدر ّوهو المعنيين
ّلهم ّالمستقبلية ّاالقتصادية ّالمعرفةّ. ّكانت ن ّالواسعّوا  ّبالمعنى والمهاراتّوالمؤهالتّهيّأصول

ّالثابتةّ ّباألصول ّمساواتها ّيمكن ّفال للمصطلح،
ّالقومية،ّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّمفهوم ّحسب كما
ّوالدراسةّ ّالتعلم ّأنشطة ّخالل ّمن ّتكتسب فهي

ّيم ّالتيّال ّنيابةّوالممارسة ّبها ّيقوم ّأن كنّألحد
ّليسّ ّالمعرفة ّاكتساب ّفإن ّثم ّومن ّالدارس، عن
نّكانتّالعمليةّالتعليميةّتنفذّ ّتعليميةعمليةّإنتاجّحتىّوا  ّخدمات ّخالل ّمن ّتعاملّ. ّثم ومن
ّالمدارسّوالكلياتّ ّالتيّتنتجها الخدماتّالتعليمية

ّ ّوالجامعات ّيستهلكهاّ... ّخدمات ّأنها ّعلى إلخ
ّا ّمسار ّفي ّوالمهاراتالطالب ّللمعرفة .ّكتسابهم

ّنهائي ا ّاستهالك ا ّالتعليم ّمن ّالنوع ّهذا .ّويعتبر
وعندماّيقومّصاحبّالعملّبعمليةّالتدريبّلتعزيزّ
 .ّفاعليةّموظفيه،ّّتعتبرّالتكاليفّاستهالك اّوسيط ا

 
وتتماشىّهذهّالمعاملةّلتكاليفّالتعليمّمعّحدودّ 1-55

ولكنّاإلنتاجّواألصولّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
الّيعتبرّجميعّمستخدميّنظامّالحساباتّالقوميةّ

ّاألحوال ّجميع ّفي ُّمرضي ا ّذلك ّنظامّ. ولكن
ّعلىّالحساباتّالقوميةّكماّوردّالشرحّالحق اّهوّالنظامّ ّالمستخدمين ّتشجيع ّخالله ّمن ّيتم الذي
ّحساباتّ ّشكل ّفي ّالبديلة ّاألعراف استكشاف
ّوالعشرين ّالتاسع ّالفصل ّفي ّوصفها ّتم .ّتابعة

ّلقيدّرأسّالمالّالبشريّواّ  حدىّالمعالجاتّالبديلة
 .هيّإحدىّتلكّالتطبيقات

ّ
جمالي تكوين رأس المال   الثابتالتصليحات والصيانة وا 

ّ
ّال 1-56 ّهيّّتصليحعمليات ّ ّاالعتيادية والصيانة

ّالكبيرةّ ّالصعوبة ّعلى ا، ّشيوع  ّأقل ّآخر، جماليّمثال ّفاصلّبينّاالستهالكّوا  ّحد لمحاولةّرسم
ّالما ّرأس ّالثابتتكوين ّل ّالتصليجّ. فعمليات

ّالمشروعاتّلإلبقاءّعلىّ ّبها ّالتيّتقوم والصيانة
ّتعاملّ ّجيدة ّتشغيل ّحالة ّفي ّالثابتة األصول

ولكنّالتحسيناتّالكبيرةّ.ّبوصفهاّاستهالك اّوسيط ا
ّاألصولّ ّعلى ّتتم ّالتي ّوالتمديدات واإلضافات
ّوالتيّتعملّ ّمباٍني، ّكانتّآالتّأو ّسواء  ّتحسينالثابتة، ّوتطيلّّعلى ّطاقتها ّمن ّوتزيد أدائها،
ّالمالّ ّلرأس ّتكوين ا ّتعتبر ،ّ ّالتشغيل ّفي ّالثابتعمرها ّخطّفاصلّ. ّرسم وليسّمنّالسهلّعملي ا
ّوالتحسيناتّ ّاالعتيادية ّالتصليحات ّبين ّ بين
ّيوفرّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّأن ّرغم الكبيرة

ّالغرض ّلهذا ّمعينة ّتوصيات ّبعضّ. ولكن
رقّبينّعملياتّالتصليحّالمحللينّيعتبرونّأنّالف

ّواإلضافاتّ ّوالتحسينات ّاالعتيادية والصيانة
الكبيرةّليسّّعمليا ّوالّمبررا ،ّويفضلونّطريقةّقيدّ

يمكنّمنّخاللهاّمعاملةّتلكّاألنشطةّ"ّإجماليةّ"
 .ّبوصفهاّتكوينا ّإلجماليّرأسّالمالّالثابت

 : لإلحصاءنظام الحسابات القومية كإطار تنسيقي - هّ
 
 التوفيق بين مختلف النظم اإلحصائية .1
 
ّاألهمية،ّ 1-57 ّبالغة ّوظيفة ّالحساباتّالقومية لنظام

ّاالقتصاديةّ ّلإلحصاءات ّتنسيقي ّإطار ّهو إذ
ّبمعنيينّمختلفين ّيعتبرّ. ّالحساباتّالقومية فنظام

ّتوافقّ ّلضمان ّفكري ا ّإطار ا ّاألول ّالمقام ّالميادينّفي ّفي ّالمستخدمة ّوالتصنيفات التعريفات
ّمترابطة ّولكنها ّلإلحصاء، ّالمختلفة ّالمق. امّوفي

ّإطارّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّيعتبر الثاني،
ّلضمانّالتوافقّالرقميّللبياناتّالمستقاةّ ّاالستقصاءّمحاسبيا  ّكعمليات ّالمصادر ّمختلف من

ّ ّالبضائعّّيةاألسّرّوالمسوحالصناعية حصاءات وا   .التجارية
 
ّاإلحصائيةّ 1-58 ّالنظم ّمختلف ّبين ّالتوفيق ويسهم

ّاإل ّلجميع ّالتحليلية ّالفائدة ّتعزيز .ّحصاءاتفي
ّمموقعا ّ ّدوم ا ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّاحتل ّالبياناتّوقد ّألن ّفيّاإلحصاءاتّاالقتصادية ّميزانّمركزيا  ّكإحصاءات ا ّتخصص  ّالنظم ّأكثر من
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ّتستخدمّ ّأن ّيجب ّالعاملة ّوالقوة المدفوعات
والحاجةّإلىّ.ّمصحوبةّببياناتّالحساباتّالقومية

ّوالن ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّبين ظمّالتوفيق
ّالماليةّ ّكاإلحصاءات ّالصلة ّذات اإلحصائية
حصاءاتّميزانّالمدفوعاتّيؤديّمراجعةّالنظمّ اإلحصائيةّاألخرىّبالتوازيّوبالتعاونّالمحكمّمعّوا 

ويؤديّ.ّتلكّالمشمولةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
هذاّالتنسيقّإلىّالتخلصّمنّالفروقّفيّالمفاهيمّ

مكنّتبريرهاّبينهاّإالّفيّبعضّاالستثناءاتّالتيّي
ّمنّ ّمختلفة ّبأنواع ّالخاصة ّالمزايا ّحيث من
ّمختلفةّ ّبأنواع ّالخاصة ّالمتطلبات ّأو البيانات

ّالمستخدمين ّنظامّ. ّبين ّالتوفيق ّأن ّثبت وقد
ّحققّ ّاألخرى ّالرئيسية ّوالنظم ّالقومية الحسابات
ّإدخالّ ّطريق ّعن ّالتوفيق ّهذا ّأنجز ّوقد لىّالنظمّتعديالتّعلىّنظامّالحساباتّالقوميةّوعنجاحا 

 .ّاألخرى
ّ
اسةةةةتخدام البيانةةةةات الجزئيةةةةة فةةةةي المحاسةةةةبة  .8

 الخاصة باالقتصاد الكلي
 
ّوالميزانياتّ 1-59 ّالحسابات ّتسلسل ّتجميع يمكن

ّحيثّ ّمن ّالقومية، ّالحسابات ّلنظام العمومية
ّالمجاميعّ ّمستويات ّمن ّمستوي ّأي ّعلى المبدأ،

ّ ّعلى ّحتى ّمؤسسيةّاإلجمالية، ّوحدة مستوى
ّفردية ّعلىّ. ّالحصول ّالمستحسن ّمن ّيبدو وربما

ّعنّ ّأو ّالقطاعات ّعن ّالكلي ّاالقتصاد حسابات
ّتجميعّ ّطريق ّعن ّمباشر ّبشكل ّككل االقتصاد

ّحدة ّعلى ّوحدة ّبكل ّالخاصة ّ ّالبيانات وسوفّ.
ّعلىّ ّالحصول ّعند ّجمة ّتحليلية ّمميزات تتوافر

ّح ّمع ّبالكامل ّتتوافق ّبياناتّجزئية ساباتّقواعد
ّأوّ ّالقطاعات ّعن ّالمقابلة ّالكلي االقتصاد

ّككل ّاالقتصاد ّأوّ. ّمجاميع ّفي فالبيانات
ّمنّ ّكبير ا ّقدر ا ّتخفي ّما ّكثيرا  متوسطات،
ّفيّ ّتحدث ّالتي ّالتغيرات ّعن ّالمفيدة المعلومات

ّالجماهير ّأوساط ّتوضحّ. ّالمثال، ّسبيل فعلى
ّعلىّ ّتطرأ ّالتي ّالتغيرات ّأن ّاالقتصادية النظرية

أنماطّتوزيعّالدخلّقدّيكونّمنّالمتوقعّنمطّمنّ
ّعليهّ ّعالوة ّاالستهالك ّإجمالي ّعلى ّتؤثر أن
ّإجماليّ ّمستوي ّعلى ّتطرأ ّالتي ّالتغيرات بسبب

ّالدخل ّتتصلّ. ّالتي ّالمعلومات ّتكون وربما
ّإلىّ ّللتوصل ّليسّفقط ّمطلوبة ّالفردية بالوحدات
ّولكنهاّ ّاالقتصاد، ّعمل ّألسلوب ّأفضل تفهم

ّكذلكّلمراقبة ّأوّّمطلوبة ّالسياساتّالحكومية أثر
ّمنّ ّالمنتقاة ّاألنواع ّعلى ّاألخرى األحداث
ّكاألسرّ ّبها ّيكونّهناكّاهتمام الوحداتّالتيّقد

ّللغاية ّالمحدود ّالدخل ّذات ّمنّ. ّكذلك ويتسنى
ّسلوكّ ّتتبع ّالجزئية ّالبيانات ّمجموعات خالل

ولقدّأصبحتّ.ّالوحداتّالفرديةّعلىّمدارّالوقت
رةّللغايةّمنّقواعدّبياناتّإدارةّوتحليلّمقاديرّكبي

ّباستمرارّ ّسهولته ّوتزداد ّكبير ّبشكل ّأيسر جزئية
ّأجهزةّ ّفي ّالمستمرة ّالتحسينات ّبفضل وذلك

ّالحاسوبّووسائلّاالتصال ومنّالممكنّاشتقاقّ.
ّكالسجالتّ ّمختلفة ّمصادر ّعدة ّمن البيانات

ّوعملياتّ ّالسكان حصاءات ّوا  ّوالتجارية  .ّاّبشكلّمخصوصاالستقصاءّالتيّيتمّإجراءهاإلدارية
 
ولكنّمنّالناحيةّالعملية،ّفمنّالنادرّأنّتتراكمّ 1-61

ّطريقّ ّعن ّببساطة ّالكلي ّاالقتصاد حسابات
وحتىّعندماّ.ّتجميعّالبياناتّالجزئيةّذاتّالصلة

ّأوّ ّبحسابات ّالفردية ّالمؤسسية ّالوحدات تحتفظ
سجالت،ّفإنّالمفاهيمّالمطلوبةّأوّالمالئمةّعلىّ

ّقد ّالصغر ّالمتناهي ّمناسبةّّالمستوي ّتكون ال
ومنّالممكنّأنّتكونّالوحداتّ.ّعلىّمستويّكلي

الفرديةّمجبرةّعلىّاستخدامّالمفاهيمّالتيّوضعتّ
ّكالضرائب ّأخرى ّألغراض ّاألعرافّ. وتختلف

المحاسبيةّوأساليبّالتقييمّالمستخدمةّعلىّمستويّ
ّالتيّ ّواألساليب ّاألعراف ّعن ّالجزئي االقتصاد

ّالقومي ّالحسابات ّنظام ّةيتطلبها ّسبيلّ. فعلى
ّالتكلفةّ ّلمحاسبة ّالشائع ّاالستخدام ّيعني المثال،
ّقدّ ّالفردية ّالمشروعات ّحسابات ّأن التاريخية
تختلفّبشكلّكبيرّعنّتلكّالمستخدمةّفيّنظامّ

ّالقومية ّالحسابات ّوفق اّ. ّاإلهالك ّيكون وقد
ّبالغّ ّبشكل ّاعتباطي ّألغراضّضريبية الحتسابه

ّك ّاقتصادية ّنظر ّوجهة ّمن ّمقبول مقياسّوغير
ّالثابت ّالمال ّرأس ّالستهالك ّهذهّ. ّمثل وفي

ّمحاولةّ ّعند ّعملي ّغير ّاألمر ّيكون المواقف،
ّقبلّ ّالمشروعات ّآلالف ّالفردية ّالحسابات تعديل

ّتجميعها ّالبياناتّبعدّ. ّتعديل ّيتم ّذلك ّمن ّماوبدال  ّدرجة ّإلى ّإجمالها ّليستّ. ّالحال، وبطبيعة
صادّهناكّحاجةّإلجمالّالبياناتّإلىّمستويّاالقت

الكليّأوّحتىّقطاعاتّأوّصناعاتّبأكملهاّقبلّ
تعديلهاّومنّالمحتملّأنّيكونّاألمرّأكثرّكفاءةّ
ّمنّ ّمجموعات ّعلى ّالتعديالت ّإجراء عند

ّتجانس ا ّأكثر ّأو ّأصغر ّتكون ّالوحدات وقدّ.
ّالنظمّ ّعليه ّيطلق ّما ّتجميع ّعلى ّذلك ينطوي

ّالوسيطةّمنّالحسابات ّتجريّالتعديالتّ. وعندما
تويّمنّمستوياتّالتجميعّفالتسلسلّعلىّأيّمس

ّغيرّ ّالناتجة ّالكلية ّالبيانات ّجعل ّهو الحتمي
ّذلكّللتجميعاتّالبسيطةّمنّالبياناتّ ّبعد مكافئة

وعندماّالّتنشأّالبياناتّ.ّالجزئيةّالتيّنشأتّمنها
ّالسجالتّ ّأو ّالتجارية ّالحسابات ّمن الجزئية
ّأوّ ّالسكان ّإحصاءات ّمن ّولكن اإلدارية

ّاال ّألغراضّاالستبيانات ّصممت ّالتي ستقصائية
ّالمستخدمةّ ّالمفاهيم ّتكون ّأن ّينبغي إحصائية،
ّتتطلبّ ّقد ّالنتائج ّولكن ّالمطلوبة ّللمفاهيم أقرب
ّاكتمالّ تعديالتّعلىّالمستويّالكليّبسببّعدم

ّ ّفيّ)التغطية ّمنحصرة ّاالستبيانات ّتكون عندما
أوّبسببّ(ّمشاريعّأكبرّحجما ّعلىّسبيلّالمثال

 .ّاألخطاءّفيّاالستجابةّالخطأّالناتجّمن
 
ّاألسرّ 1-61 ّمعظم ّتحتفظ ّأن ّالمحتمل ّمن ليس

ّنظامّ ّإليه ّيحتاج ّالذي ّالنوع ّمن بحسابات
وتنشأّالبياناتّالجزئيةّبالنسبةّ.ّالحساباتّالقومية

ّتكونّ ّقد ّالتي ّاالستبيانات ّعينات ّمن لألسر
عدادّ ّوا  ّاالستجابة ّفي ّجسيمة ّألخطاء ّالتقاريرعرضة ّعلى. ّالصعب ّمن ّيكون وجهّّوقد
ّوذاتّ ّسليمة ّبيانات ّعلى ّالحصول الخصوص
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ّغيرّ ّالصغيرة ّالمشروعات ّأنشطة ّعن مغزى
ويجبّتعديلّ.ّالمسجلةّرسمي اّوالتيّتملكهاّاألسر

ّاالستقصاءّ ّعمليات ّعلى ّالمبنية اإلجماليات
ّكإغفالّ ّاالنحياز ّمن ّمعينة ّأشكال للتخلصّمن

ّ ّاإلنفاق ّمن ّمعينة ّبأنواع ّالخاصة علىّ)التقارير
ّّو ّالتبغ ّوالمقامرة ّالكحول ّإلخ... ّلجعلهاّ( وكذلك

ّمصادرّ ّمن ّالمأخوذة ّالكلية ّالبيانات ّمع منسقة
وقدّتتقيدّاالستفادةّالمنتظمةّمنّ.ّأخرىّكالواردات

ّحولّ ّالمتزايدة ّبالمخاوف ّكذلك ّالجزئية البيانات
ّالبياناتّ ّقواعد ّاستخدام ّسوء ّواحتمال السرية

 .ّالمشارّإليها
ّ
ّأ 1-62 ّنستنتج ّفربما ّذلك ّلعدةّوعلى ّيتعذر ّقد نه

ّفيّأسباب،ّإنّلمّيكنّمستحيال ّ،ّإنجازّقواعدّبياناتّ ّبالكامل ّمتوافقة ّتكون ّكلية ّوحسابات جزئية
ّالواقع ّالمفاهيمّ. ّتكون ّأن ّيجب ّذلك، ورغم

ّالمحاسبةّ ّفي ّالمستخدمة ّوالتصنيفات والتعريفات
ّالمستويينّ ّعلى ّمتماثلة ّأمكن، ّكلما االقتصادية،

لتيسيرّالمقابلةّبينّنوعيّّالمتناهيّالصغرّوالكلي
 .ّالبيانات

ّ
 الروابط مع المحاسبة التجارية - وّ
 
ّنظامّ 1-63 ّفي ّالمحاسبية ّواإلجراءات ّالقواعد تقوم

ّواإلجراءاتّ ّالقواعد ّعلى ّالقومية الحسابات
ّفيّ ّطويل ّزمن ّمنذ ّالمستخدمة المحاسبية

ّالتجارية ّالمحاسبة ّاألساسيةّ. ّالبديهيات ومن
ّالمبدأّ ّهو ّالوطنية ّأو ّاالقتصادية للمحاسبة
ّالمزدوجّ ّالقيد ّذات ّالدفاتر ّمسك ّلعملية التقليدي

ّ ّعن ّإلىّوالتي ّالمعامالت ّإحدى ّتؤدي طريقها
ّداخلّ ّوالمدين ّللدائن ّالمنسجمة ّالقيود ّمن زوج

ّالمعاملة ّطرفي ّمن ّكل ّ ّحسابات ّسبيلّ. فعلى
المثال،ّالّيتطلبّتسجيلّبيعّالمنتجاتّوجودّقيدّ
فيّحسابّاإلنتاجّللبائعّفحسبّبلّقيدّآخرّبقيمةّ
ّفيّ ّالنظير، ّبأنه ّيوصف ّما ّوغالب ا ّالماليمساوية، ّأوّّالحساب ّالنقدية ّالقيمة ّلقيد للبائع
ّتلقيهّ ّيتم ّوالذي ّاألجل ّالقصير ّالمالي االئتمان

ّالمنتجاتّالمباعة ّمقابل ّمماثلينّ. ّقيدين ّأن وبما
يكونانّمطلوبينّكذلكّبالنسبةّللمشتري،ّينبغيّأنّ
تؤديّالمعاملةّإلىّأربعةّقيودّفوريةّبقيمةّمتساويةّ

ّ ّكال  ّتغطي ّالتي ّالكلية ّالحسابات ّنظام منّفي
ّوالمشتري ّالبائع ّمعاملةّ. ّتتطلبّأية ّعام، وبوجه

ّقيودّ ّأربعة ّدوم ا ّالمؤسسية ّمختلفّالوحدات بين
ّالحساباتّ ّنظام ّحسابات ّفي ّمتساوية فورية

ّ ّالقيود)القومية ّرباعية ّمحاسبة ّأي نّ( ّوا  ّمقابلهاكانتّالمعاملةّعبارةّعنّنقلّملكيةّوليستّتبادال ّحتى ّنقود ّيتمّسداد نّلم ّوحتىّوا  تسنىّمنّوي.
ّالتفاعالتّ ّوتحليل ّقيد ّالمتعددة ّالقيود ّهذه خالل
ّوالقطاعاتّ ّالوحدات ّمختلف ّبين االقتصادية

ّالمؤسسية ّواحدةّ. ّوحدة ّداخل ّالمعامالت ولكن
ّالتيّ) ّالوحدة ّنفس ّقبل ّمن ّالمنتجات كاستهالك

 .ّتتطلبّقيدينّفقطّويجبّتقديرّقيمتهما(ّأنتجتها
 

ّا 1-64 ّالحسابات ّنظام ّهيكل ّتصميم لقوميةّويعتمد
ّاالقتصاديةّ ّوالمبادئ ّالنظرية ّعلى ّكبير بشكل

والمقصودّمنّ.ّوعلىّممارساتّالمحاسبةّالتجارية
ّأساسيةّكاإلنتاجّواالستهالكّوتكوينّرأسّ مفاهيم
ّاالقتصادية ّالنظرية ّفي ّترسيخها ّهو .ّالمال

ّمعّ ّالمحاسبية ّالممارسات ّتتعارض وعندما
ّللمبادئ ّاألولوية ّتعطى ّاالقتصادية، ّالمبادئ
االقتصاديّإذُّصم مّنظامّالحساباتّالقوميةّبشكلّ
ّوصنعّ ّاالقتصادي ّالتحليل ّلغرض أساسي

ومنّالممكنّبيانّالفرقّبينّالمحاسبةّ.ّالسياسات
ّمفهومّ ّطريق ّعن ّاالقتصادية ّوالنظرية التجارية
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالمستخدم ّاإلنتاج كلفة

 .ّالقومية
ّ
1-65 ّ ّشائع ّنحو ّعلى ّالتجارية ّالحسابات معّ)تقوم

ّالحاالت ّاختالف ّأساسّ( ّعلى ّالتكاليف بقيد
.ّتاريخي،ّألسبابّمنهاّضمانّالموضوعيةّالتامة

ّأوّ ّالسلع ّتقييم ّالتاريخية ّالتكلفة وتتطلبّمحاسبة
األصولّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّعنّطريقّاإلنفاقّ
ّالسلعّ ّللحصولّعلىّهذه ّفعلي ا ّالذيّجرىّتكبده ّاإلنفاق ّهذا قَدم ّكانِّ ّمهما ّاألصول فيّأو

ّالماضي ّيتمّ. ّالحساباتّالقومية، ّفيّنظام ولكن
ّفيّ ّتعريفه ّحسب ّالفرصة ّتكلفة ّمفهوم توظيف

أيّأنهّيتمّقياسّتكلفةّاستخدامّأوّ.ّعلمّاالقتصاد
استهالكّأيّمنّاألصولّالقائمةّأوّإحدىّالسلعّ
ّمنّعملياتّاإلنتاجّعنّ ّبعينها ّواحدة فيّعملية

ّت ّباإلمكان ّكان ّالتي ّالفوائد ّمقدار أمينهاّطريق
ّبطرقّ ّالسلعة ّأو ّاألصل ّاستخدام ّطريق عن

ّبديلة ّإلىّ. ّبالرجوع ّالفرصة ّتكلفة ّاحتساب ويتم
ّالمورد،ّ ّأو ّاألصل ّاستخدام ّوقت الفرصّالفائتة
ّاألصلبوصفهّمتغي را ّعنّالتكلفةّالتيّتمّتكبدهاّفيّوقتّ ّعلى ّللحصول ّالماضي ّمن ّما وأفضلّ.
ةّتقريبّعمليّلمحاسبةّتكلفةّالفرصةّهوّمحاسب

ّتقييمّ ّطريقها ّعن ّيجري ّالتي ّالجارية التكاليف
األصولّأوّالسلعّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّبأسعارهاّ
ّإتمامّ ّوقت ّالمقدرة ّأو ّالفعلية ّالجارية السوق

ّاإلنتاج ّالتكاليفّ. ّوصفّمحاسبة ّيتم ّما ّعدمّوأحيان ا ّرغم ّاالستبدال ّتكاليف ّكمحاسبة الجارية
 .ّستخدامهوجودّنيةّالستبدالّاألصلّفعلي اّبعدّا

 
ّبمعدالتّ 1-66 ّكان ن ّوا  ّحتى ّالتضخم ّثبات وعند

ّإلىّ ّالتاريخية ّالتكاليف ّاستخدام ّيؤدي معقولة،
ّبمعنىّ ّاإلنتاج ّفرص ّتكاليف ّقيمة ّمن التقليل
ّربماّ ّالتاريخية ّالتكلفة ّربح ّأن ّحتى اقتصادي
ّحسبّ ّالتشغيل ّفائض ّمن ّبكثير ّأكبر يكون

ّالحساباتّالقومية ّتعريفهّفيّنظام ّواألرباحّعند.
ّمضللةّ ّإشارات ّإعطاء ّقد ّالتاريخية التكاليف
للغايةّبالنسبةّلربحيةّعملياتّاإلنتاجّالتيّتتصلّ
بهاّعنّطريقّالتقليلّبانتظامّمنّقيمةّّعناصرّ

ّبالمنتجات ّاإلنتاجّمقارنة ّأنّتؤديّإلىّ. ويمكنها
ّالجزئيّ ّاالقتصاد ّمستوي ّعلى ّخاطئة قرارات

 .ّواالقتصادّالكلي
ّ
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تخترقّنظامّتشع باتّاريةّلمحاسبةّالتكاليفّالج 1-67
ّبأكمله ّالحساباتّالقومية ّجميعّ. ّعلى ّتؤثر فهي

ّالموازنة ّوبنودها ّالعمومية ّوالميزانيات .ّالحسابات
ّاإلجماليةّ ّقياسّالقيمة ّأساسيّلعملية وهناكّمبدأ
ّوهوّّ ّاإلجمالي، ّالمحلي ّالناتج ّثم ّومن المضافة
ّالناتجّواالستهالكّالوسيطّباألسعارّ ّتقييم ضرورة

ومفادّذلكّأنّالسلعّ.ّيةّوقتّحدوثّاإلنتاجالجاّر
ّباألسعارّ ّالمخزوناتّيجبّتقييمها ّمن المسحوبة
ّالتيّ ّباألسعار ّوليس ّالسلع ّسحب ّوقت السائدة

ّالمخزونات ولكنّهذهّالطريقةّفيّقيدّ.ّدخلتّبها
التغيراتّالتيّتطرأّعلىّالمخزوناتّليستّشائعةّ
جّّاالستخدامّفيّالمحاسبةّالتجاريةّوقدّتعطيّنتائ

ّعندماّ ّسيما ّوال ّبعضّاألحيان، ّفي ّجدا  ّاألسعارمختلفة ّارتفاع ّمع ّالمخزونات ّمستويات .ّتتقلب
ّيجريّحسابّاستهالكّرأسّ وعلىّنفسّالمنوال،
ّعلىّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّالثابت المال
أساسّتكاليفّالفرصةّالتقديريةّالستخدامّاألصولّ
ّأسعارّ ّعن ّمختلفة ّبوصفها ّاستخدامها ّوقت في

وحتىّعندماّالّيتمّ.ّاألصولّعندّالحصولّعليها
ّفإنّ ّالمستهلكة، ّالثابتة ّالفعليّلألصول االستبدال
مبلغّاستهالكّاألصولّالثابتةّالمحملّعلىّتكلفةّ
ّاستبدالّ ّليتسنى ّثابت ا ّيكون ّأن ّينبغي ّالحاجةاإلنتاج ّتدعو ّ ّعندما ّاألصول، ّيستمرّ. وعندما

ّ ّاستهالكّرأسّالمال ّقيمة ّتكون الثابتّالتضخم،
ّالتاريخيةّ ّبالتكاليف ّ ّاإلهالك ّمن ّلمزيد عرضة
ّنفسّاالفتراضاتّفيّ ّإلى ّالوصول ّتم ن ّوا  ّعنّحتى ّالتجارية ّوالحسابات ّالقومية ّالحسابات نظام
أعمارّخدمةّاألصولّومعدالتّاستهالكهاّالعاديّ

ّوتقادمها ّمصطلحّّ. ّيستخدم ،ّ ّااللتباس ولتفادي
ّالثابت" ّاستهالكّرأسّالمال ّا" لحساباتّفيّنظام

 .ّفيّالمعتادّفيّالحساباتّالتجاريةوفق اّلماّيجريّقياسهّ"ّاإلهالك"القوميةّلتمييزهّعنّ
 
ّالقوميةّ 1-68 ّالحسابات ّنظام ّبين ّالفروق ومن

ّ ّمصطلح ّأن ّهو ّالتجارية ّاألرباح"والمحاسبة الّ"
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّموازن ّبند ّلوصف يستخدم

ّالقومية ّقريبّ. ّتقدير ّهو ّالمشروع ّدخل وبند
باحّماّقبلّالضريبةّوالدخلّالقابلّللصرفّإلىّألّر

وقدّنشأّاستخدامّمصطلحّ.ّأرباحّماّبعدّالضريبة
الدخلّالقابلّللصرفّمنّأنّالبندّالمقابلّللقطاعّ
ّاألسرّ ّإلحدى ّمتاح ّمبلغ ّأقصى ّيمثل األسري
ّصافيّ ّعلى ّالمحافظة ّبعد ّاالستهالك ألغراض
اّمن هاّثروتهاّ،ّأيّالقيمةّالجاريةّألصولهاّمطروح 

ّلخصومها ّالجارية ّالقيمة ّللشركات،ّ. وبالنسبة
ّهذاّ ّيكون ّ ّنهائي، ّاستهالك ّلديها ّليس طالما

 .ّالمبلغّهوّالمتاحّلالستثمار
ّ
ّيستثنيّ 1-69 ّالتجارية، ّالحسابات ّمن ّالعكس وعلى

ّأيةّ ّالدخل ّحساب ّمن ّالقومية ّالحسابات نظام
ّنتيجةّ ّفيها ّالتصرف ّأو ّاكتسابها ّيتم أصول

صولّالتيّتعملّعلىّمجردّلعملياتّنقلّملكيةّاأل
ّوكذلكّ ّمختلفّالوحدات، ّبين ّالثروة ّتوزيع إعادة
ّأوّالتصرفّفيهاّنتيجةّ أيةّأصولّجرىّاكتسابها
ّالكوارثّ ّأو ّكالزالزل ّباإلنتاج ّتتصل ّال ألحداث

ّالحروب ّأو ّاألخرى ّالطبيعية اّ. ّأيض  ّتستبعد كما
منّالدخلّالمحصلّعنّطريقّاإلنتاجّالمكاسبّ

ّالعقاري ّالخسائر ّالخصومّأو ّأو ّاألصول ّعلى ة
 .ّنتيجةّللتغيراتّفيّأسعارهاّالنسبية

 معايير المحاسبة الدولية .1
 
لنظامّالحسابات2118ّّأحدّخصائصّتحديثّ 1-71

ّلمعاييرّ ّالمتزايد ّاالعترافّباالستخدام ّهو القومية
ّالعام ّوالقطاع ّالشركات ّلدى ّالدولية .ّالمحاسبة

ّالخاصةّ ّالمعايير ّ ّإلى ّالالحقة ّالفصول وتشير
(IASBّ)بكلّمنّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّ

ّالعام ّالقطاع ّمحاسبة ّلمعايير ّالدولي ّوالمجلس
(IPSASBّ ّواألهمّ(. ّالحاالت، ّمن ّالعديد وفي

ّغيرّ ّواألصول ّالمعاشات ّبخصوم ّيتصل فيما
الملموسة،ّتعتمدّجدوىّإدراجّبنودّمعينةّفيّنظامّ
ّالمحاسبةّ ّمعايير ّتطبيق ّعلى ّالقومية الحسابات

 .ّليةالدّو
 توسيع نطاق نظام الحسابات القومية - زّ
 
تمّتصميمّنظامّالحساباتّالقوميةّليكونّشامال ّ 1-71

ّأي اّ ّالبلدان، ّمن ّبلد ّأي  ّيستطيع ّحتى ّيكفي كانتّهياكلهّاالقتصادية،ّوالترتيباتّالمؤسسيةّأوّبما
مستويّالتطورّفيهّأنّينتقيّمنّنظامّالحساباتّ
ّللتطبيقّ ّالتيّتعتبرّاألكثرّقابلية القوميةّاألجزاء

والغرضّمنّ.ّاصةفيّضوءّاحتياجاتهّوقدراتهّالخ
ّبطريقةّمرنة،ّ ّالحساباتّالقوميةّهوّتطبيقه نظام
والّينبغيّاعتبارّالحساباتّوالجداولّوالتصنيفاتّ
ّمعروضّفيّهذاّ ّهو ّإلىّقطاعاتّمما والتقسيم

فربماّيتمّعلىّ.ّالمجلدّّمنّقبيلّاإلجراءاتّالثابتة
سبيلّالمثالّتطبيقّتصنيفاتّالوحداتّالمؤسسيةّ

ّواألصول ّطريقّّوالمعامالت ّعن ّمرن بشكل
ّفصلّ ّعملية ّأو ّآخر ّإجمالي ّمجموع إدخال
ّتوفرّ ّيمليه ّما ّنحو ّعلى ّاإلجمالي، للمجموع
البياناتّوتفرضهّخصوصيةّبالظروفّفيّمختلفّ

واالستخدامّالمرنّللتصنيفاتّالّيغيرّمنّ.ّالبلدان
ّالحساباتّ ّلنظام ّاألساسية ّوالتعريفات المفاهيم

 .ّالقومية
 
ّيؤك 1-72 ّالحاالت، ّبعض ّالحساباتّوفي ّنظام د

ّالقوميةّبوضوحّعلىّالمرونة فعلىّسبيلّالمثالّ.
ّالقطاعّ ّلتقسيم ّمختلفتين ّطريقتين ّاقتراح تم
ّالفصلّ ّفي ّفرعية ّقطاعات ّإلى ّالعام الحكومي
ّهاتينّ ّمن ّألي  ّأولوية ّإعطاء ّدون الرابع

ّالطريقتين ّنظامّ. ّأن ّورغم ّالمنوال، ّنفس وعلى
األسريّإلىّّالحساباتّالقوميةّيقترحّتقسيمّالقطاع

ّالرئيسيّ ّالمصدر ّأساس ّعلى ّفرعية قطاعات
لدخلّاألسرة،ّيؤكدّعلىّأنّذلكّهوّمعيارّواحدّ
ّقطاعات ّإلى ّللتقسيم ّالممكنة ّالمعايير ّمن .ّفقط

وقدّيكونّمنّالمالئمّفيّبعضّالحاالتّأنّيتمّ
ّالمعاييرّ ّأساس ّعلى ّقطاعات ّإلى التقسيم

ّاأل-االجتماعية ّا ّمكانّإقامة ّ ّأو سرّاالقتصادية
أوّالقيامّبعمليةّتفصيلّلإلجماليّالخاصّبالقطاعّ

 .ّاألسريّباستخدامّمعيارينّأوّأكثرّبشكلّهرمي
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ّ
ّفيّالفصولّمنّالثامنّعشرّإلىّالتاسعّ 1-73 والعشرينّتناولّالطرقّالتيّقدّتتبعّلتكييفّنظامّوقدّتم 

ّالظروفّ ّبمختلف ّيفي ّبحيث ّالقومية الحسابات
والعشرينّكيفّّويبينّالفصلّالتاسعّ.ّواالحتياجات

ّعنّ ّمتقدمة ّمرحلة ّإلى ّبالمرونة ّالوصول يمكن
ّالّطريقّتطويرّالحساباتّالتابعةّالتيّترتبطّارتباط اّ ّولكنها ّالرئيسي ّالقومية ّالحسابات ّبنظام ّتتقيدّوثيق ا ّأو ّتمام ا ّالمفاهيم ّنفس ّبتوظيف تلتزم

ّنقدي ا ّالتعبيرّعنها ّبالبياناتّالتيّيتم والحساباتّ.
ّ ّأعدت ّصحةّالتابعة ّكمراقبة ّخاصة ألغراض

ّالبيئة ّحالة ّأو ّالمجتمع ّكذلكّ. ّتستخدم وقد
ّواستنباطّإجراءاتّ الستكشافّالمنهجياتّالجديدة
محاسبيةّجديدةّوالتي،ّعندماّيتمّتطويرهاّبالكاملّ
ّالحساباتّالقوميةّمعّ ّنظام ّيستوعبها ّقد وقبولها،
-مرورّالزمنّكماّحدثّمثال ّمعّتحليلّالمدخالت

 .ّيّأدمجّفيّنظامّالحساباتّالقوميةالمخرجاتّالذ
ّ
ّنظامّ 1-74 ّتطبيق ّبها ّيتم ّقد ّأخرى ّطريقة وهناك

ّترتيبّ ّإعادة ّوهي ّبمرونة ّالقومية الحسابات
البياناتّفيّالحساباتّفيّشكلّمصفوفةّمحاسبةّ
ّاحتياجاتّ ّأفضل ّبشكل ّتلبي ّحتى اجتماعية

والّينبغيّ.ّخاصةّعلىّمستوىّالتحليلّوالسياسات
اّ تفسيرّمثلّهذهّالمصفوفاتّعلىّأنهاّتشكلّنظم 

ن ّوا  ّالمعلوماتّمختلفة ّلعرضّكتلة ّبديلة ّطرق ما
ّيعتبرهّ ّالذي ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّيحويها التي
ّوقوةّ ّإفادة ّأكثر ّوالمحللين ّالمستخدمين بعض
ّاالجتماعيةّ ّالتنمية ّنماذج عداد ّوا  لمراقبة

 .ّّواالقتصادية
 الرفاهيةنظةةةةةام الحسةةةةةابات القوميةةةةةة ومقةةةةةاييس  - حّ
 
ُّيتخذّالناتجّالمحليّاإلجماليّك 1-75 ّما مقياسّغالب ا

ّالحساباتّالقوميةّالّيدعيّلهّ ّولكنّنظام للرفاه،
ّإليهاّ ّيستند ّمعايير ّعدة ّالواقع ّفي ّوهناك ذلك،
ّالحساباتّ ّتدحضّتفسير ّالحساباتّالقومية نظام

وقدّجرىّسردّمضامينّبعضّ.ّعلىّمستوىّالرفاه
 .ّهذهّالمعاييرّبإيجازّفيّهذاّالقسم

ّ
التحفظات على اعتبار اإلنفاق مقياسًا  .1

 هيةللرفا
 
ّقيمةّ 1-76 ّتحسب ّأن ّالسوق، ّاقتصادات ّفي ينبغي

مختلفّالسلعّوالخدماتّبحيثّالّتقتصرّتكاليفهاّ
النسبيةّفيّاإلنتاجّّتشملّّالفوائدّوالمزاياّالنسبيةّّ
.ّالمحققةّمنّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّأوّاالستهالك

ّالّرويحد دّذلكّالرابطّبينّالتغيراتّفيّإجماليّاإلنتاجّ ّفي ّوالتغيرات ّفاهواالستهالك ّالتغيراتّ. ولكن
ّليستّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّاالستهالك، ّحجم في

وهناكّتسليمّواسعّ.ّهيّنفسهاّالتغيراتّفيّالرفاه
ّوالخدماتّ ّالسلع ّعلى ّاإلنفاق ّزيادة ّبأن النطاق
تؤديّإلىّزيادةّالرفاه،ّّإنّبقيتّالعواملّاألخرىّ

ولكنّقدّالّتكونّزيادةّالرفاهّمتناسبةّ.ّعلىّحالها

ّف ّالزيادة ّأنّمع ّبالضرورة ّليس ّكما ّاإلنفاق، ي
تكونّالوحدةّالتيّتتكبدّاإلنفاقّهيّنفسهاّالوحدةّ

ّالرفاه ّفي ّالزيادة ّمن ّتستفيد ّالتي ّنظامّ. ويميز
ّمبين اّ ّالفعلي، ّاالستهالك ّبين ّالقومية ّاالستهالكمقدارّالسلعّوالخدماتّالتيّتستهلكّفعلي ا،ّونفقاتّالحسابات رّمنّواالستهالكّاألسريّالفعليّأكب.
نفقاتّاالستهالكّألنهّيشملّاإلنفاقّالذيّتتكبدهّ
الحكومةّالعامةّوالمؤسساتّّالتيّالّتتوخىّالربحّ

 .ّلخدمةّاألسرّّلصالحّاألسرّمنفردة
 
وزيادةّاستهالكّشخصّمعي نّمنّالطعامّيعيشّ 1-77

فيّفقرّمدقعّقدّيؤديّإلىّزيادةّّفيّالرفاهّّتفوقّ
ّاستهالكّشخصّيعيشّحالةّ ماّيمكنّيحدثّإذا

ّيسر ّيستطيعّ. ّال ّالقومية ّالحسابات ّنظام ولكن
ّتتيحّ ّالقواعد ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّذلكّألنه تمييز

التيّّتمييزّالوحدةّالتيّتتكبدّاإلنفاقّمقابلّالوحدة
ّنظامّ ّفي ّالتقييم ّأساس ّأن ّإال ّالطعام، تستهلك
ّالطعامّ ّفي ّالمدفوع ّالسعر ّهو الحساباتّالقومية
ّالحصولّ ّيتم ّالتي ّالنوعية ّللمزايا ّتعديل بدون

ّاستهالكه ّمن ّعليها ّزعمهّ. ّيمكن ّما وأكثر
ّيكونّ ّقد ّأنه ّللرفاهيةّهو ّعلىّمستويّالرفاهالعتبارّاإلنفاقّمقياس ا ّأدنىّمعقوال  ّالتيّتنتجّحد ا ية

 .ّعنّاإلنفاق
ّ
 الخدمات غير مدفوعة القيمة والرفاهية .8
 
ّالحساباتّالقوميةّهوّ 1-78 ّاإلنتاجّفيّنظام ّيتمّإنّحد  ّالخدماتّالتي ّالذيّالّتدرجّعنده ّالحد  ّباستثناءّذلك ّاألسر ّقبل ّمن ّواستهالكها ّ إنتاجها

ّالمالك ّلمساكن ّالمفترض الشاغلينّ-اإليجار
ّلل ّتسدد ّالمحليينوالمدفوعاتّالتي ّعاملين وعلىّ.

نفسّالمنوال،ّالّيشملّنظامّالحساباتّالقوميةّأيةّ
ّاألفرادّ ّمن ّالمقدمة ّالعمالة ّخدمات ّعن تقديرات

ّللربح ّالهادفة ّغير ّللمؤسسات ّتكلفة ّدون وفيّ.
ّرفاهيةّ ّمن ّبالوقت ّاإلسهام ّيزيد ّالحالتين، كلتا

ّالمجتمع ّفي ّآخرين ّأفراد ّهذهّ. ّاستثناء وليس
الخدمات،ّبلّهوّاعترافّبأنّإدراجهاّسوفّيكونّإلنتاجّإنكار اّلخصائصّرفاهيةّالخدماتّمنّحدّا

منّشأنهّأنّينتقصّمنّدونّأنّيضيفّإلىّفائدةّ
ّالتيّ ّلألغراضّاألساسية ّالحساباتّالقومية نظام
ّاالقتصاديّ ّوهيّالتحليل ّأجلها، ّمن ّتصميمه تم

 .ّواتخاذّالقرارّوصنعّالسياسات
ّ
 الرفاهيةأثر األحداث الخارجية على  .3
 
ّواألمةّ 1-79 ّالفرد ّرفاه ّمستوي ّيتأثر ّأن ُيحتمل

بمجموعةّكبيرةّمنّالعواملّالتيّليستّاقتصاديةّ
ّالمنشأ ّبوباءّ. ّمصحوب ا ّقارص ّشتاء ّحل  ّحالها،ّفإذا ّأخرىّعلى ّبقيتّعوامل ن ّوا  ّ ّمنّاألنفلونزا، ّعدد ّواستهالك ّإنتاج ّيزيد ّأن ّالمتوقع من

لىّسلعّالسلعّوالخدماتّتلبيةّللطلبّاإلضافيّع
ّمنّ ّواالستهالك ّاإلنتاج ّفيزيد ّمعي نة، ّالطبيةوخدمات ّوالخدمات ّوالمالبس ّالوقود ّأنواع وقدّ.
ّجميعّ ّعلى ّأسوأ ّحال ّفي ّأنفسهم ّالناس يعتبر
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ّحالةّ ّبسبب ّالسابق ّبالعام ّمقارنة المستويات
ّزيادةّ ّعن ّالنظر ّبصرف ّوالوباء الطقسّالطارئة

ّع ّاإلضافي ّللطلب ّنتيجة ّواالستهالك لىّاإلنتاج
ّالصحية ّوالخدمات ّالتدفئة ّينخفضّ. ّأن وُيحتمل

ّالناتجّ ّارتفع ن ّوا  ّحتى ّللرفاه ّاإلجمالي  .ّالمحليّاإلجماليّمنّحيثّالحجمالمستوى
 
ّلمّيحدثّماّوالّيعنيّهذاّالوضعّعدمّتوقعّتحس نّالرفاهّمعّ 1-81 ازديادّالناتجّالمحليّاإلجمالي،ّّإذا

ّمنّعواملّأخرى ّيؤثرّعلىّالرفاه ّافترضنا. ّفإذا
ّالمجتمعّ ّيجد ّقد ّوانتشارّوباء، ّبرد حدوثّموجة
ّاإلنتاجّ ّزيادة ّظل ّفي ّحاال  ّأفضل نفسه
واالستهالكّمنّخدماتّالتدفئةّوالخدماتّالصحيةّ

ّدونها ّمن ّالحال ّعليه ّهو ّمما ّ ّزيادةّّ. وتأتي
ّاألحداثّّ ّتخلفها ّالتي ّاألضرار ّ ّلمعالجة اإلنتاج

ّالواسع ّبالمعنى ّالناس ّرفاه ّعلى ّفتؤثر فمنّ.
ّواألعاصيرّتوقع،ّمثال ،ّأنّيزدادّاإلنتاجّإلصالحّاألضرارّالم ّكالزالزل ّطبيعية ّكوارث ّأثر على

ّوالفيضانات ّّفيف. ّالمفترضّّوقوعحال ّمن كارثة
ّ ّاإلنتاج ّيزيد ّالرفاهّخدماتّمنأن ّي. ّيبقىولكن

اسّالتغيراتّفيّالرفاهّعلىّيكيفيةّّقّحولالسؤالّ
ّالزمن ّمدار ّّفالمجتمع. ّكارثةّّيتضررالذي من

ّّيحققطبيعيةّ إصالحّّأنجزمستوىّأعلىّمنّإذا
ّعليهّّما ّكان ّمما ّأفضل ّإلى ّالوضع ّفعاد ّالكارثةتدم ر ّقبل .ّ ّكيف ّالمستويّّيمكنولكن مقارنة

ّ ّالرفاهية ّمن ّحدوثّعدمّحالّبالوضعالجديد
 كارثة؟ّ

ّ
 أثر العوامل الخارجية على الرفاهية .4
 
ّالّ 1-81 ّالتي ّاإلنتاجية ّاألنشطة ّبعض تتسبب

يرصدهاّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّتقويضّالرفاهّ
ّ ّضوضاءّ. ّمثال ، ّالمصانع، ّأحد ّيحدث ّفقد ف

ّمنّ ّبالقرب ّأو ّالهواء ّفي ّملوثات ّمنه وتنبعث
ّبسبلّاإلضرارإلىّحدّّحياناّ مجاريّالمياه،ّتصلّأ

ّالّ ّوطالما ّوبرفاههم ّالجوار ّفي ّالقاطنين عيش
ّيكونّ ّفلن ّالمصنع، ّعلى ّمالية ّعقوبة توجد

كانّقياسّالعواقبّمنّخاللّنظامّالحساباتّباإلم
ّمنّ.ّالقومية ففرضّّإجراءاتّعلىّالمصنعّللحد 

ّبفعلّ ّالمنبعثة ّالملوثات ّكمية ّأو الضوضاء

تشريعاتّحكوميةّأوّبوسائلّأخرىّ،ّيرتبّعليهّ
كلفةّفترتفعّالتكاليفّومنّثمّيتحسنّالرفاه،ّولكنّ
ّتظلّ ّقد ّإذ ّنفسه، ّبالمستوى ّبالضرورة ليس

ّتوقفّالتحسينا ّإن ّعليه ّتبدو ّقد ّمما ّأقل ت
 .المصنعّعنّنشاطه

ّ
ّشواغلّّ 1-82 ّهيّمصدر ّالبيئية ّالخارجية والعوامل

ّبقياسّالنموّ ّأم ّبقياسّالرفاه ّيتصل ّفيما رئيسية
ّالواقع ّفي ّنفسه ّاالقتصادي ّهذهّ. ّمع وللتعامل

ّالحساباتّ ّإنشئّحسابّتابعّفيّنظام الشوغلّ،
ةّعلىّتلكّالقوميةّوهوّقيدّالتنقيحّلمحاولةّاإلجاب

ّ.التساؤالت
 
 اآلثار غير االقتصادية على الرفاهية .5
 
ّوحدهاوالّيتحد دّمستويّرفاهّالفردّبالعواملّاالقتصاديةّ 1-83 ّتؤثرّ. ّاألخرىّالتي ّبعضّالعوامل فهناك

ّكالظروفّالشخصيةّواألسريةّونوعيةّ علىّالرفاه
ّبالوظيفة ّوالرضا ّالصحة رّ. ّتصو  ّالصعب ومن

ّتتيحّحصرّمث ّ ّالعواملّطريقةّموضوعية لّهذه
ّنظامّّ ّفي ّإدراجها ّجدوى ّتصو ر ّاألصعب ومن

 .ُّصم مّلتيسيرّعمليةّالتحليلّاالقتصادي
ّ
 مؤشرات الرفاه ومجاميع االقتصاد الكلي .6
 
ّيمكنّ 1-84 ّمختلفة، ّأوجه ّله ّواسع ّمفهوم ّهو الرفاه

رصدّبعضهاّرصدا ّمنطقيا ّعنّطريقّمجموعّأوّ
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالشاملة ّالمجاميع ّمن أكثر
القومية،ّوبعضهاّاآلخرّعنّطريقّاستخدامّهيكلّ
ّفيّ ّوتوسيعه ّالقومية ّالحسابات ّلنظام أساسي
اتجاهاتّمعينة،ّوربماّيكونّذلك،ّمثال،ّبتضمينهّ
ّوآثارّ ّنقدي ّمقابل ّغير ّمن ّلخدماتّتؤمن ألصلّعنّنطاقّهذاّالنظامّالذيّلمّّيصم مّفيّاولكنّأوجها ّأخرىّقدّتظلّبعيدةّ.ّاألضرارّالبيئيةبنودا 

وسوفّيكونّإنكارّجدوىّذلكّّإالّ.ّلقياسّالرفاه
ّتلقائي اّ ّيأتي ّلن ّاالقتصادية ّللحسابات ّنظام ألن

ّ.ّبمقياسّللرفاهّيفيّبكاملّالغرض
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 منظور عام : انيثالفصل ال
 

 مقدمة - أ
 
ـــــاّعـــــنّاإلطـــــارّ 2-1 يعطـــــيّهـــــذاّالفصـــــلّمنظـــــور اّعام 

المحاســــبيّلنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة،ّوهــــوّبــــذلكّ
ـــاّعـــنّمعظـــمّالفصـــولّالالحقـــةّ  .ّأيضاّ يـــوفرّمنظـــور اّعام 

يعرضّالعناصرّالمتصلةّبالمفـاهيمّوالتـيّتشـك لّ -ّأ
العمودّالفقريّللنظامّالمحاسبيّوالقواعـدّالمحاسـبيةّ

شــرحهاّفــيّّكمــاّتــمّاإلســهابّفــي.ّالواجــبّاتباعهــا
ــــيّ(ّج)و(ّب)القســــمينّ ــــةّف ووردتّتفاصــــيلهاّكامل

 .ّالفصولّالثالثّوالرابعّوالخامس
يصفّالشكلّالقياسيّلإلطـارّالمركـزيّ -ّب

ـــدّتـــمّعـــرضّكـــلّ.ّللهيكـــلّالمحاســـبيّاألساســـي وق
حســابّمــعّوصــفّلطبيعــةّالحســابّومنظــورّعــنّ
نــــــوعّالتحليــــــلّالــــــذيّيمكــــــنّأنّينشــــــأّعــــــنّذلــــــكّ

(ّد)فـيّالقسـمّّوقـدّوردّوصـفّالحسـابات.ّالحساب
 .ّثمّفيّالفصولّالسادسّإلىّالسابعّعشر

وبعـدّذلـكّيبــينّهـذاّالفصـلّبعــضّالطـرقّالتــيّّ -ّج
يمكــنّمـــنّخاللهـــاّتطبيـــقّاإلطـــارّالمركـــزيّبشـــكلّ

ـــــــة ـــــــدانّالمعني ـــــــاتّالبل ـــــــىّ.ّمـــــــرنّوفـــــــقّمتطلب وعل
ــــاولّالحســــاباتّالتابعــــة وقــــدّوردّ.ّاألخــــص،ّتــــمّتن

وصفّهذهّالتوسعاتّوالتطبيقاتّبإيجازّفيّالقسـمّ
وفــيّالفصــولّمــنّالثــامنّعشــرّحتــىّالتاســعّ(ّهـــ)

 .ّوالعشرين
 
اهرّاألساســــــيةّالتــــــيّتشــــــكلّّوالفصــــــلّاألول،ّالظــــــواإلطــارّالمركـــزي،ّوفق ــاّلمـــاّوردّمـــنّشــرحّلـــهّفـــيّ 2-2

اإلنتـــاجّواالســـتهالكّوالتـــراكمّ:ّاالقتصـــاديّالســـلوك
.ّوالمفــاهيمّالمرتبطــةّبكــلّمنهــاّوهــيّالــدخلّوالثــروة

ويهــدفّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّإلــىّتقــديمّعــرضّ
القائمـةّّعنّهذهّالمجموعـةّمـنّالظـواهرّوالعالقـات

بينهــــاّوهــــوّمــــاّتــــمّتبســــيطهّللمســــاعدةّعلــــىّالفهــــمّ
.ّولكنـــــهّيغطـــــيّأيَضـــــاّجميـــــعّاالعتبـــــاراتّالمهمـــــة

وللتوصلّإلىّذلك،ّينبغيّأنّيفيّاإلطارّالمركـزيّ
 .ّبشرطين،ّفيجبّأنّيكونّمتكامال ّومترابط ا

 
عّالحســـاباتّنفـــسّالمفـــاهيمّوالتصـــنيفاتّعلـــىّجميـــولكيّيكونّاإلطارّالمركزيّمتكامال ،ّيجبّتطبيقّ 2-3

المســـاكنّبوصـــفهاّأصـــوال ،ّفيجـــبّأنّتـــؤديّجميـــعّفمـثال ،ّعنـدماّيتقـررّأنُّتعامـلّ.ّوالحساباتّالفرعية
المســــــاكنّخــــــدماتّإســــــكانيةّمشــــــمولةّفــــــيّحــــــدودّ
اإلنتـــــــاج،ّبصـــــــرفّالنظـــــــرّعمـــــــاّإذاّكانـــــــتّتلـــــــكّ

وعلــىّنفـــسّ.ّالمســاكنّمشـــغولةّبمالكهــاّأوّمـــؤجرة
ّجميعهـاّالـدخلّالـذيّيجـبّأنّ يعامـلّالمنـوال،ّتـدر 

بنفسّالطريقـةّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّبصـرفّ
 .ّالنظرّعنّالعالقةّبينّالمالكّوالشاغل

ّ
كــلّتــدفقّأوّمســتوىّمخــزونّاقتصــاديّيظهــرّفــيّولكـيّيكـونّاإلطـارّالمركـزيّمترابط ـا،ّيجـبّقيـاسّ 2-4

نظـــامّالحســــاباتّالقوميــــةّبالتســــاويّلألطــــرافّذاتّ

ـــقّ.ّالصـــلة ـــرابطّعـــنّطريـــقّتطبي ـــكّالت ويتحقـــقّذل
سّالمفـــــاهيمّوالتعريفـــــاتّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّنفـــــ

ـــةّبأكملـــهّوكـــذلكّباســـتخدامّمجموعـــةّواحـــدةّ القومي
ــــيّنظــــامّ ــــودّف ــــعّالقي مــــنّالقواعــــدّالمحاســــبيةّلجمي

ومـنّناحيـةّالتطبيـق،ّلـنّتكـونّ.ّالحساباتّالقوميـة
البيانــــــــاتّالفعليــــــــةّالصــــــــادرةّعــــــــنّالحســــــــاباتّأوّ
اإلحصاءاتّالتـيّتوفرهـاّالوحـداتّاألوليـةّمترابطـةّ

ــــر اّمــــنّمام اّلعدةّأسباب،ّفإنّتحقيقّالترابطّالـذيّيتطلبـهّت ــــبّقــــدر اّكبي  .ّالعملّاإلضافينظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّيتطل
ّ
 تحليل التدفقات والمخزونات .1
 
إنّالغــــرضّمــــنّنظــــامّللحســــاباتّالوطنيــــةّبشــــكلّ 2-5

.ّأساسيّهـوّقيـدّالتـدفقاتّوالمخزونـاتّاالقتصـادية
ومنّالممكنّالتفكيرّفيّالتدفقاتّاالقتصـاديةّبعـدةّ

مــنّيفعــلّ"فنأخــذّعلــىّســبيلّالمثــالّالســؤالّ.ّطــرق
إلــىّالعامــلّاالقتصــاديّ"ّمــن"،ّحيــثّتشــيرّ"مــاذا؟

ــــيّفعــــلّشــــيءّمــــا،ّأيّالمشــــغل أمــــاّ.ّالمشــــاركّف
فتــرتبطّبنــوعّمــنّاإلجــراءاتّالتــيّيقــومّبهــاّ"ّمــاذا"

وفــــيّحــــاالتّقالئــــل،ّتــــوفرّاإلجابــــةّ.ّهـــذاّالعامــــل
ولكـــــنّالســــؤالّعلـــــىّوجـــــهّ.ّالتــــدفقاتّاالقتصـــــاديةعلــىّهــذاّالســؤالّالبســيطّتوصــيف اّأولي ــاّجيــد اّألحــدّ
مثـــــالّحالـــــةّفلنأخـــــذّعلـــــىّســـــبيلّال.ّلتـــــدفقّبعينـــــهالعمومّبالغّالبساطةّليوفرّوصـف اّاقتصـادي اّمبسـط اّ

ومـــنّ.ّشـــخصّمـــاّيقـــومّبشـــراءّرغيـــفّمـــنّالخبـــز
الضـــروريّلتوصـــيفّالتـــدفقّأنّنـــدرسّممـــنّســـيتمّ

ومـــاّ(ّخبـــازّأوّســـوقّمركـــزي)شـــراءّذلـــكّالرغيـــفّ
عملــةّمعدنيــةّأمّ)هــوّالــذيّســيدفعّمقابــلّالرغيــفّ

ولـــذاّفـــإنّالســـؤالّالبـــادئّيتحـــولّ(.ّورقـــةّمصـــرفية
ّ؟ّوينطـوي"معّمـنّومقابـلّمـاذامنّيفعلّماذاّ"إلىّ

(ّبـــائعّومشـــترٍّ)ذلـــكّالتـــدفقّالســـلسّعلـــىّمشـــغ لينّ
جـــراءينّرئيســـينّ جـــراءينّفـــرعيينّ(ّشـــراءّوبيـــع)وا  وا  الخبـزّوالعملـةّالمعدنيـةّأوّ)وشـيئينّ(ّدفعّواسـتالم)

ســوفّيتطلــبّالوصــفّالكامــلّمعلومــاتّ(.ّالورقيــة
 أكثر،ّعلىّاألقل،ّوزنّونوعّوسعرّالخبز؟ّ

 
.ّرّتعقيـد اإنّالصورةّفيّالعـالمّالـواقعيّالّتـزالّأكثـ 2-6

فقبــلّأنّيطــرأّذلــكّالتــدفق،ّكانــتّلــدىّالبــائعّّفــيّ
متجرهّكميةّمعينةّمـنّالخبـز،ّثـمّأصـبحّلديـهّخبـز اّ

ــــاّمــــنّالنقــــود،ّولكــــنّأصــــبحّلديــــهّنقــــود اّأقــــلّوكــانّلــدىّالمشــتريّمبلغ ــاّ.ّأقــلّولكــنّنقــود اّأكثــر إذنّفالتـدفقّبينهمـاّ(.ّقبـلّأنّيأكلـه)وبعضّالخبزّمعين 
ويعنـيّذلـكّأنّ.ّفيهماّالمبدئيينأد يّإلىّتغييرّموق

التـــــدفقاتّالّيمكـــــنّدراســـــتهاّبمعـــــزلّعـــــنّالواقـــــع،ّ
فيجـــــبّدراســـــةّالمـــــوقفينّقبـــــلّوبعـــــدّأنّيقـــــعّأحـــــدّ

وعنــدّهــاتينّالنقطتــينّمــنّالــزمن،ّعلينــاّ.ّالتــدفقات
.ّ"مــــنّلديــــهّمــــاذا؟"أنّنســــألّأنفســــناّذلــــكّالســــؤالّ

فالخبــازّلــيسّلديــهّالخبــزّوالنقــودّفحســب،ّبــلّلديــهّ
(ّيملــك)أيّأنــهّلديــهّ.ّإلــخ...ّأحــدّالبنــوكّوســيارةّمتجـرّومعجنـا ّوبعـضّالـدقيقّووديعـةّفـيّمنزال ّبـهّ

وينطبقّنفسّالشيءّعلـىّ.ّمخزونّماّمنّاألشياء
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باإلضافةّإلىّماهيةّالتدفقاتّفيّنفسها،ّ.ّالمشتري
وتـرتبطّالتـدفقاتّوالتغيـراتّ.ّفهيّتعـدلّالمخزونـات

الســؤالّثــمّيتحــولّ.ّفــيّالمخزونــاتّارتباط ــاّجوهري ــا
مـــنّيفعـــلّمـــاذاّمـــعّمـــنّمقابـــلّ"الســـابقّثانيـــةّإلـــىّ

 "وبأيةّتغيراتّفيّالمخزونات؟ماذاّ
ّ
ولكــنّالطـــرقّالمتعــددةّلدراســـةّهــذاّالمثـــالّلــمّتنفـــدّ 2-7

فقبــــلّأنّيســــتطيعّالخبــــازّبيــــعّالخبــــز،ّكــــانّ.ّبعــــد
ــــــهّأنّيخبــــــزه وهــــــوّيســــــتعملّالــــــدقيقّوالمــــــاءّ.ّعلي

ولـــذا،ّفهنـــاكّســـؤالّ.ّزّإلـــخ..والكهربـــاءّوالمعجـــنّ
ومــاّ.ّ"وبــأيّالوســائل؟ّمــنّيفعــلّمــاذا"إضــافيّهــوّ

ـــاّأنّيوصـــفّبطـــريقتين نشـــاطهّ:ّيفعلـــهّيمكـــنّأيض 
وفيمــاّ(.ّهــوّالخبــز:ّمنــتج)ونتيجــةّذلــكّ(ّأنّيخبـز)

لمـــــاذاّ"يتصــــلّبالمشـــــتري،ّمـــــنّالممكــــنّأنّنســـــألّ
والغرضّالواضـحّمـنّذلـكّهـوّأنّ.ّ"يشتريّالخبز؟

يأكلـهّكطعـام،ّولكـنّمــنّالممكـنّأنّيكـونّالغــرضّ
وهـــذاّيثيـــرّ.ّإعطـــاءهّألحـــدّالمتســـولينّكصـــدقةهـــوّ

 .ّ"وأليّغرض؟منّيفعلّماذاّ"السؤالّ
ّ
ــا ّ 2-8 ــاّفإنــهّينــتجّتركيب مـنّيفعـلّ:ّ"معقد اّإليّحـدّمـاّمـنّالـروابطّالبسـيطةوعنــدماّنمــزجّجميــعّاألســئلةّمع 

ّ ّالوســــائلّوألي  غـــــــــرضّومـــــــــاّالتغييـــــــــراتّالتـــــــــيّطـــــــــرأتّعلـــــــــىّمــــاذاّومــــعّمــــنّومقابــــلّمــــاذاّوبــــأي 
ومــــــنّشــــــأنّاإلجابــــــةّعلــــــىّهــــــذهّّّ".المخزونــــــات؟

ـــاتّ ـــعّالتـــدفقاتّاالقتصـــاديةّوالمخزون األســـئلةّلجمي
والمشـــغلينّاالقتصـــاديينّفـــيّإطـــارّاقتصـــادّمـــاّأنّ
ولكــنّ.ّالشـبكةّالكاملــةّللعالقــاتّاالقتصـاديةّالبينيــةيـــــوف رّكميـــــةّهائلـــــةّمـــــنّالمعلومـــــاتّالتـــــيّتصـــــفّ
ذلكّسيتطلبّكميةّهائلـةّمـنّالمعلومـاتّاألساسـيةّ

ــاّوالّمكــتمال ّدائمــا ّحيــثّقــدّوهــوّمــاّالّ الّيغطــيّســوىّجوانــبّمعينــةّمــنّالسلســلةّالمعقــدةّيكــونّمتاح 
إضــافةّإلــىّمــاّســبق،ّمــنّالضــروريّ.ّمــنّاألســئلة

تنظيمّعمليـةّقيـدّالتـدفقاتّوالمخزونـاتّاالقتصـاديةّ
 .ّفيّهذاّالقسمبطريقةّشاملةّعلىّالنحـوّالـذيّسـتتمّمناقشـتهّتالي ـاّ

ّ
 قيد التدفقات والمخزونات .8
 
تحــــــددّاحتياجــــــاتّالمســــــتخدمينّمتطلبــــــاتّمعينــــــةّ 2-9

أولّهــــذهّالمتطلبــــاتّهــــوّأنــــهّ.ّلإلطـــارّالمحاســــبي
ينبغيّأنّيعطيّذلكّاإلطارّالمحاسبيّصورةّعـنّ
االقتصــــــادّولكــــــنّهــــــذهّالصــــــورةّيجــــــبّأنّتكــــــونّ

دارتهـا وأمـاّالمتطلـبّ.ّمبسطةّحتىّيتسنىّفهمهـاّوا 
الثــانيّفهــوّأنــهّينبغــيّلــذلكّاإلطــارّالمحاســبيّأنّ

بأمانـــــةّالســـــلوكّاالقتصـــــاديّعـــــنّطريـــــقّّيعـــــرض
تغطيــةّجميــعّالجوانــبّالهامــةّبطريقــةّمتوازنــةّدونّ
إغفالّبعضّالجوانبّأوّالتركيزّبدرجـةّأكبـرّقلـيال ّ
علـــىّبعضـــهاّاآلخـــرّأوّيبـــرزّأخـــرىّبشـــكلّمبـــالغّ

ــــذلكّاإلطــــارّالمحاســــبيّأنّ.ّفيــــه يصــــفّبدقــــةّجميــــعّالعالقــــاتّاالقتصــــاديةّالبينيــــةّوأخيــــر ا،ّينبغــــيّل
وعلــــــىّالــــــرغمّمــــــنّ.ّجّالنشــــــاطّاالقتصــــــاديونتــــــائ

ضــــرورةّاســــتيفاءّجميــــعّهــــذهّالمتطلبــــات،ّإالّأنهــــاّ
فتحقيـــقّالتـــوازنّالصـــحيحّ.ّمتضـــاربةّإلـــىّحـــدّمـــا

فمـــنّالممكـــنّأنّيـــؤديّ.ّبينهـــاّلـــيسّبـــاألمرّالهـــين

التبســــيطّالمبــــالغّفيــــهّإلــــىّفقــــدانّرؤيــــةّأوّإغفــــالّ
جوانبّهامةّمنّجوانـبّالسـلوكّاالقتصـادي،ّوأمـاّ

تفصــــيليّالمبــــالغّفيــــهّللواقــــعّيمكــــنّأنّالوصــــفّال
يجعــــلّالصــــورةّغيــــرّواضــــحةّويقلــــلّمــــنّإمكانيــــةّ
تفهمها،ّكماّقدّيـؤديّالتعقيـدّالمبـالغّفيـهّإلـىّالحـدّ
ـــىّ مـــنّالفهـــمّويضـــللّبعـــضّالمســـتخدمين،ّومـــاّإل

 .ّذلك
ّ
ـــــــــات،ّيســـــــــتخدمّنظـــــــــامّ 2-11 وللوفـــــــــاءّبهـــــــــذهّالمتطلب

ـــــاتّاألساســـــيةّ ـــــةّعـــــدد اّمـــــنّالفئ جمـــالّجوانـــبّمعينـــةّالحســـــاباتّالقومي ّ)لتحليـــلّوا  مـــن؟ّومـــاذا؟ّوألي  ّمخـــزون؟ لـــنفسّالتـــدفقاتّاالبتدائيـــةّ(ّغـــرض؟ّوأي 
ولكــــنّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّيبســــطّ.ّالمتعــــددة

الصــورةّالتــيّيعطيهــاّللعالقــاتّالبينيــةّاالقتصــاديةّ
بطريقـةّمنظمــةّ"ّممــنّإلـىّمـن"دمّتسـجيلّسـؤالّبعـ

ــــــاّبرصــــــدّشــــــبكةّ ــــــومّدائم  فلنأخـذّ.ّالتدفقاتّبينّاألنواعّالعديدةّمـنّالمشـغلينبالكامــــــل،ّأيّأنــــــهّالّيق
ّمنهــاّيســد دّ(ج)وّ(ّب)وّ(ّأ)ثــالثّوحــدات،ّ مــدفوعاتّمــنّنفــسّالنــوعّإلــىّاالثنتــينّاألخــريين،ّ،ّكــل 

المثـالّوقدّيكونّالثالثـةّمـالكيّمتـاجرّعلـىّسـبيلّ
ـــفّأنـــواعّالســـلع ولنفتـــرضّأنّ.ّممـــنّيبيعـــونّمختل

(ّب)،ّوأنّ(ج)مـــــن3ّّوّ(ّب)مـــــن2ّّيشـــــتريّ(ّأ)
يشـــتريّ(ّج)،ّوأنّ(ج)مـــن1ّّو(ّأ)مـــن6ّّيشـــتريّ

ومــــنّالممكــــنّرصــــدّ(.ّب)وّ(ّأ)مــــنّكــــلّمــــن4ّّ
بيانّكاملّبالتدفقاتّفيّجدولّمنّثالثةّفيّثالثـةّ

 :ّكالتالي
 
 

 إجمالي المشتريات ج ب  أّ
ّأ
ّب
ّج

ّّ2ّ3ّ
6ّّ1ّ
4ّ4ّ

5ّ
7ّ
8ّ

إجماليّ
ّالمبيعات

11ّ6ّ4ّ21ّ
 
وعلـــىّالـــرغمّأنّالمشـــترياتّفقـــطّكانـــتّمحـــددة،ّ 2-11

فإنهّيتبـينّأنّاإليصـاالتّالخاصـةّبكـلّوحـدةّهـيّ
ــــــاّمتاحــــــةّفــــــيّالجــــــدول وتبــــــينّاإلجماليــــــاتّ.ّأيض 

بالعمودّبأقصىّاليمينّإجماليّالمشترياتّلكلّمـنّ
الوحــداتّالــثالثّويوضــحّالصــفّالســفليّإجمــاليّ
.ّاإليصــــاالتّمــــنّقبــــلّكــــلّمــــنّالوحــــداتّالــــثالث

حّأنهّيجبّأنّيكونّمبلغّكلّمنهاّهـوّومنّالواض
نفسّالمبلغّبماّأنّكلّمنهاّهـوّمجمـوعّكـلّالقيـودّ

وفـــــيّاإلطـــــارّالمركـــــزي،ّالّتظهـــــرّ.ّفـــــيّالجـــــدول
(ّب)و(ّأ)التفاصــيلّالكاملــةّللتــدفقاتّمــنّكــلّمــنّ

ــــبعضّبوجــــهّعــــام،ّويكفــــيّفقــــطّ(ّج)و لبعضــــهاّال
إظهـارّاإلجماليـاتّفـيّالعمـودّعلـىّأقصـىّاليمـينّ

 .ّومعرفةّأنّهذينّيجبّأنّيتوازناوالصفّالسفليّ
 
وفــيّبعــضّالعــروضّاإليضــاحية،ّوخاصــةّتلــكّ 2-12

ــــتمّ ــــدّي التــــيّتســــتخدمّأحــــدّأشــــكالّالمصــــفوفات،ّق
وتظهــرّمناقشــةّهــذاّ.ّإيضــاحّالتفاصــيلّاإلضــافية

األمــرّفــيّالفصــولّالرابــعّعشــرّوالثــامنّوالعشــرينّ
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وقـــدّتتـــوافرّالتفاصـــيلّالكاملـــةّ.ّوالتاســـعّوالعشـــرين
فعلـىّسـبيلّالمثـال،ّإنّ.ّحتىّفيّاإلطـارّالمركـزي

،ّفــيّحالــةّمــنّ(ج)و(ّب)و(ّأ)تفاعــلّكــلّمــنّلــمّي
ــــبعضّولكــــنّمــــعّوحــــدةّ الحــــاالت،ّمــــعّبعضــــهمّال

،ّكماّهوّالحـالّفـيّدفـعّالضـرائب،ّ(ز)أخرىّهيّ
ـــــــتمّبيانهـــــــا،ّ ـــــــودّلي ـــــــاكّســـــــوىّأربعـــــــةّقي ـــــــيسّهن فل

(ّب)و(ّأ)المــدفوعاتّالتــيّتمــتّمــنّقبــلّكــلّمــنّ
 (.ّز)واالستالمّمنّقبلّ(ّّج)و

ّ
وهنـــاكّحالـــةّأخـــرىّحيـــثّيقـــدمّنظـــامّالحســـاباتّ 2-13

مـاذاّمقابــلّ"القوميـةّتبســيط اّوهـوّمــنّحيـثّالســؤالّ
العملــــــةّأوّالوديعــــــةّأوّالقــــــرضّ)للنظيــــــرّالمــــــاليّ،ّأيّأنـــهّالّيوضـــحّمـــثال ّالطبيعـــةّالخاصـــةّ"مـــاذا؟

ـــــــــخ...ّالقصـــــــــيرّاألجـــــــــلّ لمشـــــــــترياتّالســـــــــلعّ(ّإل
 .ّوالخدماتّأوّلدفعّالضرائب

ّ
ّفــيّاثنــينّفقــطّولــيسّفــيّثالثــةّمــنّالقوميــةّمتكــامال ،ّرغــمّّإنّكــونّنظــامّالحســابات 2-14 وعلــىّذلــكّ.ّاألبعــاد،ّالّيقلــلّمــنّمتطلبــاتّالتــرابطأنّذلــكّجلــي 

فـــإنّهـــدفّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّهـــوّاســـتخراجّ
الحســـاباتّالقوميـــةّالمترابطـــةّبالقـــدرّالـــذيّســـتكونّ
عليـــهّإنّتـــمّإيضـــاحهاّبالكامـــل؛ّفيجـــبّقيـــاسّكـــلّ

اديّعلـىّنحـوّمتماثـلّلكـالّتدفقّأوّمخـزونّاقتصـ
ويتحقــقّتــرابطّنظــامّالحســاباتّ.ّالطــرفينّالمعنيــين

القوميةّعنّطريقّتطبيقّنفسّالمفاهيمّوالتعريفـاتّ
 .ّالقواعدّالمحاسبيةدوم اّوكـذلكّباسـتخدامّمجموعـةّواحـدةّصـارمةّمـنّ

ّ
 الحسابات القوميةالعناصةةر المتصةةةلة بالمفةةاهيم فةةةي نظةةةام  - بّ
 
العناصـــرّالمرتبطـــةّبالمفـــاهيمّوالتـــيّتقـــررّاإلطـــارّيـــــــةّعـــــــدد اّمـــــــنّيحـــــــويّنظـــــــامّالحســـــــاباتّالقوم 2-15

المحاســــــــبيّلنظــــــــامّالحســــــــاباتّالقوميــــــــةّوتســــــــمحّ
ــــيّ ــــبّاألســــئلةّالت ــــدّمــــنّجوان ــــىّالعدي باإلجابــــةّعل

ـــــاهيمّكـــــاآلتي.ّأثيـــــرتّأعـــــاله الوحـــــداتّ:وهـــــذهّالمف
 ،(من؟)والقطاعاتّالمؤسسيةّ

 
 ،(ماذا؟)المعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّ -ّأ
 ،(أيّمخزون؟)ّاألصولّوالخصوم -ّب
 جوانبّأخرىّ)المنتجاتّوالوحداتّالمنتجةّ -ّت

 ،(منّوماذا؟
 (.لماذا؟)األغراضّ -ّث
ّ

ّ.وقدّتمّعرضّكلّمنهاّبدوره
ّ
 الوحدات والقطاعات المؤسسية .1
 
إنّالوحـــــــــداتّالرئيســـــــــيةّالمحـــــــــددةّفـــــــــيّنظـــــــــامّ 2-16

الحســاباتّالقوميـــةّهــيّالوحـــداتّاالقتصــاديةّالتـــيّ
يمكنهــــــاّأنّتشــــــاركّفــــــيّالمجموعــــــةّالكاملــــــةّمــــــنّ
المعـــامالتّوالقـــادرةّعلـــىّامـــتالكّاألصـــولّوتكب ـــدّ

ويطلـــقّعلــىّهـــذهّ.ّالخصــومّباألصــالةّعـــنّنفســها

إضــــافةّإلــــىّ.ّالوحــــداتّاســــمّالوحــــداتّالمؤسســــية
المؤسسيةّهيّمراكـزّلصـنعّالقـرارّّذلك،ّفالوحدات

عنّجميعّجوانـبّالسـلوكّاالقتصـاديّألنهـاّتحمـلّ
وفـيّالواقـعّالعملـي،ّ.ّمسؤوليةّقانونيةّعـنّأعمالهـا

تســـيطرّعلـــىّبعـــضّالوحـــداتّالمؤسســـيةّوحـــداتّ
أخرى،ّففيّهذهّالحـاالتّالّتكـونّاسـتقالليةّالقـرارّ

إنّالملكيــةّ.ّكاملــةّوقــدّتتفــاوتّعلــىّمــدارّالوقــت
لألصـــولّوالخصـــومّوالســـلوكّاالســـتقالليّّالمســـتقلة

وُتعطىّالميزةّفيّنظـامّالحسـاباتّ.ّالّتتزامنّدائم ا
أفضـــلّلتنظـــيمّعمليـــةّجمـــعّوعـــرضّاإلحصـــاءاتّالقوميـةّبوجــهّعـامّللجانــبّاألولّألنـهّيــوف رّطريقــةّ
نّكانـــــــتّفائدتـــــــهّمحـــــــدودةّفـــــــيّبعـــــــضّ ـــــــىّوا  ّ.ّالحاالتحت

ّ
 القطاعات المؤسسية        

 
اتّالمؤسســيةّفــيّمجموعــاتّويــتمّتجميــعّالوحــد 2-17

لتشــــكلّقطاعـــــاتّمؤسســــيةّعلـــــىّأســــاسّمهامهـــــاّ
 :األساسيةّوسلوكياتهاّوأهدافها

وهــيّوحــداتّمؤسســيةّّالشــركاتّغيــرّالماليــة -ّأ
تشـــــتركّبصـــــفةّأساســـــيةّفـــــيّإنتـــــاجّســـــلعّالســـــوقّ

 والخدماتّغيرّالمالية،
ـــــة -ّب وهـــــيّوحـــــداتّمؤسســـــيةّّالشـــــركاتّّالمالي

تشتركّبصفةّأساسيةّفـيّالخـدماتّالماليـةّبمـاّفـيّ
 ذلكّالوساطة،

وتتكونّمـنّوحـداتّمؤسسـيةّّالحكومةّالعامة -ّت
تقـــــوم،ّإضـــــافةّإلـــــىّإنجـــــازّمســـــؤولياتهاّالسياســـــيةّ
ودورهــاّفــيّالتنظــيمّاالقتصــادي،ّبإنتــاجّّالخــدماتّ

لالســـــتهالكّالفـــــرديّأوّالجمـــــاعيّ(ّوربمـــــاّالســـــلع)
وقيّبصفةّرئيسـيةّوتعيـدّتوزيـعّعلىّأساسّغيرّس

 الدخلّوالثروة،
المعيشيةّوهيّوحداتّمؤسسيةّتتكـونّّاألسر -ّث

ويجـبّأنّ.ّمنّشخصّواحدّأوّمجموعةّأشخاص
ينتمــيّكــلّشــخصّمــنّاألشــخاصّالطبيعيــينّفــيّ

والمهــامّاألساســيةّ.ّاالقتصــادّإلــىّأســرةّواحــدةّفقــط
لألسرّهيّتـوفيرّالعمالـةّواالضـطالعّباالسـتهالكّ

أصـــحابّأعمـــال،ّبإنتـــاجّســـلعّالســـوقّالنهـــائي،ّوك
(.ّوربمــاّالخــدماتّالماليــة)والخــدماتّغيــرّالماليــةّ

ـــــةّإلحـــــدىّاألســـــرّمـــــنّ وتتكـــــونّاألنشـــــطةّالتجاري
ـــاّوتظـــلّداخـــلّاألســـرةّ ـــرّمســـجلةّقانون   .باستثناءّظروفّمعينةّومحددةمشـــاريعّغي

 تخـدم التـي للـربح الهادفـة غيـر المؤسسـات -ّج
تشـتركّبصـفةّوهيّكياناتّقانونيةّ المعيشية األسر

أساسيةّفيّإنتاجّالخدماتّغيـرّالسـوقيةّلألسـرّأوّ
المجتمعّبوجهّعامّوالتـيّتتكـونّمواردهـاّاألساسـيةّ

ّ.ّمنّاإلسهاماتّالتطوعية
 
المختلــفّبعضــهاّعــنّبعــضّوفق ــاّلتصــنيفّهرمــيّيشـــملّكـــلّقطـــاعّعـــدد اّمـــنّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّ 2-18

ـــع) ويشـــملّالقطـــاعّ(.ّوردّوصـــفهّفـــيّالفصـــلّالراب
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الفرعـيّعلـىّوحـداتّمؤسسـيةّبالكامـلّوتنتمـيّكـلّ
وحدةّمؤسسـيةّإلـىّقطـاعّفرعـيّواحـدّرغـمّإمكانيـةّ

ومـــنّأجـــلّالتعامـــلّ.ّالتقســيمّإلـــىّمجموعـــاتّبديلــة
فّالمتصـــلةّبالسياســـات،ّينطـــويّنظـــامّمـــعّالمخـــاّو

الحســـــاباتّالقوميـــــةّعلـــــىّالفـــــرقّبـــــينّالمؤسســـــاتّ
العامــةّوالوطنيــةّالخاصــةّواألجنبيــةّالســيطرةّوبــينّ

 .ّاقتصاديةّمنّاألسر-عدةّمجموعاتّاجتماعية
 

 تعيين الحدود الفاصلة لالقتصاد الكلي وبقية العالم
 

ـــــرفّاالقتصـــــادّالكلـــــيّمـــــنّحيـــــثّالوحـــــداتّ 2-19 ويتكــونّمــنّجميــعّالوحــداتّالمؤسســيةّ.ّالمؤسســيةويع 
واإلقلـــيمّ.ّالمقيمـــةّفـــيّاإلقلـــيمّاالقتصـــاديّلبلـــدّمـــا

االقتصـاديّلبلـدّمـا،ّرغـمّأنـهّيتكـونّبشـكلّأساسـيّ
ـــــا،ّفهنـــــاكّ أنظـــرّالفصــــلّ)عمليـــاتّجمـــعّوطــــرحّتـــمّإجراؤهــــاّمـــــنّاإلقلـــــيمّالجغرافـــــي،ّالّيتـــــزامنّتمام 

ومفهـــــومّاإلقامـــــةّفـــــيّنظـــــامّ(.ّســـــادسّوالعشـــــرينال
ـاّعلـىّمعـاييرّالجنسـيةّ الحساباتّالقوميةّلـيسّقائم 

ويطلـقّعلـىّإحـدىّالوحـداتّ.ّأوّالمعاييرّالقانونيـة
المؤسسيةّأنهاّوحدةّمقيمةّلبلدّماّعندماّيكـونّلهـاّ
مركـــــزّمـــــنّالمصـــــالحّاالقتصـــــاديةّالمهيمنـــــةّفـــــيّ

اّتشـــاركّاإلقلـــيمّاالقتصـــاديّلـــذلكّالبلـــد،ّأيّعنـــدم
فـيّ(ّلعـامّأوّيزيـدّيؤخـذّكمرشـدّعملـي)لفترةّممتـدةّ

وتشـــــملّ.ّاألنشـــــطةّاالقتصـــــاديةّفـــــيّذلـــــكّاإلقلـــــيم
القطاعــاتّالمؤسســيةّالمشــارّإليهــاّأعــالهّالوحــداتّ

 .ّالمقيمةّفقط
 
وتشـــــاركّالوحـــــداتّالمقيمـــــةّفـــــيّمعـــــامالتّمـــــعّ 2-21

أيّوحـداتّغيـرّمقيمـةّتنتمـيّ)وحداتّغيرّمقيمةّ
المعــــــــامالتّهــــــــيّّوهــــــــذه(.ّالقتصــــــــادياتّأخــــــــرى

المعـــامالتّالخارجيـــةّلالقتصـــادّويـــتمّتشـــكيلهاّفـــيّ
فـإذاّ.ّمجموعاتّمـنّحسـاباتّبقيـةّالعـالمّالخـارجي

ضــيقناّنطــاقّالنقــاش،ّفــإنّبقيــةّالعــالمّهــوّحســابّ
المعـــــــامالتّالتـــــــيّتـــــــتمّبـــــــينّالوحـــــــداتّالمقيمــــــــةّ
والوحــــداتّغيــــرّالمقيمــــة،ّولكنــــهّقــــدّيعتبــــرّكــــذلكّ

رّالمقيمــةّالتــيّالمجموعــةّالكاملــةّمــنّالوحــداتّغيــ
ويلعــبّبقيــةّ.ّتبــرمّمعــامالتّمــعّالوحــداتّالمقيمــة

العــــالم،ّفـــــيّالهيكـــــلّالمحاســــبيّلنظـــــامّالحســـــاباتّ
الوحداتّالغيـرّمقيمـةّمدرجـةّفقـطّّبقـدرّمشـاركتهاّالقوميــةّدور اّمشــابه اّلــدورّقطــاعّمؤسســيّرغــمّأنّ

 .ّفيّالمعامالتّمعّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمة
ّ
 ألخرىالمعامالت والتدفقات ا .8
 
تنجــزّالوحــداتّالمؤسســيةّعــدةّمهــامّاقتصــادية،ّ 2-21

ّأنهــاّتنــتجّوتســتهلكّوتــدخرّوتســتثمرّ .ّإلـــخ...ّأي 
كالزراعــةّ)وقــدّتشــاركّفــيّعــدةّأشــكالّمــنّاإلنتــاجّ

كأصــــحابّأعمــــالّأوّمــــوفريّ(ّإلــــخ...ّوالتصــــنيعّ
وتضــــــطلعّفــــــيّجميــــــعّ.ّعمالــــــةّأوّرؤوسّأمــــــوال

ّجوانــبّمهامهــاّوأنشــطتهاّاالقتصــاديةّّبعــددّكبيـــر
وينــتجّعــنّهــذهّ.ّمــنّاألعمــالّاالقتصــاديةّالمبدئيــة

األعمالّتدفقاتّاقتصـادية،ّوالتـيّتعمـلّرغـمّذلـك،ّ
أجــــورّأوّضــــرائبّأوّتكــــوينّ)مهمــــاّكــــانّوصــــفهاّ

ــــرأسّالمــــالّ ــــخ...ّل ــــلّأوّ(ّإل ــــىّإنشــــاءّأوّتحوي عل

تبــــادلّأوّمحــــوّالقيمــــةّاالقتصــــادية؛ّفهــــيّتنطــــويّ
علــىّتغييــراتّفــيّحجــمّأوّتركيبــةّأوّقيمــةّأصــولّ

وقـــدّتتخـــذّ.ّأوّخصـــومّإحـــدىّالوحـــداتّالمؤسســـية
القيمةّاالقتصاديةّشـكلّحقـوقّالملكيـةّعلـىّأشـياءّ

ـــةّ ـــزّأوّمســـكنّمـــثالّ )مادي أوّأصـــولّ(ّكرغيـــفّخب
أوّ(ّالنســــــخةّاألصـــــليةّمــــــنّفــــــيلم)غيـــــرّملموســــــةّ
خصـــومّمعـــروفّأنهـــاّذاتّقيمـــةّ)مطالبـــاتّماليـــةّ
وفــيّكــلّالحــاالت،ّربمــاّتكــونّ(.ّاقتصــاديةّســالبة

قتصــاديةّقابلــةّلالســتخدامّبغيــةّالحصــولّالقيمــةّاال
علــــىّالســــلعّأوّالخــــدماتّودفــــعّاألجــــورّأوّســــدادّ

 (.ّإلخ...ّالضرائبّ
 
إنّمعظـــمّاألعمـــالّاالقتصـــاديةّيـــتمّاالضـــطالعّ 2-22

.ّبهــــاّباالتفــــاقّالمتبــــادلّبــــينّالوحــــداتّالمؤسســــية
طـوعيّمــنّمؤسســةّألخــرىّلقــدرّمعــينّمــنّالقيمــةّوهيّإماّتكـونّتبـادال ّللقيمـةّاالقتصـاديةّأوّتحويـلّ

وهــذهّاألعمـــالّالتـــيّيـــتمّ.ّاالقتصــاديةّبـــدونّنظيـــر
نّاالضــــطالعّبهــــاّباالتفــــاقّالمتبــــادلّبــــينّوحــــدتي

ــــــيّنظــــــامّ ــــــقّعليهــــــاّمعــــــامالتّف مؤسســــــيتينّيطل
كمــــاّيعامــــلّنظــــامّالحســــاباتّ.ّالحســــاباتّالقوميــــة

القوميــةّأعمــالّاقتصــاديةّمعينــةّتنطــويّفقــطّعلــىّ
ويــــتمّ.ّوحــــدةّمؤسســــيةّواحــــدةّبوصــــفهاّمعــــامالت

ـــــةّأوّمعـــــامالتّداخـــــلّ وصـــــفهاّكمعـــــامالتّداخلي
فعلــىّســبيلّالمثــال،ّيعامــلّتكــوينّحســابّ.ّالوحــدة

ابــــــتّالخــــــاصّبالوحــــــدةّعلــــــىّأنــــــهّرأسّالمــــــالّالث
ـــــةّبـــــينّالوحـــــدةّبصـــــفتهاّمنـــــتجّمـــــعّنفســـــهاّ معامل

وتشــبهّ.ّبصـفتهاّكمســتحوذّعلــىّرأسّالمـالّالثابــت
مثـــلّهـــذهّالمعـــامالتّفـــيّطبيعتهـــاّاألعمـــالّالتـــيّ
يــتمّاالضــطالعّبهــاّباالتفــاقّالمتبــادلّبــينّوحــدتينّ

 .ّمؤسسيتينّمختلفتين
ّ
.ّولكنّليستّكلّالتدفقاتّاالقتصـاديةّمعـامالت 2-23

وعلـــــىّســـــبيلّالمثـــــال،ّفهنـــــاكّأعمـــــالّمعينـــــةّيـــــتمّ
ــــاّمــــنّقبــــلّوحــــدةّمؤسســــيةّ االضــــطالعّبهــــاّأحادي 
واحـدةّلهــاّنتـائجّعلــىّوحـداتّمؤسســيةّأخــرىّدونّ

ويســــجلّنظــــامّالحســــاباتّ.ّرضــــاّتلــــكّالمؤسســــات
القوميــةّتلــكّاألعمــالّفقــطّبدرجــةّمحــدودة،ّويكــونّ

ساســــيّعنــــدماّتســــتحوذّحكومــــاتّأوّذلــــكّبشــــكلّأ
وحــــــداتّمؤسســــــيةّأخــــــرىّعلــــــىّأصــــــولّوحــــــداتّ
مؤسســيةّأخـــرىّبمـــاّفـــيّذلــكّوحـــداتّغيـــرّمقيمـــةّ

وفــــــــــيّواقــــــــــعّاألمــــــــــر،ّلألعمــــــــــالّ.ّودونّمقابــــــــــل
االقتصــــــاديةّأحاديــــــةّالتنفيــــــذّذاتّالعواقــــــبّســــــواء ّ
ــــــىّوحــــــداتّأخــــــرىّ ــــــتّإيجابيــــــةّأوّســــــلبيةّعل كان

المظــــــاهرّالخارجيــــــةّالّيــــــتمّتســــــجيلهاّفــــــيّنظــــــامّهــــيّأوســــعّكثيــــر اّولكــــنّتلــــكّ(ّمظــــاهرّخارجيــــة)
فقـدّيــؤديّالعمـلّاإلنســانيّإلــىّ.ّالحسـاباتّالقوميــة

نقـــــــلّملكيـــــــةّاألصـــــــولّالطبيعيـــــــةّإلـــــــىّاألنشـــــــطةّ
.ّاالقتصاديةّوالتحويلّالالحقّلملكيةّهـذهّاألصـول

ويــــتمّتســــجيلّهــــذهّالظــــواهرّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّ
.ّالقوميــةّكتــدفقاتّاقتصــاديةّتــأتيّبقيمــةّاقتصــادية

وقـــــدّتـــــؤديّالظـــــواهرّغيـــــرّاالقتصـــــاديةّكـــــالحربّ
والكـــــوارثّالطبيعيـــــةّإلـــــىّدمـــــارّاألصـــــولّويجـــــبّ

وقـدّتتغيــرّ.ّتفسـيرّهـذاّالتالشــيّللقيمـةّاالقتصــادية
القيمــــةّاالقتصــــاديةّلألصــــولّوالخصــــومّفــــيّأثنــــاءّ
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امتالكهــاّكمخــزونّنتيجــةّللتغيــراتّالتــيّتطــرأّعلــىّ
وقـدّوردّفـيّالفصـلّالثـانيّعشـرّوصـفّ.ّاألسعار
الظـــــواهرّوالتـــــدفقاتّالمشـــــابهةّالتـــــيّليســـــتّّهـــــذه

معـــامالت،ّوالتـــيّيطلـــقّعليهـــاّتـــدفقاتّاقتصـــاديةّ
 .ّّأخرىّفيّنظامّالحساباتّالقومية

 
ـــــدفقاتّاالقتصـــــاديةّ 2-24 ومـــــنّالممكـــــنّأنّتكـــــونّالت

فعليـــــةّملحوظـــــةّأوّتركـــــبّيـــــتمّتقـــــديرهاّألغـــــراضّ
ومـــــنّالممكـــــنّمالحظـــــةّتـــــدفقاتّمعينـــــةّ.ّتحليليـــــة

وهــذهّهــيّالحالــةّ.ّيمــةبصــورةّمباشــرةّمــنّحيــثّالق
بالنســبةّللمعــامالتّالنقديــةّبــينّوحــدتينّمؤسســيتينّ

وتـتمّمالحظـةّ.ّكشراءّأوّبيعّسـلعةّأوّدفـعّضـريبة
تــــدفقاتّأخــــرىّلوحــــدتينّولكــــنّالّيتســــنىّتقييمهــــاّ

وتشـــــملّهـــــذهّالتـــــدفقاتّمقايضـــــةّالســـــلعّ.ّمباشـــــرة
والخــــــدماتّأوّالخــــــدماتّالتعليميــــــةّالتــــــيّيحصــــــلّ

ــا؛ّوينبغــيّعليهــاّالطــالبّوتقــدمهاّالح والمقايضــةّهــيّمثــالّ.ّأنّيحتســبّلهــاّقيمــةّنقديــةكومــاتّمجان 
،ّأيّأنّ"مقابــل"علــىّتــدف قّلوحــدتينّينطــويّعلــىّ

تدفقّفيّاتجاهّواحدّيرتبطّبتدفقّنظيرّفيّاالتجـاهّ
المعــاكس؛ّومزايــاّالمعونــةّاالجتماعيــةّالنقديــةّهــيّ

وهنــاكّنــوعّ.ّتــدفقّلوحــدتينّالّينطــويّعلــىّمقابــل
اتّينطــــويّعلــــىّوحــــدةّمؤسســــيةّآخــــرّمــــنّالتــــدفق

وقــدّتكـونّمثـلّهــذهّالتـدفقاتّملحوظــةّ.ّواحـدةّفقـط
الخـــــاصّأوّتكــــــوينّرأسّالمـــــالّأوّالــــــدمارّبفعــــــلّمادي اّكمـاّفـيّحالـةّالمخرجـاتّلحسـابّاالسـتهالكّ

وقـدّ)ويجبّأنّتحتسـبّلهـاّقـيمّ.ّالكوارثّالطبيعية
ـاّفــيّحــاالتّمعينـةّمثــلّبيــعّ وهنــــاكّتــــدفقاتّأخــــرىّداخــــلّ(.ّتمعظــــمّالمخرجــــايكـونّذلــكّيســير اّتمام 
الوحــــداتّليســــتّقابلــــةّللمالحظــــة؛ّولــــذاّيــــتمّبنــــاءّ
القيــودّالمحاســبيةّبغــرضّقيــاسّاألداءّاالقتصــاديّ

وهذهّهـيّالحالـةّبالنسـبةّالسـتهالكّ.ّبشكلّصحيح
رأسّالمــــــــالّالثابــــــــتّأوّإعــــــــادةّتقيــــــــيمّاألصــــــــولّ

وهناكّمعامالتّمعينـةّداخـلّالوحـدات،ّ.ّوالخصوم
مارّاألجنبيّالمباشرّوهيّقيـودّمثلّعائداتّاإلستث

الّيــتمّتســجيلّبعــضّالمعــامالتّالنقديــةّالملحوظــةّوأخيـــر ا،ّ.ّمحاســبيةّأنشــئتّكــذلكّألغــراضّتحليليــة
حيثّأنهاّالّتتمّمالحظتهاّفيّالواقعّالعملـيّألنهـاّ

كاألســهمّاإلســميةّأوّعـــالواتّ)ذاتّطبيعــةّمركبــةّ
اّأوّأنّطبيعتهاّالقانونيةّالّتنطبقّطبيعتهـ(ّالتأمين

وعليـــه،ّفهـــيّتنقســـمّ(.ّاإلجـــارةّالماليـــة)االقتصـــاديةّ
بالنسـبةّلنظـامّالحسـاباتّالقوميــةّإلـىّعـدةّمكونــاتّ

 .ّويتمّتعديلّتصنيفهاّومسارها
 
ورغمّأنّالمعـامالتّالنقديـةّلهـاّدورّأساسـيّفـيّ 2-25

تقيــيمّالتــدفقاتّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّإالّأنّ
ــا ملّوهــيّتشــ.ّالمعــامالتّغيــرّالنقديــةّمهمــةّأيض 

تـــدفقاتّالســـلعّوالخـــدماتّالتـــيّتـــتمّبـــينّالوحـــداتّ
المؤسســــيةّالتــــيّيجــــبّتقــــديرّالقيمــــةّلهــــاّوكــــذلكّ
بعـــــضّالتـــــدفقاتّالتـــــيّيفتـــــرضّأنهـــــاّتـــــتمّداخـــــلّ

وتتفـــــاوتّاألهميـــــةّالنســـــبيةّللمعـــــامالتّ.ّالوحـــــدات
ـــاّلنـــوعّاالقتصـــادّواألهـــدافّالتـــيّ ـــةّوفق  ـــرّالنقدي ورغـــــمّأنّحجـــــمّ.ّيســـــعىّإليهـــــاّالنظـــــامّالمحاســـــبيغي

تــــدفقاتّغيــــرّالنقديــــةّيكــــونّعــــادةّأكبــــرّبالنســــبةّال
لالقتصــــــــــــادياتّاألقــــــــــــلّتقــــــــــــدما ّمنــــــــــــهّبالنســــــــــــبةّ

ـــــىّ ـــــهّحت ـــــتمّإغفال ـــــهّي لالقتصـــــادياتّالمتقدمـــــة،ّفإن
 .ّبالنسبةّلتلكّاألخيرة

ّ
 

 األنواع الرئيسية للمعامالت والتدفقات األخرى
 

والمعـــامالتّاألوليــــةّوالتـــدفقاتّاألخــــرىّمتعــــددةّ 2-26
فــيّعــددّقليــلّنســبي اّمــنّّوقــدّتــمّتصــنيفها.ّللغايــة ويشـملّالتصـنيفّاألساسـيّ.ّاألنواعّوفق ـاّلطبيعتهـا

للمعــامالتّوالتــدفقاتّاألخــرىّفــيّنظــامّالحســاباتّ
القوميــةّأربعــةّأنــواعّمــنّالمســتويّاألولّوتــمّتقســيمّ

ــــاّلتصــــنيفّهرمــــي ــــاّوفق  ــــمّ.ّكــــلّمنهــــاّفرعي  ــــدّت وق
تصـــــميمهّبحيـــــثّيســـــتخدمّبانتظـــــامّفـــــيّحســـــاباتّ

كــــزيّويصــــنفّعكســــي اّوفق ــــاّوجــــداولّاإلطــــارّالمّر
للقطاعـــاتّالمؤسســـيةّوالصـــناعةّوالمنـــتجّوالغـــرضّ

مجموعــةّ(1ّ)وتظهــرّفــيّالملحــقّ.ّمــنّالتصــنيف
 .ّكاملةّمنّالمعامالتّورموزها

 
المعـــــــــامالتّفـــــــــيّالســـــــــلعّوالخـــــــــدماتّتصـــــــــفّ 2-27

مخرجــــــاتّ)منشـــــأّالســــــلعّوالخـــــدماتّّ(المنتجـــــات)
اســتهالكّوســيطّأمّ)واســتخدامهاّ(ّمحليــةّأمّواردات

كّنهــــــــــائيّأمّتكــــــــــوينّلــــــــــرأسّالمــــــــــالّأمّاســــــــــتهال
ومــــــنّحيــــــثّالتعريــــــف،ّتنــــــتجّالســــــلعّ(.ّصــــــادرات

ــاّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّعــنّ وبالتـــــاليّفـــــإنّمصـــــطلحّ.ّالجاريـــــةّأمّفتـــــرةّســـــابقةاإلنتـــــاجّســـــواء ّمحلي ـــــاّأمّفـــــيّالخـــــارج،ّفـــــيّالفتـــــرةّوالخــدماتّدائم 
 .ّالمنتجاتّهوّمرادفّللسلعّوالخدمات

ّ
مـــنّمعـــامالتّيـــتمّّيعيـــةالمعـــامالتّالتوّزتتكـــونّ 2-28

عــنّطريقهــاّتوزيــعّالقيمــةّالمضــافةّالمحصــلةّمــنّ
اإلنتـــــــاجّعلـــــــىّالعمالـــــــةّورأسّالمـــــــالّوالحكومـــــــةّ
والمعــامالتّالتــيّتنطــويّعلــىّإعــادةّتوزيــعّالــدخلّ

الضــرائبّعلــىّالــدخلّوالثــروةّوالتحــويالتّ)والثــروةّ
ويميـــــزّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــةّبـــــينّ(.ّاألخـــــرى

التّرأسّالمــــــالّمــــــعّالتحــــــويالتّالجاريــــــةّوتحــــــوي
اعتبـــارّأنّاألخيـــرةّتعيـــدّتوزيـــعّاالدخـــارّأوّالثـــروةّ

وقــدّتــمّتنــاولّهــذاّالفــرقّبالمناقشــةّ.ّ)ولــيسّالــدخل
 (.ّفيّالفصلّالثامن

ّ
أوّ)ّالمعـــــــــامالتّفـــــــــيّاألدواتّالماليـــــــــةتشـــــــــيرّ 2-29

إلـــىّاالســـتحواذّالصـــافيّعلـــىّ(ّالمعـــامالتّالماليـــة
األصولّالماليةّأوّصـافيّتكبيـدّالخصـومّعـنّكـلّ

.ّمثلّهذهّالتغيراتّكنظائرّللمعامالتّغيرّالماليـةوغالب ـــاّمـــاّتحـــدثّ.ّنـــوعّمـــنّأنـــواعّاألدواتّالماليـــة
كمــــاّتحــــدثّكمعــــامالتّتنطــــويّفقــــطّعلــــىّأدواتّ

ولّوالخصـومّوالّتعتبرّالمعامالتّفيّاألصـ.ّمالية
الطارئــــةّمعــــامالتّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّ

 (.ّأنظرّالفصلّالحاديّعشر)
ّ
ــــــــراكمّاألخــــــــرىوتغطــــــــيّ 2-31 ــــــــودّالت المعــــــــامالتّّقي

والتدفقاتّاالقتصـاديةّاألخـرىّالتـيّلـمّتؤخـذّمسـبق اّ
ـــةّأوّقيمـــةّاألصـــولّ ـــرّمـــنّكمي فـــيّالحســـبانّوتغي

ــاّمنهــاّمــاّ.ّوالخصــوم فيــهّمــنّاألصــولّغيــرّالمنَتجــةّوغيــرّتــمّالتصــرفّوتشــملّاالســتحواذاتّمطروح 
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الماليـــة،ّكمـــاّتشـــملّالتـــدفقاتّاالقتصـــاديةّاألخـــرىّ
األصولّغيرّالمنَتجةّكاكتشافّأوّنضوبّالمـواردّ
المتــوافرةّفــيّطبقــةّاألرضّالواقعــةّتحــتّالتربــةّأوّ
تحــولّالمــواردّالطبيعيــةّاألخــرىّألنشــطةّاقتصــاديةّ
وأثـــــرّالظـــــواهرّغيـــــرّالماليـــــةّكـــــالكوارثّالطبيعيـــــةّ

المكاســــــــبّأوّالخســــــــائرّفــــــــيّالممتلكــــــــاتّنتيجــــــــةّوتشـملّأخيـر اّ(ّكالحروبّمثالّ _األحداثّالسياسيةّّو
أنظـرّ)للتغيراتّفيّاألسعارّوبعضّالبنـودّالثانويـةّ

 (.ّالفصلّالثانيّعشر
ّ

 خصائص المعامالت في نظام الحسابات القومية
 

وإلعطــــــاءّإجابــــــاتّأكثــــــرّفائــــــدةّعلــــــىّاألســــــئلةّ 2-31
المطروحـــــــةّفـــــــيّتحليـــــــلّالتـــــــدفقات،ّفـــــــإنّبعـــــــضّ
المعــامالتّالّتســـجلّفـــيّنظــامّالحســـاباتّالقوميـــةّ
.ّحيـــثّأنـــهّقـــدّتـــتمّمالحظتهـــاّبشـــكلّغيـــرّمباشـــر

ــاّمــاّيســتخدمّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّالفئــاتّ التيّيتمّالتعرفّعليهاّعـنّكثـبّمـنّخـاللّمفهـومّوغالب 
وعلــــىّســــبيلّالمثــــال،ّفإجمــــاليّتكــــوينّ.ّاقتصــــادي

رأسّالمالّالثابـت،ّوهـوّفئـةّفرعيـةّمـنّالمعـامالتّ
".ّمشــترياتّلألصــولّالثابتــة"المحــدودةّالتــيّتعتبــرّفيّالسلعّوالخدمات،ّهوّأكثرّاتسـاع اّمـنّالتغطيـةّ
ولكيّتكونّأقربّللمفهـومّاالقتصـادي،ّفهـوّيغطـيّ
االســــتحواذّعلــــىّأصــــولّثابتــــةّجديــــدةّوقائمــــةّمــــنّ

لّعمليـــــاتّالشـــــراءّومعـــــامالتّالمقايضـــــةّأوّخـــــال
ــاّمنهــاّ تكــوينّرأسّالمــالّللحســابّالخــاصّمطروح 
األصــولّالقائمــةّالتــيّيــتمّالتصــرفّبهــاّمــنّخــاللّ

 .ّعملياتّالبيعّأوّمعامالتّالمقايضة
 
الحسـاباتّالقوميـةّكـذلكّالفئـاتّالمدمجـة،ّأيّالتـيّوكماّيبينّالمثالّالسابق،ّغالب اّماّيسـتخدمّنظـامّ 2-32

.ّعــنّالجمــعّبــينّعــددّمــنّالمعــامالتّاألوليــةتنــتجّ
الفـــــرقّبـــــينّالقيـــــودّوالســـــحوباتّمـــــنّالمخزونــــــاتّوالتغيراتّالزمنيةّفيّالمخزونـات،ّمـثال ،ّتشـيرّإلـىّ

ــــىّ.ّوالخســــائرّالمتكــــررة ــــسّالتوصــــلّإل ويحــــدثّنف
صــــــافيّالقيمــــــةّبالنســــــبةّللمعــــــامالتّفــــــيّاألدواتّ

إنّجميـــعّالمعـــامالتّفـــيّأداةّمـــاّمملوكـــةّ.ّالماليـــة
يــتمّضــمهاّفــيّمجموعــةّتحــتّ(ّأوّخصــم)لّكأصــ

ــــوانّهــــذهّاألداة ــــدّ.ّعن ــــروض"ويغطــــيّبن إصدارّقروضّجديدةّوعملياتّتحويلّواسـتردادّأوّمــــثال ّ"ّالق
بعــــــضّفئــــــاتّالمعــــــامالتّفــــــيّنظــــــامّالحســــــاباتّوأخيـــــر ا،ّتتطلـــــبّ.ّعمليـــــاتّإلغـــــاءّلقـــــروضّقائمـــــة

القوميـــة،ّكالمعـــامالتّالتوزيعيـــةّبخصـــوصّالفائـــدةّ
صــــــافيّبخـــــالفّالتــــــأمينّعلــــــىّوقســـــطّالتــــــأمينّال

 .ّالحياة،ّتقسيمّمعاملةّفعليةّإلىّأجزاء
ّ
 األصول والخصوم .3
 
األصــــــولّوالخصــــــومّهــــــيّمكونــــــاتّالميزانيــــــاتّ 2-33

.ّالعموميـــةّلالقتصـــادّالكلـــيّوالقطاعـــاتّالمؤسســـية
وعلـــــىّعكــــــسّالحســــــاباتّالتــــــيّتظهــــــرّالتــــــدفقاتّ
االقتصـــــادية،ّتبـــــينّالميزانيـــــةّالعموميـــــةّمخزونـــــاتّ

المملوكــةّفــيّلحظــةّمــنّالــزمنّاألصــولّوالخصــومّ
ويـتمّإنشـاءّ.ّلكلّوحدةّأوّقطـاعّأوّاقتصـادّبأكملـه

الميزانيـــاتّالعموميـــةّعـــادةّفـــيّبدايـــةّونهايـــةّفتـــرةّ
ـــــدأّ ـــــثّالمب محاســـــبيةّولكـــــنّمـــــنّالممكـــــنّمـــــنّحي

ولكــــــــنّ.ّإنشـــــــاءهاّفـــــــيّأيّوقـــــــتّمـــــــنّاألوقـــــــات
المخزونــــاتّتنشــــأّعــــنّتــــراكمّالمعــــامالتّالســــابقةّ

ديلــــهّبفعــــلّمعـــــامالتّوالتــــدفقاتّاألخــــرىّويـــــتمّتع
ولــذلكّفــإنّهنــاكّارتبــاطّ.ّمســتقبليةّوتــدفقاتّأخــرى

 .وثيقّبينّالمخزوناتّوالتدفقات
 
وتنحصــــرّتغطيــــةّاألصــــولّفــــيّتلــــكّاألصــــولّ 2-34

الخاضــــعةّلحقــــوقّالملكيــــةّوالتــــيّمــــنّالممكــــنّأنّ
يحصـــلّمنهـــاّالمـــالكّفوائـــدّاقتصـــاديةّعـــنّطريـــقّ
امتالكهــــاّأوّاســــتخدامهاّفــــيّأيّنشــــاطّاقتصــــاديّ

والســلعّ.ّريفـهّفــيّنظـامّالحســاباتّالقوميـةحسـبّتع
االســتهالكيةّالمعمــرةّورأسّالمــالّالبشــريّوالمــواردّ
الطبيعيـــةّغيـــرّالقـــادرةّعلـــىّإنتـــاجّفوائـــدّاقتصـــاديةّ
لمالكيهـــــاّتخـــــرجّعـــــنّنطـــــاقّاألصـــــولّفـــــيّنظـــــامّ

 .ّالحساباتّالقومية
ّ
ويعمــــلّتصــــنيفّاألصــــولّعنــــدّالمســــتويّاألولّ 2-35

المنَتجـةّ)لماليـةّعلىّتمييزّاألصولّالماليـةّوغيـرّا
وتخــــدمّ(.ّأنظــــرّالفصــــلّالعاشــــر(ّ)وغيــــرّالمنَتجــــة

ــاّهــدفين فهــيّ.ّمعظــمّاألصــولّغيــرّالماليــةّعموم 
بشــكلّأساســيّأشــياءّقابلــةّلالســتخدامّفــيّالنشــاطّ
االقتصـــــادي،ّوتعمـــــلّفـــــيّنفـــــسّالوقـــــتّكمخـــــازنّ

واألصــــولّالماليــــةّهــــيّبالضــــرورةّمخــــازنّ.ّللقيمــــة
اللقيمةّرغمّأنهاّقدّتؤديّوظائفّأخّر  .ّىّأيض 

ّ
 المنتجات والوحدات المنتجة .4
ّ

 المنتجات  
 

ــــــظّ 2-36 ــــــاّلف ــــــدعىّأيض  ــــــيّت الســــــلعّوالخــــــدمات،ّوالت
ويـــــتمّتبادلهـــــاّ.ّالمنتجـــــات،ّهـــــيّمحصـــــلةّاإلنتـــــاج

واســـتخدامهاّلعــــدةّأغـــراض،ّكمــــدخالتّفـــيّإنتــــاجّ
ســــــلعّوخــــــدماتّأخــــــرىّأوّكاســــــتهالكّنهــــــائيّأوّ

ويميــــزّنظـــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّمـــــنّ.ّكاســــتثمار
المرتبطــةّبالمفــاهيمّبــينّالســوقّواالســتخدامّالناحيــةّ

النهــائيّالخـــاصّوالســـلعّوالخــدماتّغيـــرّالســـوقية،ّ
ممــاّيتــيحّمــنّحيــثّالمبــدأّأليّنــوعّمــنّالســلعّأوّ

 .الخدماتّأنّتنتميّأليّمنّاألنواعّالثالثة
 

 الوحدات المنتجة  
 

وقـــدّتنــــتجّالوحــــداتّالمؤسســــيةّكالشــــركاتّعــــدةّ 2-37
هــــذهّالســــلعّّوتنشــــأ.ّأنــــواعّمــــنّالســــلعّوالخــــدمات

والخـــدماتّمـــنّعمليـــاتّاإلنتـــاجّالتـــيّقـــدّتختلـــفّ
ــــــتمّ ــــــيّي ــــــزاتّالت فيمــــــاّيتصــــــلّبالمنتجــــــاتّوالتجهي
اســــــتهالكهاّونــــــوعّالمعــــــداتّوالعمالــــــةّالتــــــيّيـــــــتمّ
ـــدّتنشـــأّ ـــهّق توظيفهـــاّواألســـاليبّالمســـتخدمة،ّأيّأن

ولدراسةّمعامالتّالسـلعّ.ّعنّأنشطةّإنتاجّمختلفة
اباتّوالخــــــدماتّبالتفصــــــيلّيســــــتخدمّنظــــــامّالحســــــ

2ّالنســــخةّّ–القوميــــةّالتصــــنيفّالمركــــزيّللمنــــتجّ
(CPC)ّ(ّب2118ّممّالمتحدةّاال.) 
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ومـنّالضــروريّلدراســةّاإلنتــاجّووظــائفّاإلنتــاجّ 2-38
ــــــا .ّبالتفصــــــيلّالرجــــــوعّإلــــــىّوحــــــداتّأكثــــــرّتجانس 

وســوفّيكــونّالحــلّالمثــاليّهــوّالقــدرةّعلــىّتحديــدّ
ومالحظةّالوحداتّالمشاركةّفـيّنشـاطّإنتـاجّواحـدّ

وألنهّمنّالضـروريّكـذلكّإعطـاءّصـورةّعـنّ.ّفقط
توزيـــعّاإلنتـــاجّفـــيّالمكـــان،ّفينبغـــيّأنّتكـــونّهـــذهّ

ـــاّأوّمواقـــعّمتقاربــــةال .ّوحـــدةّفـــيّموقـــعّواحــــدّأيض 
ـاّفـيّالواقـعّالعملـيّالتمييـزّ وليسّمنّالمجـديّدائم 
بينّوحداتّاإلنتاجّالمشاركةّفيّنشاطّواحـدّوالتـيّ
تتــوافرّلهــاّالبيانــاتّالالزمــةّداخــلّوحــداتّمتعــددةّ

ولــذاّفمــنّالمحتــومّأنّتــتمّتغطيــةّبعــضّ.ّاألنشــطة
ولهـــــذاّ.ّلهااألنشـــــطةّالثانويـــــةّالتـــــيّالّيمكـــــنّفصـــــ

الســـبب،ّولدراســـةّاإلنتـــاجّتفصـــيال ،ّيســـتخدمّنظـــامّ
الحســـــاباتّالقوميـــــةّوحـــــدةّقـــــدّتقـــــوم،ّإضـــــافةّإلـــــىّ

وهــــذهّ.ّنشـــاطهاّاألساســــي،ّبتغطيــــةّأنشــــطةّثانويــــة
 .ّالوحدةّهيّالمنشأة

ّ
ويــــتمّضـــــمّالمنشــــآتّالتـــــيّلهــــاّنفـــــسّاألنشـــــطةّ 2-39

يّالــــــــدوليّلجميــــــــعّللتصــــــــنيفّالصــــــــناعيّالقياســــــــاألساســــــيةّفــــــيّمجموعــــــاتّمــــــنّالمجــــــاالتّوفق ــــــاّ
 .ISIC Rev)4ّالمراجعـةّ:ّاألنشـطةّاالقتصـادية

 (.أ2118ّاألممّالمتحدة،ّ(ّ)4
ّ
فــإذاّافترضــناّالــدورّالرئيســيّالــذيّيلعبــهّالســوقّ 2-41

فــــيّاالقتصــــادياتّالحديثــــة،ّفــــإنّنظــــامّالحســــاباتّ
القوميــــةّيميـــــز،ّكســـــمةّأساســـــيةّمـــــنّهيكلـــــه،ّبـــــينّ
المنشــــــآتّالتــــــيّهــــــيّمنتجــــــةّســــــوقيةّوالمنتجـــــــينّ
لالســــــــتخدامّالنهــــــــائيّالخــــــــاصّوالمنتجــــــــينّغيــــــــرّ

وتنتجّمؤسساتّالسـوقّالسـلعّوالخـدماتّ.ّالسوقيين
.ّلبيعهــاّفــيّأغلــبّاألحــوالّبأســعارّكبيــرةّاقتصــادي ا

أمـــــاّالمنتجـــــونّلالســـــتخدامّالنهـــــائيّالخـــــاصّفهـــــمّ
ينتجــونّالســلعّوالخــدماتّفــيّمعظمهــاّلالســتهالكّ

يّأوّتكوينّرأسّالمالّالثابتّمـنّقبـلّمـالكّالنهائ
المشــــــروعاتّالتــــــيّيــــــتمّفيهــــــاّإنتــــــاجّتلــــــكّالســــــلعّ

وتقــــومّالمنشــــآتّغيــــرّالســــوقيةّبتوريــــدّ.ّوالخــــدمات
معظــمّالســلعّوالخــدماتّالتــيّتنتجهــاّدونّرســومّأوّ

 .ّبأسعارّليستّاقتصاديةّبشكلّكبير
ّ
وهنــــاكّعالقــــةّهرميــــةّبــــينّالوحــــداتّالمؤسســــيةّ 2-41

ةّالمؤسسـيةّتحـويّمؤسسـةّواحـدةّفالوحد.ّوالمنشآت
وتنتمــيّالمنشــأةّإلــىّ(ّمؤسســات)بالكامــلّأوّأكثــرّ

 .ّوحدةّمؤسسيةّواحدةّفقط
ّ
ّ
 األغراض .5
 
يتصــــلّمفهــــومّالغــــرض،ّأوّالوظيفــــة،ّبنــــوعّمــــنّ 2-42

الحاجاتّالتيّتهدفّمعاملةّأوّمجموعةّمعامالتّ
.ّإلىّتلبيتهاّأوّنـوعّمـنّاألهـدافّالتـيّتسـعىّإليهـا

ثــمّيـــتم،ّبالنســبةّلقطاعـــاتّ.ّالقوميــةّوفق ــاّلطبيعتهـــاويــــتمّتحليــــلّالمعــــامالتّأوال ّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّ
لهـــاّمـــنّمعينــةّأوّنـــوعّمعــينّمـــنّالمعــامالت،ّتحلي

ـــــذيّطـــــرحّآنف ـــــاجهةّاإلنفاقّوفق اّللغرضّعنّطريـقّإجابـةّالسـؤالّ ـــــتمّوصـــــفّ".ّأليّغـــــرض؟:ّ"ال وي

عمليــةّتصــنيفّالغــرضّفــيّســياقّجــداولّالعــرضّ
 .ّواالستخدامّفيّالفصلّالرابعّعشر

 قواعد المحاسبة - جّ
 
 مقدمة .1

 
 مصطلحات لجانبي الحسابات

 
يســـــــتخدمّنظـــــــامّالحســـــــاباتّالقوميـــــــةّمصـــــــطلحّ 2-43

للمعامالتّالتيّتضيفّإلـىّمقـدارّالقيمـةّ"ّالموارد"
فـاألجورّوالرواتـبّ.ّاالقتصاديةّلوحـدةّأوّقطـاعّمـا

علىّسبيلّالمثالّهيّموردّللوحدةّالتـيّتتلقاهـاّأوّ
التعــارفّعليــهّعلــىّالجانــبّاأليمــنّمــنّالحســاباتّوتظهــرّالمــواردّوفق ــاّلمــاّتــمّ.ّالقطــاعّالــذيّيتلقاهــا

للتعبيـرّ"ّاالسـتخدامات"ويستخدمّمصطلحّ.ّالجارية
عـــنّالجانـــبّاأليســـرّمـــنّالحســـاباتّالـــذيّيشـــملّ
المعامالتّالتيّتقللّمـنّمقـدارّالقيمـةّاالقتصـاديةّ

والســـتئنافّالمثـــال،ّفـــاألجورّ.ّلوحـــدةّأوّقطـــاعّمـــا
والرواتـــبّهـــيّأحـــدّاســـتخداماتّالوحـــدةّأوّالقطـــاعّ

 .ّعليهّدفعها/الواجبّعليها
 
بالـذممّوصـافيّويتمّعـرضّالميزانيـاتّالعموميـةّ 2-44

علــــــىّ(ّالفــــــرقّبــــــينّاألصــــــولّوالخصــــــوم)ّالقيمــــــة
.ّعلـــىّالجانـــبّاأليســـرّاألصـــولالجانـــبّاأليمـــنّو

ومـــنّشـــأنّمقارنـــةّميـــزانيتينّعمـــوميتينّمتتـــابعتينّ
إعطـــاءّالتغيـــراتّالتـــيّتطـــرأّعلـــىّالـــذممّوصـــافيّ

 .ّالقيمةّوالتغيراتّالتيّتطرأّعلىّاألصول
ّ
وعنـــــدماّتتكامـــــلّحســـــاباتّالتـــــراكمّوالميزانيــــــاتّ 2-45

الكامـل،ّيطلـقّعلـىّالجانـبّاأليمـنّمـنّالعموميـةّب
التغيــــــراتّفــــــيّالــــــذممّ"حســــــاباتّالتــــــراكمّمســــــمىّ

ويطلقّعلىّجانبهـاّاأليسـرّمسـميّ"ّوصافيّالقيمة
أمــاّفــيّحالــةّالمعــامالتّ".ّالتغيــراتّفــيّاألصــول"

مـــاّتـــمّتكبـــدهّمـــنّ(ّصـــافي)فـــيّالخصـــومّبوصـــفهاّفــيّاألدواتّالماليــة،ّفغالبــا ّمــاّيشــارّإلــىّالتغيــراتّ
رّإلـــىّالتغيـــراتّفـــيّاألصـــولّبوصـــفهاّذمـــمّويشـــا

 .ّاالستحواذّعلىّاألصولّالمالية(ّصافي)
ّ

التغيةةر فةةي الملكيةةة وقيةةد المعةةامالت فةةي السةةةلع 
 والخدمات

ّ
مـــنّالممكـــنّأنّيـــتمّامـــتالكّســـلعةّمـــاّوحيازتهـــاّ 2-46

وأحـدّ.ّمنّقبـلّوحـدةّالّتمـارسّعليهـاّحـقّالملكيـة
األمثلــةّعلــىّذلــكّهــوّســلعةُّيعطــيّلوحــدةّبغــرضّ

ونشـــاطّالقـــائمينّبعمليـــةّاإلصـــالحّهـــوّ.ّإصـــالحها
فقطّالتكلفةّالتيّيتمّتكبـدهاّتجـاهّاإلصـالحّوالّيـتمّ

فــيّّالتعبيــرّعــنّتكلفــةّالســلعةّالخاضــعةّلإلصــالح
وهــذاّاألمــرّواضــحّوالّ.ّحســاباتّالقــائمّباإلصــالح

ــــــــةّمــــــــنّ خــــــــالفّعليــــــــهّبالنســــــــبةّلألنــــــــواعّاليومي
اإلصـــــــــــالحاتّكإصــــــــــــالحّاألحذيـــــــــــةّأوّإحــــــــــــدىّ

ــاّعنــدماّ.ّالمركبــات ولكــنّنفــسّالمبــدأّينطبــقّأيض 
.ّتمتلكّإحدىّالوحداتّسلع اّنيابةّعنّوحـدةّأخـرى

ـــدّتتلقـــىّمجموعـــةّمـــنّ ـــكّأنّوحـــدةّمـــاّق ومثـــالّذل
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منّوحـدةّأخـرىّوتعيـدّإليهـاّالمنـتجّالـذيّالمكوناتّ
 .ّتمّتجميعه

 
وفــيّإطــارّنظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّيــتمّالتمييــزّ 2-47

ومعيــارّ.ّبـينّالملكيــةّالقانونيــةّوالملكيـةّاالقتصــادية
قيــدّعمليــةّتحويــلّالمنتجــاتّمــنّوحــدةّإلــىّأخــرىّ
فـــــــيّنظـــــــامّالحســـــــاباتّالقوميـــــــةّهـــــــوّأنّالملكيـــــــةّ

دةّاألولـــىّإلـــىّاالقتصـــاديةّللمنـــتجّتتغيـــرّمـــنّالوحـــ
والمالـــكّالقـــانونيّهـــوّالوحـــدةّالتـــيّ.ّالوحـــدةّالثانيـــة

.ّتحــقّلهــاّقانون ــاّالفوائــدّالتــيّتجســدهاّقيمــةّالمنــتج
ورغـــمّذلـــكّقـــدّيتعاقـــدّأحـــدّالمـــالكّالقـــانونيينّمـــعّ
ـــاجّمقابـــلّ ـــتجّفـــيّاإلنت وحـــدةّأخـــرىّالســـتخدامّالمن
.ّمبلــغّمتفــقّعليــهّينطــويّعلــىّعنصــرّخطــرّأقــل

يمتلــكّأحــدّالبنــوكّطــائرةّّومثــالّعلــىّذلــكّعنــدما
بشكلّقانونيّولكنهّيسمحّإلحـدىّشـركاتّالطيـرانّ

ـــه ـــغّمتفـــقّعلي ـــلّمبل إذنّفشـــركةّ.ّباســـتخدامهاّمقاب
الطيــرانّهــيّمــنّيأخــذّجميــعّالقــراراتّفيمــاّيتصــلّ
لــــىّأيــــةّوجهــــةّومــــاّ إذنّفشـــركةّالطيـــرانّ.ّالتكلفـــةّالتـــيّيـــدفعهاّالركـــاببعــــددّمــــراتّطيــــرانّالطــــائرةّوا 

اّالمالـــكّاالقتصـــاديّللطــــائرةّهـــيّمـــاّيطلـــقّعليهــــ
نّظـــــلّالبنــــكّهـــــوّالمالــــكّالقـــــانونيّلهـــــا .ّحتــــىّوا 

وشـــركةّالطيـــرانّولـــيسّالبنـــكّهـــيّمـــاّيظهـــرّفـــيّ
وفــــيّنفــــسّ.ّالحســــاباتّبوصــــفهاّمشــــتريّالطــــائرة

الوقت،ّيتمّافتراضّوجودّقـرض،ّيسـاويّفـيّقيمتـهّ
الــدفعاتّالمســتحقةّاألداءّللبنــكّعــنّمــدةّاالتفاقيــةّ

يفتـــــرضّأنّهـــــذاّالقـــــرضّالموقعـــــةّبينهمـــــا،ّحيـــــثّ
 .ّمنحهّالبنكّلشركةّالطيران

ّ
وينطبقّنفسّالمبدأّعلىّالسلعّالتـيّيـتمّإرسـالهاّ 2-48

فــــإنّلــــمّيكــــنّالقــــائمّبالتصــــنيعّ.ّللخــــارجّلتصــــنيعها
ـــاّبكيـــفّأوّأيـــنّأوّمـــاّتكلفـــةّبيـــعّالبنـــدّالـــذيّ يقـــومّبتجميعـــه،ّفـــإنّالقيمـــةّاالقتصـــاديةّتظـــلّفـــيّمهتم 

لســـلعّقـــدّتنتقـــلّورغـــمّأنّا.ّحـــوزةّالمالـــكّالقـــانوني
ـــاّمـــنّبلـــدّإلـــىّآخـــرّفإنهـــاّالّتعامـــلّكـــوارداتّ  .وصادراتّألنّالملكيةّاالقتصاديةّلمّتتغيرمادي 

ّ
ّمؤسساتّ 2-49 ّعدة ّذو ّكبير ّمشروع ّإطار وفي

ّمباشرّ ّبشكل ّالواضح ّمن ّفالّيكون متخصصة،
ّمنّ ّالسلع ّتسليم ّعملية ّقيد ّيجب ّكان ّإذا ما

ّعدمه ّمن ّأخرى ّإلى ّمؤسسة ّجميعّ. ّأن وبما
ّبينّ ّالتمييز ّفإن ّالملكية، ّنفس ّلديها المؤسسات
ّإلىّ ّيحتاج ّالقانونية ّوالملكية ّاالقتصادية الملكية

ّتنقيح ّإحدىّّوالمعيار. ّتسجيل ّهو المستخدم
ّالمستلمةّ ّالوحدة ّتضطلع ّعندما ّالتسليم عمليات
ّحيثّ ّمن ّالمستلمة، ّالبنود ّعن بالمسؤولية

ّوالمكافآت ّاالقتصادية ّالمخاطر ّتقبلّ. ّلم فإن
ّالمستلمةّهذهّالمسؤولية،ّعنّطريقّإعادةّ الوحدة
البنودّالمصنعةّإلىّالوحدةّاألصليةّالمرسلة،ّإذنّ

ّخدم ّمجرد ّتؤدي ّيتمّفهي ّوال ّالبنود ّعلى ة
تسجيلهاّكبنودّيتمّتسليمهاّمنّالوحدةّاألولىّإلىّ

ّ.ّالوحدةّالثانية
ّ

 محاسبة القيد المزدوج أم رباعية القيود
 

بالنســـــبةّلوحـــــدةّأوّقطـــــاعّمـــــا،ّتقـــــومّالمحاســـــبةّ 2-51
الوطنيةّعلىّمبدأّالقيدّالمزدوجّكماّهـوّالحـالّفـيّ

ــــة ــــةّ.ّالمحاســــبةّالتجاري ويجــــبّتســــجيلّكــــلّمعامل
ومـــرةّ(ّأوّتغيـــرّفـــيّالخصـــوم)ن،ّمـــرةّكمـــوردّمـــرتي

إنّإجمـــــاليّ(.ّأوّتغيـــــرّفـــــيّاألصـــــول)كاســـــتخدامّ
المعــــــــامالتّالمســــــــجلةّكمــــــــواردّأوّتغيــــــــراتّفــــــــيّ
جمــــــــــــــاليّالمعــــــــــــــامالتّالمســــــــــــــجلةّ الخصــــــــــــــومّوا 
كاســــتخداماتّأوّتغيــــراتّفـــــيّاألصــــولّيجـــــبّأنّ
تتساوى،ّومـنّثـمّالسـماحّبمراجعـةّذلـكّالثبـاتّفـيّ

يّليســتّمعــامالتّلهــاّإنّالتــدفقاتّالتــ.ّالحســابات
وّ.ّمــاّيناظرهــاّمباشــرةّكتغيــراتّفــيّصــافيّالقيمــة

وكــذلكّفـيّالفصــلّ)أدنـاهّ(ّد)ذلـكّمبـينّفــيّالقسـمّ
الثـــانيّعشـــرّالـــذيّيصـــفّالتغيـــراتّاألخـــرىّفـــيّ

عادةّتقييمّالحساب  (.ّحجمّحسابّاألصولّوا 
 
إنّمضامينّمبدأّالقيدّالمزدوجّيسهلّفهمهـاّفـيّ 2-51

شـترياتّإحــدىّوســوفّتظهـرّم.ّعـددّمـنّالحـاالت
األسرّلسلعةّاستهالكيةّباألجلّكاسـتخدامّفـيّظـلّ
إنفــاقّاالســتهالكّالنهـــائيّوكذمــةّمتكبـــدةّفــيّظـــلّ

فنظيــرّأحــدّاالســتخداماتّ.ّفســوفّتختلــفّالصــورةولكـنّإنّتـمّسـدادّقيمـةّهـذهّالسـلعةّنقـد اّ.ّالقروض
فــــيّظــــلّاالســــتهالكّالنهــــائيّهــــوّامــــتالكّســــالبّ

وهنــــــاكّ.ّلألصــــــولّفــــــيّظــــــلّالعمــــــالتّوالودائــــــع
فمخرجــاتّالبضــائعّ.ّمعــامالتّأخــرىّأكثــرّتعقيــد ا

ـــــــاّفـــــــيّتقيدّبوصفهاّمورد اّفيّحسابّالمنتجّونظيرهـاّبـينّ وعنــــدّبيــــعّالمخرجــــات،ّيكــــونّهنــــاكّ.ّالمخزونــــاتاالســـــــتخداماتّيقيـــــــدّبوصـــــــفهّتغيـــــــر اّموجب 
ألصـولّّألصولّغيرّمالية،ّيوازيـهّامـتالكّموجـبتغيـــر اّســـالب اّفـــيّالمخزونـــات،ّأيّامـــتالكّبالســـالبّ

وفـيّالعديـدّ.ّماليةّفيّظـلّالعمـالتّوالودائـعّمـثالّ 
ــــاتّمنّالحاالت،ّكماّشرحناّآنف ـا،ّتكمـنّالصـعوبةّفـيّ رؤيــــةّكيفيــــةّتطبيــــقّالقيــــدّالمــــزدوجّفــــيّأنّفئ

 .ّالمعامالتّفيّنظامّالحسابّالوطنيّمدمجة
ّ
ومــنّحيــثّالمبــدأ،ّيقــومّتســجيلّنتــائجّأيّعمــلّ 2-52

القطاعــاتّلـدىّتـأثيرهّعلـىّجميــعّالوحـداتّوجميـعّ
علىّمبدأّمحاسبةّرباعيةّالقيـود،ّوذلـكّألنّمعظـمّ
ــــــىّوحــــــدتينّمؤسســــــيتين .ّالمعــــــامالتّتنطــــــويّعل

ويجبّأنّتسـجلّكـلّمعاملـةّمـنّهـذاّالنـوعّمـرتينّ
فعلـىّسـبيلّالمثـال،ّ.ّمنّقبلّكلّمتعاملينّمعنيين

يـتمّتسـجيلّإحــدىّالمزايـاّاالجتماعيــةّالنقديـةّوالتــيّ
لـىّإحـدىّاألسـرّتدفعهاّإحدىّالوحداتّالحكوميةّإ

فــيّحســاباتّالحكومـــةّبوصــفهاّاســـتخدامّفــيّظـــلّ
النـــوعّالمناســـبّمـــنّالتحـــويالتّوبوصـــفهاّامـــتالكّ
بالسالبّلألصولّفيّظـلّالعمـالتّوالودائـع،ّوفـيّ
حســـاباتّقطـــاعّاألســـرّتســـجلّبوصـــفهاّمـــوردّفـــيّ
ظلّالتحويالتّوبوصفهاّامتالكّلألصولّفيّظـلّ

الرباعيـةّوينطبقّمبـدأّالمحاسـبةّ.ّالعمالتّوالودائع
القيودّحتىّعندماّالّتظهرّفيّالحسـاباتّتفاصـيلّ

ويضـــمنّ.ّعالقـــاتّممـــنّإلـــىّمـــنّبـــينّالقطاعـــات
التســــــجيلّالصــــــحيحّللمعــــــامالتّاألربــــــعّالمعنيــــــةّ

 .ّالثباتّالتامّفيّالحسابات
ّ
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البيانــــــــاتّالمتاحـــــــــةّلجـــــــــامعّالحســـــــــاباتّالقوميـــــــــةّوكمـــاّالحظنـــاّفـــيّالمقدمـــة،ّقـــدّالّتلبـــيّمبــــدئي اّ 2-53
ظــامّالحســاباتّالقوميــةّفــيّالواقــعّمتطلبــاتّثبــاتّن

ـــــي فحســـــاباتّاألمـــــةّالّيـــــتمّمســـــكهاّبـــــنفسّ.ّالعمل
ــــةّأوّحكومــــة،ّأيّعــــنّ طريقــــةّمســــكّوحــــدةّتجاري
طريقّالتسجيلّالفعليّلجميعّالتدفقاتّالتـيّتحـدثّ

وتعتمدّعلىّحساباتّمنّعـدةّوحـداتّ.ّفيّفترةّما
ـــــاّمتوافقـــــةّأوّكاملــــةّأوّحتـــــىّمتاحـــــة .ّليســــتّدائم 

األســـرّعلـــىّوجـــهّالخصـــوص،ّّوبالنســـبةّلحســـابات
هنـاكّإحصــاءاتّأخـرىّيجــبّاسـتخدامهاّمثــلّتلــكّ

ومـنّبـينّ.ّالتيّتؤخذّعـنّاستقصـاءاتّعـنّاألسـر
األمـــــورّاألساســـــيةّلتجميـــــعّمجموعـــــةّكاملـــــةّمـــــنّ
الحساباتّهوّتسويةّمصادرّالبياناتّالمتفاوتةّمـعّ
القيودّعلىّالتوافقّوالتـيّتفرضـهاّمبـادئّالمحاسـبةّ

 .ّّالرباعيةّالقيود
ّ
 وقت القيد .8
 
وأحدّمضامينّمبدأّالمحاسبةّالرباعيّالقيـودّهـوّ 2-54

أنّالمعـــــــــامالت،ّأوّالتـــــــــدفقاتّاألخـــــــــرى،ّيجـــــــــبّ
تســجيلهاّفــيّنفــسّالفتــرةّفــيّعــدةّحســاباتّمعنيــةّ

وينطبـقّنفـسّالشـيءّ.ّلجميعّالوحداتّذاتّالصـلة
 .ّعلىّمخزونّاألصولّالماليةّوالخصوم

 
والمبـــــدأّالعـــــامّفـــــيّالمحاســـــبةّالوطنيـــــةّهـــــوّأنّ 2-55

عــامالتّبــينّالوحــداتّالمؤسســيةّيجــبّتســجيلهاّالم
عنــــــــــدماّتنشــــــــــأّأوّتتحــــــــــولّأوُّتلغــــــــــىّمطالبــــــــــاتّ

ويطلقّعلـىّوقـتّالتسـجيلّالمشـارّإليـهّ.ّوالتزامات
ويـتمّتسـجيلّالمعـامالتّ.ّمسمىّأسـاسّاالسـتحقاق

ــــاّفــــيّوحــــدةّمؤسســــيةّعلــــىّنفــــسّ المنوالّعندماّتنشأّالقيمةّاالقتصاديةّأوّتتحـولّأوّالتــــيّتــــتمّداخلي 
ومـــنّالممكـــنّبوجـــهّعـــامّاعتبـــارّجميـــعّ.ّشـــىتتال

المعامالت،ّمهماّكـانّوصـفها،ّكتعامـلّمـعّالقيمـةّ
 .ّاالقتصادية

ّ
وعلينـــاّلـــذلكّأنّنميـــزّبعنايـــةّبـــينّالفتـــرةّالزمنيـــةّ 2-56

.ّالتيّتـتمّفيهـاّالمعـامالتّوحركـاتّالنقديـةّالمقابلـة
شــراءّأوّبيــعّ)وحتــىّعنــدماّتــتمّإحــدىّالمعــامالتّ

يمتهاّأوّاستالمهاّفيّنفـسّوسدادّق(ّلسلعةّماّمثالّ 
فالمشـــتريّيتكبـــدّ.ّالوقـــت،ّفـــإنّالجـــانبينّيتواجـــدان

خصــم اّوالبــائعّيكتســبّمطلب ــاّبوصــفهّنظيــر اّلتســليمّ
ــــــةّيــــــتمّإلغاءهمــــــاّ.ّالســــــلعة إذنّبالخصــــــمّوالمطالب
وفــيّمعظــمّالحــاالت،ّيكــونّهنــاكّتــأخيرّ.ّبالســداد

.ّبــينّالمعاملــةّالفعليــةّوالســدادّأوّاالســتالمّالمقابــل
حيـثّالمبـدأ،ّتقـومّالحسـاباتّالقوميـةّبتســجيلّومـنّ

المعـــامالتّالفعليـــةّعلـــىّأســـاسّاالســـتحقاقّولـــيسّ
ومــنّالناحيــةّالمفاهيميــة،ّتتبــعّ.ّعلــىّأســاسّنقــدي

الحساباتّالقوميةّنفسّالمبدأّالذيّتتبعـهّالمحاسـبةّ
 .ّالتجارية

ّ
ورغـــــمّوضـــــوحّالمبـــــدأ،ّفإنـــــهّتطبيقـــــهّبعيـــــدّعـــــنّ 2-57

ـاّنفـسّفالّتطبقّالوحـداتّالمؤس.ّالبساطة سـيةّدائم  وحتىّعندماّتفعلّذلك،ّربماّتظهـرّفـروقّ.ّالقواعد
فــــــيّالتســــــجيلّالفعلــــــيّألســــــبابّعمليــــــةّكحــــــاالتّ

وعليــه،ّفــإنّالمعــامالتّقــدّ.ّالتــأخيرّفــيّاالتصــال
يتمّتسجيلهاّفيّأوقـاتّمختلفـةّمـنّقبـلّالمتعـاملينّ
ــاّفــيّفتــرةّمحاســبيةّ التــــــــيّيجــــــــبّعلــــــــىّّوتتواجــــــــدّالفــــــــروق.ّمختلفــــــــةالمعنيــين،ّبــلّيكــونّذلــكّأحيان 
الحساباتّالقوميةّأنّتزيلهاّعنّطريقّتسـوياتّمـاّ

باإلضــافةّإلــىّذلــك،ّلــيسّوقــتّنشــوءّ.ّبعــدّالواقعــة
ـــــاّولـــــذلكّتنشـــــأّ ـــــاّغامض  المطلـــــبّأوّالخصـــــمّدائم 

ـــــق ويـــــتمّفـــــيّنظـــــامّ.ّمشـــــكالتّأخـــــرىّفـــــيّالتطبي
الحســاباتّالقوميــةّبالنســبةّلمعــامالتّمعينــةّتحديــدّ

الحقـةّوخاصـةّّالقواعدّواألعرافّوذلكّفـيّفصـول
 .ّفيّالفصلّالثالث

ّ
 التقييم .3
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ّ
المعامــــةّبالقيمــــةّنفســــهاّفــــيّجميــــعّحســــاباتّكــــالّوفقـا ّلمبــدأّمحاســبةّالقيــدّالربــاعيّفأنــهّيجــبّقيــدّ 2-58

وينطبـــــقّنفــــسّالمبـــــدأّعلـــــىّ.ّالقطــــاعينّالمعنيـــــين
ويعنـيّذلـكّأنّاألصـلّالمـاليّ.ّاألصولّوالخصوم

واإللتــزامّالمقابــلّلــهّيجــبّقيــدهماّعــنّنفــسّالمبلــغّ
 .ّفيّحساباتّالدائنّوالمدين

 
لمعـــــامالتّبـــــنفسّالســـــعرّالفعلـــــيّويـــــتمّتقيـــــيمّا 2-59

ـــهّبـــينّالمتعـــاملين ـــإنّأســـعارّ.ّالمتفـــقّعلي وعليـــهّف
الســـــوقّهـــــيّالمرجـــــعّالرئيســـــيّللتقيـــــيمّفـــــيّنظـــــامّ

وفــيّغيــابّمعــامالتّالســوق،ّ.ّالحســاباتّالقوميــة
كالخــــدماتّغيــــرّالســــوقيةّالتــــيّتنتجهــــاّالحكومــــةّ)يـــــــتمّالتقيـــــــيمّوفق ـــــــاّللتكــــــــاليفّالتـــــــيّتـــــــمّتكبــــــــدهاّ

لرجـــوعّإلـــىّأســـعارّالســـوقّأوّعـــنّطريـــقّا(ّمـــثالّ 
كخـــــــدماتّمســـــــاكنّ)للســـــــلعّوالخـــــــدماتّالمنـــــــاظرةّ

 (.الشاغلينّمثالّ ّ–المالكّ
ّ
ويـــتمّقيـــدّاألصـــولّوالخصـــومّباألســـعارّالجاريـــةّ 2-61

فيّالوقتّالتيّتتصلّبـهّالميزانيـةّالعموميـةّولـيسّ
ومـنّالناحيـةّالنظريـة،ّتقـومّ.ّعندّتقييمهماّاألصلي

الحســـاباتّالقوميـــةّعلـــىّافتـــراضّأنّقـــيمّاألصـــولّ
والخصــومُّيعــادّتقييمهــاّباســتمرارّباألســعارّالجاريــةّ

نّكــانّيـتمّفــيّالواقــعّالمبال غـةّفــيّالتســعيرّحتـىّوا 
واألساسّالمالئـمّلتقيـيمّاألصـولّ.ّبشكلّدوريّفقط

والخصــومّهــوّالقيمــةّالتــيّيمكــنّشــراءهماّبهــاّفــيّ
ــاّفيــه .ّالســوقّفــيّالوقــتّالــذيّيكــونّالتقيــيمّمطلوب 

ويجــبّعلــىّنحــوّمثــاليّاســتخدامّالقــيمّالتــيّتمــتّ
مالحظتهــــاّفــــيّالســـــوقّأوّتــــمّتقـــــديرهاّمــــنّالقـــــيمّ

وعنـــدماّالّيكــــونّ.ّالســـوقيةّالتــــيّتمـــتّمالحظتهــــا
الميزانيـــةّالعموميـــةّبطـــريقتينّأخـــريين،ّعـــنّطريـــقّذلــكّممكن ــا،ّفربمــاّيــتمّتقريــبّالقــيمّالجاريــةّلتقيــيمّ
عــادةّتقيــيمّالمعــامالتّعلــىّمــدارّالوقــتّ أوّعــــنّطريــــقّتقــــديرّالقيمــــةّالجاريــــةّالمخصــــومةّالتــراكمّوا 

أنظــــرّ)للعوائــــدّاألخــــرىّالمتوقعــــةّمــــنّأصــــلّمــــاّ
االفصلّالثالثّعشرّأي  (.ّض 

ّ
ويتمّتقيـيمّالمعـامالتّالداخليـةّباألسـعارّالجاريـةّ 2-61

وقـــــــتّإبـــــــرامّتلـــــــكّالمعـــــــامالتّولـــــــيسّباألســـــــعارّ
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وتشـــملّهـــذهّالمعـــامالتّالداخليـــةّالقيـــودّ.ّاألصـــلية
فـــــــيّالمخزونـــــــاتّوالســـــــحوباتّمـــــــنّالمخزونـــــــاتّ

 .ّواالستهالكّالوسيطّواستهالكّرأسّالمالّالثابت
ّ
ّ

 طرق التقييم
ّ

توجـــدّعـــدةّطـــرقّلمعالجـــةّأثـــرّالضـــرائبّعلـــىّ 2-62
المنتجاتّوالدعمّوالتجارةّوهوامشّالنقلّعلـىّتقيـيمّ

 (.ّالسلعّوالخدمات)المعامالتّعلىّالمنتجاتّ
 
ــــــــيمّالمخرجــــــــاتّهــــــــيّ 2-63 ــــــــةّالمفضــــــــلةّلتقي والطريق

باألســــعارّاألساســــيةّرغــــمّأنّأســــعارّالمنتجــــينّقــــدّ
تســــتخدمّعنــــدماّيكــــونّالتقيــــيمّباألســــعارّاألساســــيةّ

والفرقّيتصلّبمعالجةّالضرائبّوالـدعمّ.ّجدٍّغيرّم
واألســعارّاألساســيةّهــيّاألســعارّ.ّعلــىّالمنتجــات

قبـلّإضــافةّالضــرائبّعلــىّالمنتجــاتّوطــرحّالــدعمّ
وتشـــــــــملّأســـــــــعارّالمنتجـــــــــين،ّ.ّعلـــــــــىّالمنتجـــــــــات

ـــــــىّاألســـــــعارّاألساســـــــية،ّالضـــــــرائبّ باإلضـــــــافةّإل
اّمنهاّالدعمّعلـىّالمنتجـاتّولـيسّضـرائبّ وعليــــهّفقــــدّنجــــدّثالثــــةّتقييمــــاتّ.ّةالقيمــــةّالمضــــافمطروح 
للمخرجــات،ّباألســعارّاألساســيةّوبأســعارّالمنتجــينّ
فـــــــيّغيـــــــابّضـــــــرائبّالقيمـــــــةّالمضـــــــافةّوأســـــــعارّ

 .ّالمنتجينّفيّوجودّضرائبّالقيمةّالمضافة
ّ
وفــــيّنفــــسّمجموعــــةّالحســــاباتّوالجــــداول،ّيــــتمّ 2-64

كاالســــتهالكّ)والخــــدماتّّعلــــىّاســــتخداماتّالســــلعبنـاء ّعلـىّأســعارّالمشـترينّتقيــيمّجميـعّالمعــامالتّ
(.ّالنهــائيّواالســتهالكّالوســيطّوتكــوينّرأسّالمــال

ـــــــيّيـــــــدفعهاّ ـــــــالغّالت وأســـــــعارّالمشـــــــترينّهـــــــيّالمب
المشـــــترونّباســـــتثناءّالجـــــزءّالقابـــــلّلالقتطـــــاعّمـــــنّ

وأســـعارّالمشـــترينّهـــيّ.ّضـــرائبّالقيمـــةّالمضـــافة
 .ّالتكاليفّالفعليةّللمستخدمين

ّ
،ّمـعّوتترتبّعلىّمختلفّطرقّتقييمّالمخرجـات 2-65

ــاّبأســعارّالمشــترين،ّ أثــــآرّفــــيّمضــــمونّواســــتخداماتّالقيمــــةّالمضــــافةّتقيــيمّاالســتهالكّالوســيطّدائم 
مـــنّ(ّالفـــرقّبـــينّالمخرجـــاتّواالســـتهالكّالوســـيط)

قبـــــلّأحــــــدّالمنتجــــــينّأوّأحـــــدّالقطاعــــــاتّأوّأحــــــدّ
وعنـــــــدماّيـــــــتمّتقيـــــــيمّأحـــــــدّالمخرجـــــــاتّ.المجـــــــاالت

نـبّباألسعارّاألساسية،ّتشملّالقيمةّالمضافة،ّبجا
الــــــــدخولّاألوليــــــــةّنتيجــــــــةّالعمالــــــــةّورأسّالمــــــــال،ّ
ـــاّمنهـــاّالـــدعمّعلـــىّاإلنتـــاجّ الضـــرائبّفقـــطّمطروح 
ـــــــىّ ـــــــدعمّعل ـــــــاّمنهـــــــاّال ـــــــيسّالضـــــــرائبّمطروح  ول
المنتجات؛ّفعندماّيتمّتقييمّأحـدّالمخرجـاتّبأسـعارّ
المنتجــــــــين،ّتشــــــــملّالقيمــــــــةّالمضــــــــافةّالضــــــــرائبّ
ـــــــيسّ ـــــــىّالمنتجـــــــاتّول ـــــــدعمّعل ـــــــاّمنهـــــــاّال وهــوّمــاّيعنــيّأنّ)القيمــةّالمضــافةّّالضــرائبّعلــىمطروح 
ــــــاّمنهــــــاّالــــــدعمّعلـــــــىّ جميــــــعّالضــــــرائب،ّمطروح 
المنتجــــــــــاتّعنــــــــــدماّالّتوجــــــــــدّضــــــــــرائبّالقيمــــــــــةّ

وهنـــاكّتعريـــفّمكمـــلّللقيمـــةّالمضـــافةّ(.ّالمضـــافة
وهـــوّعامـــلّالتكلفـــةّوالـــذيّيســـتبعدّالضـــرائبّعلـــىّ
اإلنتاجّمنّأيّنوعّرغمّأنّهذاّالمفهومّالّيسـتخدمّ

 .اتّالقوميةبوضوحّفيّنظامّالحساب

ّ
 مقاييس األحجام والمقاييس بالحجم الفعلي        

ّ
ــــة 2-66 ــــطّوصــــفّاألســــعارّالجاري ــــمّفق .ّحتــــىّاآلنّت

باإلضافةّإلىّذلك،ّيشـملّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
احتســــابّبعــــضّالمعــــامالتّبــــالحجمّالفعلــــي،ّأيّ
اســتخدامّنظــمّاألســعارّالتــيّكانــتّســائدةّفــيّفتــرةّ

اتّعلــىّمــدارّومــنّالممكــنّتقســيمّالتغيــّر.ّماضــية
الوقــتّفــيّالقــيمّالجاريــةّلتــدفقاتّالســلعّوالخــدماتّ
وللعديــدّمــنّاألصــولّإلــىّتغيــراتّفــيّأســعارّهــذهّ
الســــــــلعّوالخــــــــدماتّأوّاألصــــــــولّوالتغيــــــــراتّفــــــــيّ

وتأخـــذّالتـــدفقاتّأوّالمخزونـــاتّبـــالحجمّ.ّأحجامهـــا
الفعلـــيّفـــيّاالعتبـــارّالتغيـــراتّفـــيّســـعرّكـــلّبنـــدّ

ــــــه ــــــدف.ّتمــــــتّتغطيت ــــــدّمــــــنّالت قاتّأوّولكــــــنّالعدي
المخزونــــاتّلــــيسّلــــهّســــعرّوأبعــــادّللكميــــاتّفــــيّ

وقدّتنكمشّقيمهـاّالجاريـةّعـنّطريـقّاألخـذّ.ّذاتها
فيّاالعتبارّالتغيراتّفيّسعرّبعضّسـاللّالسـلعّ
والخــدماتّأوّاألصــولّذاتّالصــلة،ّأوّالتغيــرّفــيّ

وفــيّالحالــةّاألخيــرة،ّيطلــقّ.ّالمســتويّالعــامّللســعر
أحجامهــــاّّعلـــىّالتــــدفقاتّأوّالمخزونــــاتّأنهــــاّفــــي

ــاّبقــوةّشــرائيةّثابتــة)الفعليــةّ وّ(.ّأيّأنهــاّتمثــلّقيم 
يــنصّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّعلــىّســبيلّالمثــالّ

ـــــي ـــــالحجمّالفعل ـــــدخلّب ـــــىّاحتســـــابّال وتطـــــرحّ.ّعل
مقارنـــــاتّاألمكنـــــةّالبينيـــــةّمشـــــكالتّمشـــــابهةّبـــــلّ
مختلـــــفّمراحـــــلّاألمـــــرّينطـــــويّعلـــــىّبلـــــدانّفـــــيّوأكثرّتعقيد اّمماّتفعلّمقارناتّاألزمنـةّالبينيـةّألنّ

 .ّتطورها
 
وقـــدّوردتّفـــيّالفصـــلّالخـــامسّعشـــرّمناقشـــةّ 2-67

 .حولّمقاييسّاألمكنةّالبينيةّواألزمنةّالبينية
ّ
 التوحيد والترصيد .4

ّ
 التوحيد

ّ
ـــدّيغطـــيّالتوحيـــدّإجـــراءاتّمحاســـبيةّمتعـــددة 2-68 .ّق

ويشــــــــيرّبوجــــــــهّعــــــــامّإلــــــــىّاســــــــتبعادّمعــــــــامالتّ
ـــــينّالوحـــــداتّ ـــــتمّب ـــــيّت االســـــتخداماتّوالمـــــواردّالت
عنــــدماّيــــتمّتجميعهــــاّوباســــتبعادّاألصــــولّالماليــــةّ

 .ّوالخصومّالمتبادلة
 
ومــــنّحيــــثّالمبــــدأ،ّأنّالتــــدفقاتّبــــينّالوحــــداتّ 2-69

ليســتّّالمكونــةّداخــلّقطاعــاتّفرعيــةّأوّقطاعــات
ولكـن،ّالحســاباتّالمجمعـةّقــدّيـتمّجمعهــاّ.ّمجمعـة

بغـــــــــرضّالعـــــــــروضّاإليضـــــــــاحيةّأوّالتحلـــــــــيالتّ
وحتـىّعندئــذّفـإنّالمعــامالتّالتـيّتظهــرّ.ّالمكملـة

ومــنّالممكــنّ.ّتتــأثرّالبنــودّالموازنــةّبعمليــةّالتوحيــدفيّمختلفّالحساباتّالّيـتمّتجميعهـاّأبـد اّحتـىّالّ
بيلّالمثــالّأنّتكــونّعمليــةّالتوحيــدّمفيــدةّعلــىّســ

للقطـــــاعّالحكـــــوميّككـــــل،ّومـــــنّثـــــمّتبـــــينّصـــــافيّ
ـــةّاالقتصـــاد ـــينّالحكومـــةّوبقي ـــمّ.ّالعالقـــاتّب ـــدّت وق

 .ّبيانّهذاّاالحتمالّفيّالفصلّالثانيّوالعشرين
ّ
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والحساباتّلالقتصـادّالكلـي،ّعنـدماّيـتمّتجميعهـاّ 2-71
ـــةّالعـــالمّ حســـابّ)بالكامـــل،ّينشـــأّعنهـــاّحســـابّبقي

 (.المعامالتّالخارجية
ّ

 الترصيد 
ّ

بالنســـــبةّ.ّينبغـــــيّتمييـــــزّالتوحيـــــدّعـــــنّالترصـــــيد 2-71
للمعــــامالتّالجاريــــة،ّيشــــيرّالترصــــيدّإلــــىّترصــــيدّ

ويقـومّنظـامّالحسـاباتّ.ّاالستخداماتّمقابلّالموارد
القوميـــةّبـــذلكّفقـــطّفـــيّحـــاالتّقالئـــلّومثـــالّذلـــكّ
يمكنّعـرضّالضـرائبّعلـىّالمنتجـاتّصـافيةّمـنّ

وبالنســبةّللتغيــراتّفــيّ.ّدونّالــدعمّعلــىّالمنتجــات
ألصولّأوّالتغيراتّفـيّالخصـوم،ّفقـدّنتصـورّأنّا

والحالـــــةّاألولـــــىّهـــــيّ.ّالترصـــــيدّتجـــــريّبطـــــريقتين
عنــدماّترصــدّمختلــفّأنــواعّالتغيــراتّفــيّاألصــولّ

كــــــــــالقيودّفــــــــــيّالمخزونــــــــــاتّوالســــــــــحوباتّمــــــــــنّ)
مثــلّتكبــدّ)أوّمختلــفّأنــواعّالخصــومّ(ّالمخزونــات

ـــائم ـــةّ(.ّديـــونّجديـــدةّواســـتردادّديـــنّق والحالـــةّالثاني
ماّترصـــدّالتغيـــراتّفـــيّاألصـــولّالثابتــــةّهـــيّعنـــد

أو،ّفيّالميزانيةّالعموميـة،ّ)والتغيراتّفيّالخصومّ
والتــــيّتتصــــلّ(ّاألصــــولّالماليــــةّوالخصــــومّنفســــها

ومـــنّحيــــثّالمبـــدأ،ّالّيرحــــبّ.ّبـــأداةّماليـــةّمعينــــة
نظامّالحسـاباتّالقوميـةّبالترصـيدّبعـدّالدرجـةّالتـيّ
.ّتظهـــــرّفـــــيّتصـــــنيفاتّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــة

بّبصفةّخاصةّتفاديّعمليةّترصـيدّاألصـولّويج
ـــــةّ مقابـــــلّ(ّالتغيـــــراتّفـــــيّاألصـــــولّالماليـــــة)المالي
وقــدّوردتّفــيّ(.ّالتغيــراتّفــيّالخصــوم)الخصــومّ

 (.ّّالفصولّالثالثّوالحاديّعشرّمناقشةّالترصيد
ّ

ّ"الصافي"استخدام         
 
وفقّنظامّالحسـاباتّ"ّالصافي"يستخدمّمصطلحّ 2-72

القوميــــةّفقــــط،ّمــــعّاســــتثناءاتّقليلــــةّللغايــــة،ّفيمــــاّ
يتصــــــلّبــــــالبنودّالموازنــــــةّللحســــــاباتّكبــــــديلّعــــــنّ

واالســـتثناءاتّهـــيّاســـتخدامّ".ّاإلجمـــالي"مصـــطلحّ
تعبيــراتّصــافيّالقيمــةّوصــافيّاالقتــراضّوصــافيّ
اإلقــــراضّفيمــــاّيتصــــلّبتــــراكمّالحســــاباتّوصــــافيّ

 .ّفيّمجالّالتأميناألقساطّ
  الحساباتّ-دّ
 مقدمة .1
 
ومــــــنّالممكــــــنّباســـــــتخدامّاألدواتّالتــــــيّتمـــــــتّ 2-73

أعاله،ّقيـدّجميـعّ(ّج)و(ّب)مناقشتهاّفيّالقسمينّ
ـــــودّالميزانيـــــة ـــــتمّذلـــــكّفـــــيّنظـــــامّ.ّالتـــــدفقاتّوبن وي

ــــبّ.ّالحســــاباتّالقوميــــة ويتصــــلّكــــلّحســــابّبجان
فهوّيشـملّالتـدفقاتّ.ّمعينّمنّالسلوكّاالقتصادي

أوّاألرصدةّويظهرّالقيودّبالنسبةّإلحدىّالوحـداتّ
المؤسسـيةّأوّمجموعـةّمـنّالوحـداتّمثـلّقطـاعّأوّ

ــاّعلــىّذلــكّالّتتــوازنّالقيــودّفــيّ.ّبقيــةّالعــالم الحسـابّمــنّناحيــةّالمفهــوم،ّولــذاّيجــبّإدخــالّبنــدّوقياس 
نــودّالموازنــةّهــيّفــيّحــد ّذاتهــاّمقــاييسّوالب.ّمــوازن

وعنـــدماّيــــتمّحســــابهاّ.ّمنطقيـــةّلــــألداءّاالقتصــــادي
 .ّلالقتصادّككل،ّفإنهاّتشكلّإجمالياتّهامة

 
ومــنّالممكــنّأنّتنقســمّالحســاباتّإلــىّطــائفتينّ 2-74

 :أساسيتين
ّ
 الحساباتّاالقتصاديةّالمتكاملة،ّو -ّأ
 األجزاءّاألخرىّمنّالهيكلّالمحاسبي -ّب
ّ

وتســــــــتخدمّالحســــــــاباتّاالقتصــــــــاديةّالمتكاملــــــــةّ 2-75
العناصــــــرّالثالثــــــةّالمفاهميــــــةّاأُلولــــــىّمــــــنّنظــــــامّ

(ّب)الحساباتّالقوميةّالتيّوردّوصفهاّفـيّالقسـمّ
الوحــــــــداتّالمؤسســــــــيةّوالقطاعــــــــاتّوالمعــــــــامالتّ)

إضافةّإلـىّمفهـومّبقيـةّالعـالمّ(ّواألصولّوالخصوم
وذلــــــــكّبغــــــــرضّتشــــــــكيلّمجموعــــــــةّكبيــــــــرةّمــــــــنّ

السلســلةّالكاملــةّمــنّالحســاباتّّوتشــمل.ّالحســابات
للقطاعــــاتّالمؤسســــيةّمنفــــردةّأوّمجتمعــــة،ّوبقيــــةّ

وقــــدّتــــمّبإيجــــازّوصــــفّ.ّالعــــالمّواالقتصــــادّككــــل
والوصــــفّ.ّالسلســــلةّالكاملــــةّمــــنّالحســــاباتّأدنــــاه

الكامـــلّلكـــلّمـــنّالحســـاباتّالمعنيـــةّهـــوّموضـــوعّ
ـــــىّالثالـــــثّعشـــــر كمـــــاّوردّ.ّالفصـــــولّالســـــادسّإل

لفصــــلّالســــادسّوصــــفّحســــابّبقيــــةّالعــــالمّفــــيّا
 .ّوالعشرين

 
كمـــــــــاّأوردتّاألجـــــــــزاءّاألخـــــــــرىّمـــــــــنّالنظـــــــــامّ 2-76

المحاســبيّالعناصــرّالمفاهميــةّالثالثــةّاألخــرىّمــنّ
،ّأيّالمنشــــآتّوالمنتجــــاتّواألغــــراضّ(ب)القســــمّ

وتشــملّالحسـاباتّالتــيّ.ّوكـذلكّالســكانّوالتوظيـف
تـــــمّتناولهـــــاّهنـــــاّإطـــــارّالتوريـــــدّواالســـــتخدامّوهـــــوّ

داولّالســـــكانّموضـــــوعّالفصـــــلّالرابـــــعّعشـــــرّوجـــــ
والعمالةّالتيّوردّوصفهاّفيّالفصـلّالتاسـعّعشـرّ
والتحليــلّالثالثــيّاألبعــادّللمعــامالتّالماليــةّوبنــودّ
األصــولّالماليــةّوالخصــوم،ّتوضــحّالعالقــاتّبــينّ

التـــيّوردّوصـــفهاّفـــيّ(ّممـــنّإلـــىّمـــن)القطاعـــاتّ
الفصلّالسابعّوالعشـرينّوالتحلـيالتّالوظيفيـةّالتـيّ

تّمعينــــــةّمــــــنّتــــــمّمــــــنّخاللهــــــاّعــــــرضّمعــــــامال
.ّالقطاعــــاتّالمؤسســــيةّوفق ــــاّللغــــرضّالــــذيّتؤديــــه

وتظهرّفـيّعـددّمـنّالفصـولّومنهـاّالفصـلّالرابـعّ
 .ّعشر

ّ
 :وقدّتمّوضعّاألقسامّاآلتيةّمنّأجل 2-77

ّ
 السلسلةّالكاملةّمنّالحسابات،ّ -ّأ
عرضّمتكاملّللحساباتّبماّفيّذلكّحسابّ -ّب

السلعّوالخدمات،ّوحسابّبقيةّالعالمّودراسةّ
 الحساباتإجمالياتّ

 .األجزاءّاألخرىّمنّالهيكلّالمحاسبي -ّج
ّ

 السلسلة الكاملة من الحسابات .8
 
ـــدةّقبـــلّ 2-78 ـــاكّبعـــضّالملحوظـــاتّاألوليـــةّالمفي وهن

عرضّالسلسلةّالكاملةّللحساباتّبالنسـبةّللوحـداتّ
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والغــــرضّمــــنّهــــذاّالقســــمّ.ّالمؤسســــيةّوالقطاعــــات
الفرعــــــــيّهــــــــوّشــــــــرحّالهيكــــــــلّالمحاســــــــبيّلنظــــــــامّ

عـــامّولـــيسّبيـــانّفحـــوىّّالحســـاباتّالقوميـــةّبوجـــه
.ّالحســــــاباتّلكــــــلّوحــــــدةّبعينهــــــاّأوّقطــــــاعّبعينــــــه

والهيكـــــلّالمحاســـــبيّموحـــــدّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّ
فهــوّينطبــقّعلــىّجميــعّالوحــداتّ.ّالقوميــةّبكاملــه

ــــــــــةّّوالقطاعــــــــــاتّ المؤسســــــــــيةّوالقطاعــــــــــاتّالفرعي

ولكــــــــنّبعــــــــضّ.ّاألساســــــــيةّواالقتصــــــــادّبالكامــــــــل
.ّتالحســاباتّقــدّالّتكــونّمالئمــةّلــبعضّالقطاعــا

وعلىّنفـسّالمنـوال،ّليسـتّكـلّالمعـامالتّمالئمـةّ
لكــلّقطــاعّوعنــدماّيحــدثّذلــكّفربمــاّتشــكلّمــواردّ
لـــبعضّالقطاعـــاتّوتشـــكلّاســـتخداماتّلقطاعـــاتّ

 .ّأخرى
ّ

 حساب اإلنتاج: 1-8الجدول رقم 
ّ

 الموارد  االستخدامات
ّالمخرجاتّاالستهالكّالوسيط
ّ القيمة المضافة

ّ
ّ
وهنـــاكّمالحظـــةّأخـــرىّتتصـــلّبطريقـــةّتصـــنيفّ 2-79

المعــــامالتّوتســـــتخدمّعنـــــدّعـــــرضّالهيكـــــلّالعـــــامّ
أعـــالهّفقـــطّالفئــــاتّ(ّب)ويبـــينّالقســــمّ.ّللحســـابات

الرئيســــيةّللمعــــامالتّولــــيسّتفاصــــيلهاّالتــــيّوردتّ
ولكــن،ّمــنّ.ّفــيّالفصــولّالمناســبةّمــنّهــذاّالــدليل

الضروريّإليضاحّهـذهّالحسـاباتّإدخـالّعـددّمـنّ
ويـــتمّذلـــكّباســـتخدامّالتصـــنيفّ.ّلمعـــامالتّبعينهـــاا

الفعليّمـنّالمعـامالتّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
ــــتفهمّالجيــــدّ ــــدّمســــتويّمــــنّالتفصــــيلّالكــــافيّلل عن

ولــمّيــتمّذكــرّتعريفــاتّهــذهّالمعــامالتّ.ّللحســابات
فيّهذهّالمرحلةّمـاّلـمّتكـنّضـروريةّللغايـةّولكنهـاّ

 .ّتظهرّفيّفصولّالحقة
ّ
اّأنّبنودّالموازنةّيمكـنّ 2-81 ومنّالجديرّبالذكرّأيض 

التعبيـــرّعنهـــاّبوصـــفهاّإجماليـــةّأوّصـــافيةّوالفـــرقّ
ومــنّالناحيــةّ.ّهنــاّهــوّاســتهالكّرأسّالمــالّالثابــت

.ّالمفاهيمية،ّفبنودّالموازنةّالصافيةّهيّأكثـرّإفـادة
ولكـــــــنّالمفـــــــاهيمّالمتعلقـــــــةّباإلجمـــــــالي،ّوخاصـــــــةّ

يــتمّتقــديرّالحســاباتّاإلجماليــةّبشــكلّأكثــرّســهولةّموسـعّوغالب ـاّمـاّاإلجمالياتّالكلية،ّتسـتخدمّبشـكلّ
ومـــنّأجـــلّ.ّودقـــةّوســـرعةّمـــنّالحســـاباتّالصـــافية

ـــــــــينّلتيســـــــــيرّالعـــــــــرضّالمتكامـــــــــلّ اســـــــــتخدامّالحل
للحســــــاباتّواإلجماليــــــات،ُّيســــــمحّبتقــــــديمّعــــــرضّ

 .ّمزدوجّللبنودّالموازنة
ّ
اســـبيّلنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــة،ّوهـــوّالهيكـــلّالمحوأخيـــر ا،ّيجـــبّالقـــولّبـــأنّتتـــابعّالحســـاباتّتبـــينّ 2-81

 .ّليسّبالضرورةّشكال ّلنشرّالنتائج
ّ

 األقسام الثالثة لتتابع الحسابات
ويـــتمّضـــمّالحســـاباتّفـــيّمجموعـــاتّمـــنّثـــالثّ 2-82

حســاباتّجاريــةّوحســاباتّتــراكمّوميزانيــاتّ:ّفئــات
 .ّعمومية

 
ُتعنــــــىّالحســــــاباتّالجاريــــــةّباإلنتــــــاجّوتحصــــــيلّ 2-83

ويبــــدأّكــــلّحســــابّبعــــدّ.ّوتوزيــــعّواســــتخدامّالــــدخل
اآلخـــرّبالبنـــدّالمـــوازنّللبنـــدّالســـابقّالمقيـــدّبوصـــفهّ

والبندّالموازنّاألخيرّهوّاالدخارّوهو،ّفـيّ.ّمورد ا

ســــياقّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة،ّذلــــكّالجــــزءّمــــنّ
ــــاّأوّخــــا ــــاجّمحلي  ــــذيّينشــــأّعــــنّاإلنت ــــدخلّال رجّال

 .ّالبالدّوالذيّالّيستخدمّلالستهالكّالنهائي
ــــيّتطــــرأّ 2-84 ــــراكمّالتغيــــراتّالت وتغطــــيّحســــاباتّالت

علــــىّاألصــــولّوالخصــــومّوالتغيــــراتّفــــيّصــــافيّ
الفـــــرقّبالنســـــبةّأليـــــةّوحـــــدةّمؤسســـــيةّأوّ)القيمـــــةّ

(.ّمجموعـــةّمـــنّالوحـــداتّبـــينّأصـــولهاّوخصـــومها
والحســــــــاباتّالمعنيــــــــةّهــــــــيّحســــــــابّرأسّالمــــــــالّ

حســــابّالتغيــــراتّاألخــــرىّفــــيّوالحســــابّالمــــاليّّو
ــــــينّ.ّحجــــــمّاألصــــــولّوحســــــابّإعــــــادةّالتقيــــــيم وتب

حســاباتّالتـــراكمّجميـــعّالتغيــراتّالتـــيّتحـــدثّبـــينّ
 .ميزانيتينّعموميتين

ّ
وتعـــــــرضّالميزانيـــــــةّالعموميـــــــةّبنـــــــودّاألصـــــــولّ 2-85

ـــــــاتّ.ّوالخصـــــــومّوصـــــــافيّالقيمـــــــة ـــــــدرجّالميزاني وت
العموميـةّاالفتتاحيـةّوالختاميـةّمـعّالتسلسـلّالكامــلّ

ـــتمّجمـــعّالميزانيـــاتّ.ّاتللحســـاب وحتـــىّعنـــدماّالّي
العمومية،ّفإنّالفهمّالواضحّللعالقةّالمفاهميةّبـينّ
حســاباتّالتــراكمّوالميزانيــاتّالعموميــةّضــروريّإنّ
كانتّحساباتّالتراكمّنفسهاّسـيتمّإيضـاحهاّبشـكلّ

 .ّصحيح
ّ

 حساب اإلنتاج
 
المبــينّفــيّالجــدولّ)يــتمّتصــميمّحســابّاإلنتــاجّ 2-86

ليبـــينّالقيمـــةّالمضـــافةّبوصـــفهاّواحـــدةّمـــنّ(2-1ّ
ــــــيّنظــــــامّالحســــــاباتّ ــــــةّالرئيســــــيةّف ــــــودّالموازن البن

وعليــه،ّفهــيّالّتغطــيّجميــعّالمعــامالتّ.ّالقوميــة
التـــــيّتـــــرتبطّبعمليـــــةّاإلنتـــــاجّولكـــــنّفقـــــطّبنتيجـــــةّ

واســـــتنفادّالســـــلعّوالخـــــدماتّ(ّالمخرجـــــات)اإلنتـــــاجّ
(.ّاالســتهالكّالوســيط)إنتــاجّهــذهّالمخرجــاتّّلــدى

والّيغطـــــــــــيّاالســـــــــــتهالكّالوســـــــــــيطّاالســـــــــــتهالكّ
ويـــــتمّقيـــــدّذلـــــكّ.ّاالعتيـــــاديّلـــــرأسّالمـــــالّالثابـــــت

اســــتهالكّرأسّ)األخيــــرّبوصــــفهّمعاملــــةّمنفصــــلةّ
وهــــوّالفــــرقّبــــينّإجمــــاليّوصــــافيّ(ّالمــــالّالثابــــت
 .ّالبنودّالموازنة
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بــــينّاألســــعارّاألساســــيةّوأســــعارّالمنتجــــين،ّوفــــيّمختلفـــةّلتقيـــيمّالمخرجـــاتّوفق ـــاّلالختيـــارّالـــذيّتـــمّق ـــاّ،ّربمـــاّتســـتخدمّطّر(ج)وكمـــاّتبـــينّفـــيّالقســـمّ 2-87
الحالـــةّاألخيـــرة،ّوجــــودّأوّغيـــابّّضـــرائبّالقيمــــةّ

ـــدهّ.ّالمضـــافة وعليـــه،ّيختلـــفّالمـــدىّالـــذيّيـــتمّعن
ــــاّمنهــــاّ)إدراجّالضــــرائبّّعلــــىّالمنتجــــاتّ مطروح   .ّإلىّالقيمةّالمضافة(ّالدعم

ّ
 حساب توليد الدخل: 8-8الجدول رقم 

 الموارد  االستخدامات
ّينمتعويضاتّالمستخد

ّالضرائبّعلىّاإلنتاجّوالوارداتّ
ّ(-)اإلعاناتّ

ّالقيمةّالمضافة

 فائض التشغيل، الصافي 
 الدخل المختلط، الصافي

ّ

ّ
 حساب تخصيص الدخل األولي : 3-8الجدول رقم 

 الموارد  االستخدامات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّدخلّالملكية

 فائض التشغيل، الصافي  ا
 الدخل المختلط، بالصافي
ّتعويضاتّالمستخدمين

ّالضرائبّعلىّاإلنتاجّوالوارداتّ
ّ(-)اإلعاناتّ

ّدخلّالملكية
ّ ميزان الدخول األولية

ولكـنّ.ّلجميعّالقطاعاتّالمؤسسيةّحسـابّإنتـاج 2-88
فــــيّحســــابّإنتــــاجّالقطاعــــاتّالمؤسســــية،ّتظهــــرّ
المخرجـــــاتّواالســـــتهالكّالنهـــــائيّباإلجمـــــاليّفقـــــطّ

 .ّوليستّمقسمةّحسبّالمنتجات
 
والقيمـــــةّالمضـــــافةّلحســـــابّاإلنتـــــاجّهـــــيّالبنـــــدّ 2-89

وربمــاّيــتمّقيــاسّالقيمــةّالمضــافةّبوصــفهاّ.ّالمــوازن
يــعّالبنــودّالموازنــةّفــيّإجمــاليّأوّصــافي،ّمثــلّجم

 .ّالحساباتّالجارية
ّ

 حسابات توزيع الدخل
 
ـــــدخلّبالغـــــةّ 2-91 ـــــعّال عـــــادةّتوزي ـــــعّوا  ـــــةّتوزي األهميـــةّلدرجــــةّأنّاألمــــرّيســــتحقّتمييــــزّمختلــــفّإنّعملي

الخطـــواتّورصـــدهاّمنفصـــلةّعـــنّبعضـــهاّالـــبعضّ
ــــــتمّ.ّفــــــيّمختلــــــفّالحســــــابات إنّتوزيــــــعّالــــــدخلّي

التوزيـعّاألولـيّ:ّتقسيمهّإلـىّثـالثّخطـواتّرئيسـية
وطالمـاّأنّجميـعّ.ّوالتوزيعّالثـانويّوالتوزيـعّالعينـي

المعامالتّالتوزيعيةّالجاريةّالمشـمولةّفـيّعناصرّ
عــددّالحســاباتّالّيضــيفّســويّالقليــلّللغايــةّإلــىّنظامّالحساباتّالقوميةّيتمّقياسهاّفعلي ا،ّفـإنّزيـادةّ
العمــلّالــذيّتــمّإنجــازهّبالفعــل،ّولكنــهّيتــيحّإدخــالّ

 .ّبنودّموازنةّذاتّمفاهيمّللدخلّلهاّمدلول
ّ

 التوزيع األولي لحساب الدخل
 

لتوزيــعّاألولــيّلحســابّالــدخلّكيفيــةّتوزيــعّيبــينّا 2-91
إجمـــاليّالقيمـــةّالمضـــافةّإلـــىّالعمالـــةّورأسّالمـــالّ
ذاّاقتضــيّاألمــر،ّالتــدفقاتّإلــىّومــنّ األولــيّلحســابّالــدخلّبوصــفهّحســابّمنفــردّولكــنّوفـيّالواقـع،ّالّيـتمّأبـد اّعـرضّالتوزيـعّ.ّبقيةّالعالموالحكومــة،ّوا 

ـــاّبوصـــفهّحســـابينّفـــرعيين وأولّ.ّيـــتمّعرضـــهّدائم 
هــذينّالحســابينّالفــرعيينّهــوّحســابّتوليــدّالــدخلّ

والـــذيّيـــتمّفيــــهّ(2ّ-2)المبـــينّفـــيّالجـــدولّرقــــمّ)
تعويضــــاتّ)توزيـــعّالقيمـــةّالمضـــافةّعلـــىّالعمالـــةّ

الضـــــرائبّ)ورأسّالمـــــالّوالحكومـــــةّ(ّالمســـــتخدمين
ـــاّمنهـــاّاإلعانـــاتّ ويظهـرّ(.ّطالماّكانتّمدرجـةّفـيّتقيـيمّالمخرجـاتعلـــىّاإلنتـــاجّوالـــوارداتّمطروح 
التوزيـعّعلــىّرأسّالمــالّفــيّالبنــدّالمــوازنّفــيّهــذاّ

 .ّالحسابّوفائضّالتشغيلّأوّالدخلّالمختلط
 
الجـدولّ)ويبينّحسـابّتخصـيصّالـدخلّاألولـيّ 2-92

.ّالجزءّالمتبقيّمنّتوزيعّالدخلّاألولـي(3ّ-2رقمّ
.ّويحـويّفـائضّالتشـغيلّأوّالـدخلّالمخـتلطّكمـورد

ويســــــجل،ّلكــــــلّقطــــــاع،ّالــــــدخلّمــــــنّالممتلكــــــاتّ
المــــــــدينونّوالــــــــدائنونّوتعويضــــــــاتّالمســــــــتخدمينّّ
ـــــاّمنهـــــاّالـــــدعمّعلـــــىّاإلنتـــــاجّ والضـــــرائبّمطروح 

تلقـــــيّمـــــنّاألســـــرّوالحكومـــــةّعلـــــىّوالـــــوارداتّالم
وبماّأنّمعامالتّمنّهـذاّالنـوعّقـدّتظهـرّ.ّالتوالي

ا  .ّفيّحسابّبقيةّالعالم،ّفيجبّأنّتدرجّأيض 
ّ
ورصـيدّالــدخلّاألولـيّهــوّالبنـدّالمــوازنّلحســابّ 2-93

والتوزيــعّاألولــيّالكامــلّ)تخصــيصّالــدخلّاألولــيّ
 (.ّلحسابّالدخل

ّ
ّوبالنســــبةّللمؤسســــاتّغيــــرّالماليــــةّوالمؤسســــات 2-94

الماليــة،ّيــتمّكــذلكّتقســيمّتخصــيصّحســابّالــدخلّ
األولـــيّبغـــرضّبيـــانّبنـــدّمـــوازنّإضـــافيّوالـــدخلّ
التجاريّوهـوّمـاّيكـونّأقـربّلمفهـومّالـربحّالجـاريّ
قبـــــلّالضـــــرائبّوالمتعـــــارفّعليـــــهّفـــــيّالمحاســـــبةّ

وقدّتمّبيانّهذاّالبنـدّالمـوازنّوالحسـاباتّ.ّالتجارية
 .ّالفرعيةّذاتّالصلةّفيّالفصلّالسابع
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الجـــدولّ)يغطـــيّحســـابّالتوزيـــعّالثـــانويّللـــدخلّ 2-95

توزيــــعّالــــدخلّمــــنّخــــاللّالتحــــويالتّ(4ّ-2رقــــمّ
الجاريــةّولــيسّالتحــويالتّاالجتماعيــةّالعينيــةّالتــيّ
تقــومّبهــاّالحكومــةّوالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّللــربحّ

ويــــتمّقيــــدّالتحــــويالتّالعينيــــةّفــــيّ.ّلخدمــــةّاألســــر
ويسـجلّالتوزيـعّ.ّلدخلّالعينـيحسابّإعادةّتوزيعّا

الثانويّلحساباتّالدخلّكمـورد،ّإضـافةّإلـىّرصـيدّ
الـــدخولّاألوليــــة،ّوالضــــرائبّالجاريـــةّعلــــىّالــــدخلّ

إلــــــخّوالتحــــــويالتّاألخــــــرىّباســــــتثناءّ...ّوالثــــــروةّ
وفــــــــيّجانــــــــبّ.ّالتحــــــــويالتّاالجتماعيــــــــةّالعينيــــــــة

االســـــــــتخدامات،ّيـــــــــتمّكـــــــــذلكّقيـــــــــدّنفـــــــــسّأنـــــــــواعّ
التحــويالتّهــيّمــواردّّوطالمــاّأنّهــذه.ّالتحــويالت

منّبعضّالقطاعاتّواسـتخداماتّلقطاعـاتّأخـرىّ
ا،ّفإنّمحتواهاّيختلفّمنّقطاعّآلخر  .ّأيض 

 
ومـــنّالجـــديرّبالشـــرحّبـــبعضّالتفصـــيلّفـــيّهـــذاّ 2-96

المقامّطريقـةّقيـدّاالشـتراكاتّاالجتماعيـةّفـيّنظـامّ
وعلـــىّالـــرغمّمـــنّأنّأصـــحابّ.ّالحســـاباتّالقوميـــة

االشــتراكاتّنيابــةّّالعمــلّيقومــونّفــيّالمعتــادّبســداد
عــنّمــوظفيهمّمباشــرةّلــنظمّالتأمينــاتّاالجتماعيــة،ّ
إالّأنّهــذهّالمــدفوعاتّتعامــلّفــيّنظــامّالحســاباتّ
القوميةّكماّلوّكانتّقـدّسـددتّمـنّقبـلّالمـوظفينّ
الــــــذينّيقومــــــونّعندئــــــذّبســــــدادّالمــــــدفوعاتّلــــــنظمّ

ــــة ــــكّفيمــــاّيتصــــلّ.ّالتأمينــــاتّاالجتماعي ــــيّذل ويعن
ادئّاألمـرّكعنصـرّمـنّبالحساباتّأنهمّيظهـرونّبـ

عناصرّتعويضاتّالموظفينّفـيّجانـبّاالسـتخدامّ
مــــنّحســــابّتوليــــدّالــــدخلّأصــــحابّالعمــــلّوفــــيّ
جانبّالمواردّمنّحسـابّتخصـيصّالـدخلّاألولـيّ

والـــــــذيّتـــــــتمّتســـــــويتهّبالنســـــــبةّللتـــــــدفقاتّ)لألســـــــرّ
ثــمّيــتمّقيــدهاّ(.ّالخارجيــةّفــيّتعويضــاتّالمــوظفين

ــــع ــــيّالحســــابّالثــــانويّلتوزي دخــــلّّكاســــتخداماتّف
،ّويـــــتمّقيـــــدهاّكمـــــوردّ(وربمـــــاّبقيـــــةّالعـــــالم)األســـــرّ

.ّللقطاعـــاتّالتـــيّتـــديرّنظـــمّالتأمينـــاتّاالجتماعيـــة
.ّوتتبـــــعّجميـــــعّاشـــــتراكاتّالمـــــوظفينّهـــــذاّالمســـــار

ويطلــقّعلــىّهــذهّالطريقــةّفــيّقيــدّالمعــامالتّكمــاّ
إعــادةّ"لـوّكانـتّتتبـعّإحـداهاّاألخـرىّغالب ـاّمسـميّ

 ".ّالتوجيه
ّ
ســابّالثــانويّلتوزيــعّالــدخلّإنّالبنــدّالمــوازنّللح 2-97

وهـــذاّالـــدخلّبالنســـبةّ.ّهـــوّالـــدخلّالقابـــلّللصـــرف
لألســـرّهـــوّالـــدخلّالـــذيّيمكـــنّاســـتخدامهّإلنفـــاقّ

والـــــــدخلّالقابـــــــلّ.ّاالســـــــتهالكّالنهـــــــائيّواالدخـــــــار
للصــرفّبالنســبةّللشــركاتّغيــرّالماليــةّوالشــركاتّ
الماليــــةّهــــوّالــــدخلّالــــذيّالّيــــوزعّعلــــىّأصــــحابّ

 .ّعدّدفعّضرائبّالدخلحقوقّالملكيةّوالمتبقيّب
ّ

 حساب إعادة توزيع الدخل العيني
 
هـــذاّالـــدخلّمهـــمّفقـــطّبالنســـبةّللحكومـــةّواألســـرّ 2-98

وتشـملّالتحـويالتّ.ّلطبيعةّالمعامالتّذاتّالصلةوالمؤسساتّغيـرّالهادفـةّللـربحّلخدمـةّاألسـرّنظـر اّ
االجتماعيــةّالعينيــةّأكثــرّمــنّعنصــرينّفــيّوصــفّ

أولّهــــذينّالعنصــــرينّهــــوّ.ّعمليـــةّإعــــادةّالتوزيــــع
اإلنتـــــــاجّغيــــــــرّالســـــــوقيّعــــــــنّطريـــــــقّالحكومــــــــةّ

اتّغيـــــرّالهادفـــــةّللـــــربحّلخدمـــــةّاألســـــرّوالمؤسســـــ
للخــدماتّالفرديــة،ّوالعنصــرّالثــانيّهــوّالمشــترياتّ
التــيّتقــومّبهــاّالحكومــةّوالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّ
للـربحّلخدمـةّاألسـرّللسـلعّوالخـدماتّلتحويلهـاّإلـىّ
ويقيـــدّحســـابّإعـــادةّتوزيـــعّالـــدخلّالعينـــيّ.ّّكبيـــراألســـرّمجان ـــاّأوّبأســـعارّليســـتّاقتصـــاديةّبشـــكلّ

حــــــويالتّاالجتماعيــــــةّالعينيــــــةّبوصــــــفهاّمــــــواردّالت
لألسرّوبوصـفهاّاسـتخداماتّللحكومـةّوالمؤسسـاتّ

 .ّغيرّالهادفةّللربحّلخدمةّاألسر
 
.ّوالغـرضّمــنّهـذاّالحســابّهـوّغــرضّربــاعيّ 2-99

فهـــوّفـــيّالمقـــامّاألولّيهـــدفّإلـــيّإعطـــاءّصــــورةّ
اّلــدورّالحكومــةّكمقــدمّســلعّوخــدماتّ قياس ـاّأكثـرّاكتمـاال ّلـدخلّوهـوّثاني ـاّيـوفرّم.ّلألسرأكثــرّوضــوح  ــــفّأوّوهــــــــوّثالث ــــــــاّييســــــــرّالمقارنــــــــاتّالدوليــــــــةّ.ّاألســــــــر والمقارنــــاتّعلــــىّمــــدارّالوقــــتّعنــــدماّتختل

بـــينّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّأوّالتجمعـــاتّاألخــــرىّأوّيعطــيّرأيــا ّأكثــرّاكتمــاال ّعــنّعمليــةّإعــادةّالتوزيــعّورابع ــا،ّ.ّتتغيــرّالترتيبــاتّاالقتصــاديةّواالجتماعيــة
نّإعـــادةّتوزيــعّالـــدخلّالعينــيّهـــوّتوزيـــعّإ.ّاألســر

 .ّمنّالدرجةّالثالثةّللدخل
ّ
ـــدخلّّ 2-111 ـــعّال إنّالبنـــدّالمـــوازنّلحســـابّإعـــادةّتوزي

 .ّالعينيّهوّالدخلّالمتاحّالتصرفّبهّالمعدل
ّ

 الدخل استخدام حسابات
 
ـــدخلّفـــيّمتغيـــرين؛ّّ 2-111 يتواجـــدّاســـتخدامّحســـابّال

همــــــاّاســــــتخدامّحســــــابّالــــــدخلّالقابــــــلّللصــــــرفّ
ــــــمّ) ــــــدخلّ(6ّ-2الجــــــدولّرق واســــــتخدامّحســــــابّال

(.7ّ-2الجــــــدولّرقــــــمّ)المعــــــدلّالقابــــــلّللصــــــرفّ
والستخدامّحسابّالدخلّالقابلّللصـرفّبنـدّمـوازنّ
ـــــدخل،ّبوصـــــفهّ ـــــانويّلحســـــاباتّال ـــــعّالث مـــــنّالتوزي

الــــدخلّالمعــــدلّالقابــــلّّوالســــتخدامّحســــاب.ّمــــورد ا
للصرفّبندّموازنّمـنّحسـابّإعـادةّتوزيـعّالـدخلّ
العينـــيّحيـــثّيعـــدّالـــدخلّالمعـــدلّالقابـــلّللصـــرفّ

ـــــــينّكـــــــالّالحســـــــابين،ّبالنســـــــبةّلهـــــــذهّ.ّمـــــــورد ا ويب
أيّ)القطاعــاتّالتــيّتضــطلعّباالســتهالكّالنهــائيّ

الحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخـدمّ
القابلّللصرفّأوّالـدخلّّأنّالدخل(ّاألسرّواألسر

المعـــدلّالقابـــلّللصـــرفّيخصـــصّبـــينّاالســـتهالكّ
باإلضــافةّإلــىّذلــك،ّيشــملّكــالّ.ّالنهــائيّواالدخــار

ــــدخل،ّبالنســــبةّ المتغيــــرينّمــــنّاســــتخدامّحســــابّال
لألسرّولصناديقّالمعاشات،ّبندّتسـويةّللتغيـرّفـيّ
مســـــتحقاتّالمعاشـــــاتّالـــــذيّيتصـــــلّبطريقـــــةّقيـــــدّ

ـــــــتمّبـــــــينّاأل ســـــــرّوصـــــــناديقّالمعـــــــامالتّالتـــــــيّت
إنّبنــــدّ.ّالمعاشــــاتّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة

التســويةّالمشــارّإليــه،ّوالــذيّتــمّتناولــهّبالشــرحّفــيّ
 .ّالفصلّالتاسع،ّلمّتتمّمناقشتهّفيّهذاّالمقام

 
ـــــريّاســـــتخدامّّ 2-112 ـــــرقّبـــــينّمـــــواردّمتغي ويعتمـــــدّالف

حســابّالــدخلّعلــىّالبنــدّالمــوازنّالــذيّتــمّترحيلــهّ
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ومــنّحيــثّاالســتخدامات،ّهــوّ.ّمــنّحســابّســابق
ويـتمّقيـدّالسـابقّفـيّ.ّأوّاالستهالكّالنهائيّالفعليبــينّمــاّإذاّتــم ّأمّالّقيــدّإنفــاقّاالســتهالكّالنهــائيّ

ـــتمّق ـــلّللصـــرفّوي ـــدخلّالقاب ـــدّاســـتخدامّحســـابّال ي
الالحــقّفــيّاســتخدامّحســابّالــدخلّالمعــدلّالقابــلّ

 .ّللصرف
ّ
ويشملّإنفاقّاالستهالكّالنهائيّالمعامالتّفيّّ 2-113

االســتهالكّالنهــائيّللســلعّوالخــدماتّالــذيّيتحمـــلّ
منّالحكومةّوالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّلخدمـةّوتنـــتجّكـــال ّ.ّأحـــدّالقطاعـــاتّالتكلفـــةّالنهائيـــةّعنهـــا

ســـــوقيةّفـــــيّحســـــابّاألســـــرّســـــلعّوخـــــدماتّغيـــــرّ
ــــــــدّاالســــــــتهالكّالوســــــــيطّ ــــــــثّيــــــــتمّقي إنتاجهــــــــاّحي
.ّوتعويضــــــــاتّالمــــــــوظفينّبوصــــــــفهاّاســــــــتخدامات

ويتصــلّإنفــاقّاالســتهالكّالنهــائيّلهــؤالءّالمنتجــينّ
بقيمةّمخرجاتهاّمنّالسـلعّوالخـدماتّغيـرّالسـوقيةّ
اّمنهـاّمـاّتلقتـهّمقابـلّبيـعّالسـلعّوالخـدماتّ مطروح 

.ّةّبشـكلّكبيـرغيرّالسوقيةّبأسعارّليستّاقتصادي
ولكنــــهّيشــــملّكــــذلكّالســــلعّوالخــــدماتّالتــــيّتقــــومّ
بشـــرائهاّالحكومـــةّوالمؤسســـاتّغيـــرّالهادفـــةّللـــربحّ
لخدمـــةّاألســـرّللتحويـــلّالنهـــائي،ّدونّتحـــول،ّإلـــىّ

ّ.ّاألسر
 
ويشملّاالستهالكّالنهائيّالفعلـيّلألسـرّالسـلعّّ 2-114

والخــدماتّالتــيّتتــوافرّبفاعليــةّلالســتهالكّالفــرديّ
ـاّإذاّكـانّمـنّمـنّجانـبّاألسـرّبصـ يتحمــلّالتكلفــةّفــيّنهايــةّالمطــافّهــوّالحكومــةّأمّرفّالنظـرّعم 

المؤسســــاتّغيــــرّالهادفــــةّللــــربحّلخدمــــةّاألســــرّأمّ
يتســاوىّاالســتهالكّالنهــائيّالفعلــيّ.ّاألســرّنفســها

للحكومـــةّوالمؤسســـاتّغيـــرّالهادفـــةّللـــربحّلخدمـــةّ
ـــــــاّمنـــــــهّ العينيـــة،ّأوّبمعنــــيّآخــــر،ّالتحـــويالتّاالجتماعيــــةّاألســـــــرّمـــــــعّإنفـــــــاقّاالســـــــتهالكّمطروح 

 االستهالكّالجماعي
ّّ

 التوزيع الثانوي للدخلحساب : 4-8الجدول رقم 
 الموارد  االستخدامات

 االولية الدخول ميزانّ
ّالجاريةالتحويالتّّالجاريةالتحويالتّ
ّوالثروةّالدخلّعلىّالجاريةّالضرائبّوالثروةّالدخلّعلىّالجاريةّالضرائب
ّاالجتماعيةّالمساهماتّصافيّاالجتماعيةّالمساهماتّصافي
ّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّعداّاالجتماعيةّالمنافعّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّعداّاالجتماعيةّالمنافع

ّاالخرىّالجاريةّالتحويالتّاالخرىّالجاريةّالتحويالت
ّ الدخل المتاح التصرف به 

ّ
ّ

 حساب إعادة توزيع الدخل العيني: 5-8رقم  الجدول
 الموارد  االستخدامات

 الدخل المتاح التصرف بهّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينية
ّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينية الدخل المتاح التصرف به المعدل 

ّ
ّ
ّ

 المتاحّالتصرفّبهحساب استخدامات الدخل : 6-8الجدول رقم 
 الموارد  االستخدامات

ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائي
ّالتعديلّبسببّالتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعدية

 الدخل المتاح التصرف به
ّالتعديلّبسببّللتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعدية

ّ االدخار
ّ
ّ
ّ
ّ

 حساب استخدامات الدخل المعدل القابل للصرف: 7-8الجدول رقم 
  االستخدامات

 
 الموارد

ّ
ّاالستهالكّالنهائيّالفعلي

ّالتعديلّبسببّللتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعدية
 الدخل المتاح التصرف به المعدل 

ّ
ّالتعديلّبسببّللتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعدية

ّ االدخار
ّ
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وعلــىّمســتويّاالقتصــادّالكلــي،ّيتســاوىّالــدخلّّ 2-115
ـــهّ ـــاحّالتصـــرفّب ـــهّوالـــدخلّالمت المتـــاحّالتصـــرفّب
المعـــــدلّكمـــــاّيتســـــاوىّإنفـــــاقّاالســـــتهالكّالنهـــــائيّ

ويختلفــانّفقــطّعنــدماّ.ّواالســتهالكّالنهــائيّالفعلــي
وبالنسبةّلكـلّ.ّيتعلقّاألمرّبالقطاعاتّذاتّالصلة

نهـائيّقطاع،ّيساويّالفـرقّبـينّإنفـاقّاالسـتهالكّال
واالســتهالكّالنهــائيّالفعلــيّالتحــويالتّاالجتماعيــةّ

ويســــاويّ.ّالعينيــــةّالتــــيّيــــتمّتوفيرهــــاّأوّاســــتالمها
ــــاّالفــــرقّبــــينّالــــدخلّالقابــــلّللصــــرفّوالــــدخلّ أيض 

واألرقــامّبالنســبةّلالدخـــارّ.ّالمعــدلّالقابــلّللصــرف
واحــدةّفــيّكــالّالمتغيــرينّالســتخدامّحســابّالــدخلّ

ـــىّجانـــبّالمـــوا ـــدخلّعل ردّواالســـتهالكّحيـــثّأنّال
 .ّعلىّجانبّاالستخداماتّيختلفانّبنفسّالمبلغ

 
إنّاالدخـارّهـوّالبنـدّالمـوازنّلحسـابّااسـتخدامّّ 2-116

وينهـيّاالدخـارّالتسلسـلّ.ّالدخلّفيّكالّالمتغيرين
 .ّفيّالحساباتّالجارية

ّ
 

 حسابات التراكم
 

إنّاالدخــــــــارّبوصــــــــفهّالبنــــــــدّالمــــــــوازنّآلخــــــــرّّ 2-117
الحســـاباتّالجاريـــةّهـــوّالعنصـــرّالبـــادئّلحســـاباتّ

 .ّالتراكم
 
وتشـــــــــملّإحـــــــــدىّالمجموعـــــــــاتّاألولـــــــــيّمـــــــــنّّ 2-118

الحســاباتّالمعــامالتّالتــيّســتقابلّجميــعّالتغيــراتّ
فـــيّاألصـــولّأوّالخصـــومّوصـــافيّالقيمـــةّإنّكـــانّ
كــلّمــنّاالدخــارّوتحـــويالتّرأسّالمــالّهمــاّفقـــطّ

والحســـــاباتّ.ّتغيـــــرّفـــــيّصـــــافيّالقيمـــــةمصـــــادرّال
.ّالمعنيــةّهــيّحســابّرأسّالمــالّوالحســابّالمــالي

ويتمّتمييزّهذينّالحسابينّبغرضّبيـانّأحـدّالبنـودّ
الموازنـةّالـذيّيفيــدّفـيّعمليــةّالتحليـلّاالقتصــادي،ّ

 .ّأيّصافيّاإلقراضّأوّصافيّاالقتراض
ّ
وتتصلّمجموعةّثانيةّمـنّالحسـاباتّبـالتغيراتّّ 2-119

ـــــيّاألصـــــولّوا لخصـــــومّوصـــــافيّالقيمـــــةّبســـــببّف
وتشــملّاألمثلــةّعلــىّذلــكّاكتشــافّ.ّعوامــلّأخــرى

أوّنضــــــوبّالمــــــواردّالواقعــــــةّتحــــــتّطبقــــــةّالتربــــــةّ

والـــدمارّالنـــاجمّعـــنّاألحـــداثّالسياســـيةّكـــالحروبّ
وتعمــلّمثــلّ.ّأوّبفعــلّالكــوارثّالطبيعيــةّكــالزالزل

ـــــاهذهّالعواملّفعلي اّعلـىّتغييـرّحجـمّاألصـولّسـواء ّ ـــــاّأوّكمي  ـــــيّ.ّمادي  ـــــراتّأخـــــرىّف ـــــرتبطّتغي وقـــــدّت
.ّاألصـــولّبـــالتغيراتّفـــيّمســـتويّوهيكـــلّاألســـعار

وفــيّالحالــةّالثانيــة،ّيــتمّفقــطّتعــديلّقيمــةّاألصــولّ
ومــنّثــمّفــإنّالمجموعــةّ.ّوالخصــومّولــيسّحجمهــا

الثانيةّمنّحساباتّالتراكمّيتمّتقسيمهاّبينّحسـابّ
للتغيـــــراتّاألخـــــرىّفـــــيّحجـــــمّاألصـــــولّوحســـــابّ

 .ّإلعادةّالتقييم
ّ

 ب رأس المالحسا
 
(8ّ-2الجــدولّرقــمّ)يســجلّحســابّرأسّالمــالّّ 2-111

ـــىّ ـــرتبطّبعمليـــاتّاالســـتحواذّعل ـــيّت المعـــامالتّالت
األصــولّغيــرّالماليــةّوتحــويالتّرأسّالمــالّالتــيّ

ويشــملّالجانــبّ.ّتنطــويّعلــىّإعــادةّتوزيــعّالثــروة
األيســـرّاالدخـــارّوصـــافيّتحـــويالتّرأسّالمـــالّوّ

ـــــاقص)تحـــــويالتّرأسّالمـــــالّ بغـــــرضّ(ّبعالمـــــةّن
ذلــكّالجــزءّمــنّالتغيــراتّفــيّصــافيّالتوصــلّإلــىّ

.ّالقيمــــــةّنتيجــــــةّاالدخــــــارّوتحــــــويالتّرأسّالمــــــال
ويشــــملّحســــابّرأسّالمــــالّاســــتخداماتّمختلــــفّ
.ّأنـــــــواعّاالســـــــتثمارّفـــــــيّاألصـــــــولّغيـــــــرّالماليـــــــة

واســتهالكّرأسّالمــالّالثابــتّهــوّتغيــرّســلبيّفــيّ
األصولّالثابتةّولذلكّيتمّقيدهّبعالمةّنـاقصّعلـىّ

ويتسـاوىّقيـدّإجمـاليّ.ّابالجانبّاأليمنّمنّالحسـ
ـــاّمنـــهّاســـتهالكّ تكـــوينّرأسّالمـــالّالثابـــتّمطروح 
رأسّالمــــالّالثابــــتّعلــــىّنفـــــسّالجانــــبّمــــعّقيـــــدّ

 .ّتكوينّصافيّرأسّالمالّالثابت
 
ــــىّالبنــــدّالمــــوازنّمــــنّحســــابّرأسّّ 2-111 ويطلــــقّعل

المــالّمســميّصــافيّاإلقــراضّعنــدماّيكــونّموجب ــاّ
ويعملّعلىّقيـاسّصـافيّالمبلـغّالـذيّيتـوافرّلـدىّ
إحـــدىّالوحـــداتّأوّأحـــدّالقطاعـــاتّبشـــكلّنهـــائيّ
لتمويلّوحدةّأخرىّأوّقطاعّآخرّبشكلّمباشـرّأوّ
غيــــرّمباشــــرّأوّصــــافيّاالقتــــراضّعنــــدماّيكــــونّ

اّللمبلغّالذيّتلتـزمّإحـدىّالوحـداتّأوّسالب ا،ّمناظرّ 
أحــدّالقطاعــاتّباقتراضــهّمــنّوحــداتّأوّقطاعــاتّ

 .ّأخرى
 
 

 حساب رأس المال: 2-8الجدول رقم 
 التغيرات في الخصوم وصافي القيمة  التغيرات في األصول

ّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ
ّ(-)استهالكّرأسّالمالّالثابتّ

ّالتغيراتّفيّالمخزونات
ّعملياتّاستحواذّالنفائسّمخصوما ّمنهاّالتخلصّمنها

استحواذّاألصولّغيرّالمنَتجةّمخصوما ّمنهاّالتخلصّمنّهذهّ
ّاألصول

 االدخار
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ)+(تحويالتّرأسّالمال،ّبرسمّالقبضّ
ّ(-)تحويالتّرأسّالمال،ّبرسمّالدفعّ

التغيراتّفيّصافيّالقيمةّبفعلّاالدخارّّوتحويالتّ (-)صافي االقتراض )+(/صافي اإلقراض 
ّرأسّالمال
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 الحساب المالي: 9-8الجدول رقم 
 التغيرات في الخصوم وصافي القيمة  التغيرات في األصول

ّ
ّصافيّاالستحواذّعلىّاألصولّالماليةّ

ّوحقوقّالسحبّالخاصةالذهبّالنقديّ
ّالعمالتّوالودائع

ّاألوراقّالماليةّبالدين
ّالقروض

ّحقوقّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمار
ّالتأميناتّوالمعاشاتّونظمّالضمانّالقياسي

ّالمشتقاتّالماليةّوخياراتّتملكّالموظفينّلألسهم
ّبرسمّالدفع/حساباتّأخرىّبرسمّالقبضّ

 (-)صافي االقتراض )+(/صافي اإلقراض 
ّصافيّاالستحواذّعلىّالخصومّالمالية

ّالخاصةوحقوقّالسحبّالذهبّالنقديّ
ّالعمالتّوالودائع

ّاألوراقّالماليةّبالدين
ّالقروض

ّحقوقّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمار
ّالتأميناتّوالمعاشاتّونظمّالضمانّالقياسي

ّالمشتقاتّالماليةّوخياراتّتملكّالموظفينّلألسهم
ّبرسمّالدفع/حساباتّأخرىّبرسمّالقبض

ّ
ّ

 الحساب المالي
 
(9ّ-2الجـــــــدولّرقـــــــمّ)يقيـــــــدّالحســـــــابّالمـــــــاليّّ 2-112

.ّالمعـــــامالتّفـــــيّاألدواتّالماليـــــةّلكـــــلّأداةّماليـــــة
وتبــينّهــذهّالمعــامالتّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
ـــــةّعلـــــىّ ـــــىّاألصـــــولّالمالي صـــــافيّاالســـــتحواذّعل
الجانـــــبّاأليســـــرّأوّصـــــافيّتكبـــــدّالخصـــــومّعلـــــىّ

 .ّالجانبّاأليمن
 
ـّ 2-113 اّصـافيّوالبندّالموازنّللحسابّالمـاليّهـوّأيض 

اإلقراضّأوّصافيّاالقتـراض،ّوهـوّمـاّيظهـرّهـذهّ
ومـنّحيـثّ.ّالمرةّعلىّالجانبّاأليمنّمنّالحساب

المبـــــدأ،ّيـــــتمّقيــــــاسّصـــــافيّاإلقـــــراضّأوّصــــــافيّ
االقتـراضّبشـكلّمتطــابقّفـيّكــلّمـنّحســابّرأسّ

وتحقيــقّهــذهّالهويــة،ّفــيّ.ّالمــالّوالحســابّالمــالي
ّالواقــعّالعملــي،ّهــوّأحــدّأصــعبّالمهــامّفــيّعمليــة

 .ّتجميعّالحساباتّالقومية
ّ

 التغيرات األخرى في حساب حجم األصول
 
إنّالتغيــــــــراتّاألخــــــــرىّفــــــــيّحجــــــــمّاألصــــــــولّّ 2-114

ــــــــرّاألحــــــــداثّ(11ّ-2الجــــــــدولّرقــــــــمّ) تســــــــجلّأث
االسـتثنائيةّالتــيّتتســببّلــيسّفقــطّفــيّتفــاوتّقيمــةّ

.ّحجمهــاّتفــاوتاألصــولّوالخصــومّبــلّتتســببّفــيّ
باإلضافةّإلىّذلـكّالنـوعّمـنّاألحـداثّالمشـارّإليـهّ
أعـــــاله،ّكعواقـــــبّالحـــــربّأوّالـــــزالزل،ّيشـــــملّهـــــذاّ
ــاّبعــضّعناصــرّالتســويةّكــالتغيراتّ الحســابّأيض 

فـــيّالتصـــنيفّوالهيكـــلّوالتـــيّقـــدّتـــؤثرّأوّالّفـــيّ
ويــتمّ(.ّأنظــرّالفصــلّالثــانيّعشــر)صــافيّالقيمــةّ

يّالقيمــةّتســجيلّالبنــدّالمــوازن،ّالتغيــراتّفــيّصــاف
نتيجــــةّلتغيــــراتّأخــــرىّفــــيّحجــــمّاألصــــول،ّعلــــىّ

 .ّالجانبّاأليمنّمنّالحساب
ّ

 حساب إعادة التقييم
-2الجـــدولّرقـــمّ)يســجلّحســـابّإعـــادةّالتقيـــيمّّ 2-115

ـــدأّبمكاســـبّ.ّمكاســـبّأوّخســـائرّالملكيـــة(11ّ ويب
ويسـجلّهـذاّالبنـدّالتغيـرّ.ّوخسائرّالملكيةّاإلسـمية

ــــفّاألصــــولّأوّالخصــــّو مّالكامــــلّفــــيّقيمــــةّمختل
نتيجـــةّللتغيـــرّفـــيّأســـعارّتلـــكّاألصـــولّوالخصـــومّ
منــــذّبدايــــةّالفتــــرةّالمحاســــبيةّأوّوقــــتّقيــــدهاّفـــــيّ
المخزوناتّووقتّخروجهـاّمنـهّأوّفـيّنهايـةّالفتـرةّ

 .ّالمحاسبية
 
وكمــاّتظهــرّالمعــامالتّوالتــدفقاتّاألخــرىّفــيّّ 2-116

األصــولّعلــىّالجانــبّاأليســرّوتظهــرّالمعــامالتّ
كــذلكّتظهــرّفــيّالخصــومّعلــىّالجانــبّاأليمــن،ّف

المكاســبّوالخســائرّاإلســميةّعلــىّالجانــبّاأليســرّ
ـــيمّبينمـــاّتســـجلّالمكاســـبّ مـــنّحســـابّإعـــادةّالتقي
والخســــــائرّاإلســــــميةّفــــــيّالخصــــــومّالماليــــــةّعلــــــىّ

ويتساوىّالتقييمّاإليجـابيّللخصـومّ.ّالجانبّاأليمن
الماليــــةّمــــعّخســــارةّاإلقتنــــاءّاإلســــميةّ،ّويتســــاوىّ

قتنــــــاءّالتقيــــــيمّالســــــلبيّللخصــــــومّمــــــعّمكســــــبّاإل
 .ّاإلسميّ

ّ
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 التغيرات األخرى في حساب حجم األصول: 10-8الجدول رقم 
ّ

 التغيرات في الخصوم وصافي القيمة  التغيرات في األصول
ّالظهورّاالقتصاديّلألصول

ّاالختفاءّاالقتصاديّلألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخسائرّالناجمةّعنّالكوارث

ّالمعوضةالحجوزاتّغيرّ
الحجمّغيرّالمصنفةّفيّمواضعّّالتغيراتّاألخرىّفي

 ّأخرى
ّالتغيراتّفيّالتصنيف

ّ
ّالتغيراتّاإلجماليةّاألخرىّفيّالحجم

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّاألصولّالمالية

ّالظهورّاالقتصاديّلألصول
ّاالختفاءّاالقتصاديّلألصولّغيرّالمنَتجة

ّالكوارثالخسائرّالناجمةّعنّ
ّالحجوزاتّغيرّالمعوضة

 ّالحجمّغيرّالمصنفةّفيّمواضعّأخرىّالتغيراتّاألخرىّفي
ّالتغيراتّفيّالتصنيف

ّ
ّالتغيراتّاإلجماليةّاألخرىّفيّالحجم

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّاألصولّالمالية

التغيرات في صافي القيمة نتيجة التغيرات األخرى في حجم ّّ
 األصول

ّ
ّ

 حساب إعادة التقييم: 11-8الجدول رقم 
 التغيرات في الخصوم وصافي القيمة  التغيرات في األصول

ّ
 مكاسب وخسائر اإلقتناء اإلسمية 

ّاألصولّغيرّالمالية
ّاألصولّالمنَتجة

ّاألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخصومّالمالية/األصول

ّ
 مكاسب وخسائر اإلقتناء اإلسمية 

ّاألصولّغيرّالمالية
ّالمنَتجةّاألصول

ّاألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخصومّالمالية/األصول

التغيرات في صافي القيمة نتيجةمكاسب وخسائر ّ
 اإلقتناء اإلسمية

ّ
 مكاسب وخسائر اإلقتناء المحايدة 

ّاألصولّغيرّالمالية
ّاألصولّالمنَتجة

ّاألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخصومّالمالية/األصول

 مكاسب وخسائر اإلقتناء المحايدة ّ
ّاألصولّغيرّالمالية

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّالخصومّالمالية/األصول
التغيرات في صافي القيمة نتيجة مكاسب ّ

 وخسائراإلقتناء المحايدة
ّ

 مكاسب وخسائر اإلقتناء الحقيقية 
ّاألصولّغيرّالمالية

ّاألصولّالمنَتجة
ّالمنَتجةاألصولّغيرّ

ّالخصومّالمالية/األصول

 مكاسب وخسائر اإلقتناء الحقيقية ّ
ّاألصولّغيرّالمالية

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّالخصومّالمالية/األصول

التغيرات في صافي القيمة نتيجة مكاسب وخسائر ّ
 اإلقتناء الفعلية 

ّ
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والبنـــــــدّالمـــــــوازنّلحســـــــابّإعـــــــادةّالتقيـــــــيمّهـــــــوّّ 2-117
التغيـــراتّفـــيّصـــافيّالقيمـــةّالناجمـــةّعـــنّمكاســـبّ

 .وخسائرّاإلقتناء
ّ
:ّوتنقسمّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّبينّعنصـرينّ 2-118

يبــــــينّاألولّمنهمــــــاّإعــــــادةّالتقيــــــيمّبالتناســــــبّمــــــعّ
مســتويّالســعرّالعــامّالــذيّيــتمّالحصــولّعليــهّعــنّ

الســــعرّّطريــــقّتطبيــــقّمؤشــــرّللتغيــــرّفــــيّمســــتوي
العــام،ّفــيّأثنــاءّنفــسّالفتــرةّالزمنيــةّ،ّعلــىّالقيمــةّ
المبدئيـــــةّلجميـــــعّاألصـــــولّوالخصـــــومّحتـــــىّتلـــــكّ

ويطلـقّعلـىّنتـائجّ.ّاألصولّوالخصومّالثابتةّنقدي ا
هـــــذهّالعمليـــــةّمســـــميّمكاســـــبّوخســـــائرّاإلقتنـــــاءّ
المحايـدةّألنّجميـعّاألصـولّوالخصـومّيـتمّتقييمهـاّ

 .حتىّتحتفظّبنفسّقوتهاّالشرائية
ّ
والعنصــرّالثــانيّمــنّمكاســبّوخســائرّاإلقتنــاءّّ 2-119

يبــينّالفــرقّبــينّمكاســبّوخســائرّاإلقتنــاءّاإلســميةّ
ويطلــقّعلــىّ.ّومكاســبّوخســائرّاإلفتنــاءّالمحايــدة

.ّهذاّالفرقّمسميّمكاسبّوخسائرّاإلقتنـاءّالفعليـة
فإنّكانتّمكاسـبّوخسـائرّاإلقتنـاءّاإلسـميةّأعلـىّ

كــــونّمــــنّمكاســــبّوخســــائرّاإلقتنــــاءّالمحايــــدة،ّفي
(ّأوّنقصـــان)هنـــاكّمكســـبّحقيقـــيّنتيجـــةّالزديـــادّ

األسعارّالفعليةّفـيّالمتوسـطّلألصـولّذاتّالصـلةّ
وبمعنــــــىّآخــــــر،ّأنّ.ّعــــــنّمســــــتويّالســــــعرّالعــــــام

وعلــىّنفــسّ.ّاألســعارّالنســبيةّألصــولهّقــدّازدادت
المنـــــوال،ّيـــــؤديّالنقصـــــانّفـــــيّاألســـــعارّالنســـــبيةّ

 .ّلألصولّإلىّخسارةّإقتناءّفعلية
ّ
األنــــواعّالثالثــــةّلمكاســــبّأوّّوتنقســــمّكــــلّمــــنّ 2-121

األصـولّوالخصــوم،ّوهــوّتقســيمّضــروريّحتــىّفــيّخســـــائرّاإلقتنـــــاءّوفق ـــــاّللمجموعـــــاتّالرئيســـــيةّمـــــنّ
ومـــنّالممكـــنّ.ّأحـــدّالعـــروضّالمحاســـبيةّالمبســـطة

تقســـيمّالتغيـــراتّفـــيّصـــافيّالقيمـــةّنتيجـــةّمكاســـبّ
وخســــــائرّاإلقتنــــــاءّاإلســــــميةّإلــــــىّتغيــــــراتّنتيجــــــةّ

لمحايـــدةّوالتغيـــرّنتيجـــةّمكاســـبّوخســـائرّاإلقتنـــاءّا
 .مكاسبّوخسائرّاإلفتناءّالفعلية

ّ
 الميزانيات العمومية       

 
تعـــــــــــرضّالميزانيـــــــــــاتّالعموميـــــــــــةّاالفتتاحيـــــــــــةّّ 2-121

األصـــــولّعلـــــىّ(12ّ-2الجـــــدولّرقـــــمّ)والختاميـــــةّ
الجانــــبّاأليســــرّوالخصــــومّوصــــافيّالقيمــــةّعلــــىّ

وكماّبيناّسابق ا،ّيتمّتقيـيمّاألصـولّ.ّالجانبّاأليمن  .ّاألسعارّالتيّتمّعندهاّإنشاءّالبياناتوالخصومّب
 
والبنــدّالمــوازنّإلحــدىّالميزانيــاتّالعموميــةّهــوّّ 2-122

.ّصافيّالقيمة،ّوهوّالفـرقّبـينّاألصـولّوالخصـوم
ويتساوىّصافيّالقيمـةّمـعّالقيمـةّالجاريـةّلمخـزونّ
القيمــةّاالقتصــاديةّالــذيّتملكــهّإحــدىّالوحــداتّأوّ

 .يملكهّأحدّالقطاعات
ّ
يّالميزانيــةّالعموميـةّفحــوىّوتلخـصّالتغيــراتّفـّ 2-123

حساباتّالتراكم،ّأيّأنّالقيدّبالنسبةّلكـلّأصـلّأوّ
خصـــــمّهـــــوّمجمـــــوعّالقيـــــودّفـــــيّحســـــاباتّالتـــــراكمّ

ـــذلكّاألصـــلّأوّالخصـــم ومـــنّ.ّاألربعـــةّالمنـــاظرةّل
الممكــنّاحتســـابّالتغيـــراتّفـــيّصـــافيّالقيمـــةّمـــنّ
هــــذهّالقيــــودّولكنهــــاّمــــنّحيــــثّالتعريــــفّيجــــبّأنّ

ــــيّ صــــافيّالقيمــــةّنتيجــــةّتتســــاوىّمــــعّالتغيــــراتّف
االدخـــارّوتحـــويالتّرأسّالمـــالّمـــنّحســــابّرأسّ
المــالّمضــاف اّإليــهّالتغيــرّفــيّصــافيّالقيمــةّنتيجــةّ
التغيــراتّاألخــرىّفــيّحجــمّاألصــولّمــنّالتغيــراتّ
األخـــرىّفـــيّحجـــمّحســـابّاألصـــولّمضـــاف اّإليهـــاّ
مكاســـــبّوخســـــائرّاإلقتنـــــاءّاإلســـــميةّمـــــنّحســـــابّ

 .إعادةّالتقييم
ّ
هيميــــــــة،ّتتســــــــاوىّالقيــــــــودّومــــــــنّالناحيــــــــةّالمفاّ 2-124

الخاصـــةّبالميزانيـــةّالعموميـــةّالختاميـــةّلكـــلّأصـــلّ
ولكــــلّخصــــمّمــــعّالقيـــــودّفــــيّالميزانيــــةّالعموميـــــةّ
ــــــدةّفــــــيّ االفتتاحيــــــةّمضــــــاف اّإليهــــــاّالتغيــــــراتّالمقي

 .ّحساباتّالتراكمّاألربعة
ّ
 عرض متكامل للحسابات .3
 
ـــفّالعناصـــرّّ 2-125 ـــينّمختل وباإلمكـــانّاآلنّالجمـــعّب

التـــــيّتـــــمّعرضـــــهاّفـــــيّاألقســـــامّالفرعيـــــةّالســـــابقةّ
وعــــــــــــرضّالحســــــــــــاباتّاالقتصــــــــــــاديةّالمتكاملــــــــــــةّ

نســــخةّ(13ّ-2)ويعطــــيّالجــــدولّرقــــمّ.بالتفصــــيل
وقــدّتــمّ.ّمبســطةّعــنّالحســاباتّالجاريــةّالمتكاملــة

-2)وّ(1ّ-2)تكوينهـــاّعـــنّطريـــقّأخـــذّالجـــداولّ
ووضـــــــــعّكـــــــــلّ(6ّ-2)وّ(4ّ-2)وّ(3ّ-2)وّ(2ّ

وتظهرّفـيّهـذاّالعـرضّ.ّمنهاّتحتّاآلخرّمباشرة
المعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّفـيّمنتصـفّالجـدولّ
مــــــعّتخصــــــيصّاألعمــــــدةّعلــــــىّالجانــــــبّاأليســــــرّ
لالســــــتخداماتّواألعمــــــدةّعلـــــــىّالجانــــــبّاأليمـــــــنّ

وفـيّعـرضّكامـلّمـنّهـذاّالنـوع،ّسـيكونّ.ّللموارد
وّهناكّعمودّلكلّقطاعّأساسـيّأوّقطـاعّفرعـيّذ

ولعـرضّالجـدولّبطريقـةّبسـيطة،ّالّيظهـرّ.ّأهمية
وأولّ(.13ّ-2)سوىّأربعةّأعمدةّفيّالجـدولّرقـمّ

هـــذهّاألعمـــدةّيعـــرضّإجمـــاليّالقطاعـــاتّالخمســـةّ
ـــــيّ ـــــاّمـــــنّاالقتصـــــادّالكل ـــــرّ)جميع  المؤسســـــاتّغي

الماليـــــــةّوالمؤسســـــــاتّالماليـــــــةّوالحكومـــــــةّالعامـــــــةّ
والمؤسســـــاتّغيـــــرّالهادفـــــةّللـــــربحّلخدمـــــةّاألســـــرّ

ويلـــــيّذلـــــكّالعمـــــودّالمخصـــــصّللعـــــالمّّ(.واألســـــر
الخــــــارجيّثــــــمّعمــــــودّعنوانــــــهّالســــــلعّوالخــــــدمات،ّ
.ّويعــرضّالعمــودّاألخيــرّإجمــاليّالثالثــةّالســابقين

وهذاّالعمودّمحدودّالمعنىّمنّالناحيةّاالقتصـاديةّ
ولكنـــهّطريقـــةّمهمـــةّلضـــمانّأنّالجـــداولّمســـتوفاةّ
ومنسجمةّبماّأنّاإلجماليـاتّعلـىّالجانـبّاأليسـرّ

ــــىّالج انــــبّاأليمــــنّمــــنّالحســــاباتّينبغــــيّأنّوعل
عنــدماّتظهــرّالبنــودّ.ّ)تتســاوىّســطر اّمقابــلّاآلخــر

الموازنــةّبوصــفهاّالبنــدّاألخيــرّفــيّأحــدّالحســاباتّ
والبنـــــدّاألولّفـــــيّالحســـــابّالتـــــاليّلـــــه،ّفـــــإنّهـــــذهّ

 (.ّالتسويةّسيئةّالتنظيمّولكنهاّالّتزالّواضحة
 
تتـــابعّالحســـاباتّ(14ّ-2)ويبـــينّالجـــدولّرقـــمّّ 2-126

ملةّبمـاّفـيّذلـكّحسـاباتّالتـراكمّوالميزانيـاتّالمتكا
(8ّ-2)العموميةّكمـاّعرضـتّمسـبق اّفـيّالجـداولّ

ّ ّ(9ّ-2)و ّ(11ّ-2)و(11ّ-2)و (.12ّ-2)و
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وتعرضّاألعمدةّعلـىّالجانـبّاأليسـرّاألصـولّأوّ
ـــــىّ ـــــيّاألصـــــولّوتعـــــرضّاألعمـــــدةّعل ـــــراتّف التغي
الجانــبّاأليمــنّالخصــومّأوّالتغيــراتّفــيّالخصــومّ

-2)يشــــكلّكـــالّمــــنّالجــــدولينّّو.ّوصـــافيّالقيمــــة
.ّالحســـاباتّاالقتصـــاديةّالمتكاملـــة(14ّ-2)و(13ّ

وتســتقيّالبيانــاتّفــيّالجــدولينّمــنّالمثــالّالرقمــيّ
والجـداولّلكـلّ.ّالذيّيستدلّبهّفيّالمطبوعّبكاملـه

حسابّفيّالفصـولّمـنّالسـادسّإلـىّالثالـثّعشـرّ
هــــيّنســــخّموســــعةّمــــنّالجــــداولّالمبينــــةّهنــــاّمــــعّ

تّالمؤسسيةّومجموعةّكاملةّأعمدةّلجميعّالقطاعا
مـــنّالمعـــامالتّوالتـــدفقاتّاألخـــرىّلكـــلّمـــنّهـــذهّ

نســــخةّ(2ّ)وتظهــــرّفــــيّالملحــــقّرقــــمّ.ّالحســــابات
مجمعــــةّمــــنّالجــــداولّمــــعّجميــــعّالتفاصــــيلّالتــــيّ

 .ّذكرتّتو ا
ّ
وتعطــيّالحســاباتّاالقتصــاديةّالمتكاملــةّصــورةّّ 2-127

كاملـــةّعـــنّحســـاباتّاالقتصـــادّككـــلّبمـــاّفـــيّذلـــكّ
يـــــــةّعلـــــــىّنحـــــــوّيتـــــــيحّإظهـــــــارّالميزانيـــــــاتّالعموم

العالقــــــــاتّاالقتصـــــــــاديةّاألساســـــــــيةّواإلجماليـــــــــاتّ
ويبـــــينّهـــــذاّالجـــــدولّفـــــيّنفـــــسّالوقـــــتّ.ّالرئيســـــية

الهيكـــلّالمحاســـبيّالعـــامّلنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّ
ويعــرضّمجموعــةّمــنّالبيانــاتّبالنســبةّللقطاعــاتّ

 .ّالمؤسسيةّواالقتصادّبأكملهّوبقيةّالعالم
ّ
بهـــذاّالنســـقّهـــوّّوعـــرضّالحســـاباتّالمتكاملـــةّ 2-128

واحــدّمــنّعــدةّطــرقّللحصــولّعلــىّمنظــورّشــاملّ
وهناكّطريقّأخـرّلـذلكّمـنّخـاللّ.ّعنّالحسابات

الـــذيّيعطـــيّ(1ّ-2)شـــكلّإيضـــاحيّمثـــلّالشـــكلّ
 .ّنفسّالمعلوماتّفيّنسقّتخطيطي

ّ
وتقـــدمّالحســـاباتّاالقتصـــاديةّالمتكاملـــةّمنظـــور اّّ 2-129

وكمـــاّأســـلفنا،ّيحـــويّ.ّشـــامال ّعـــنّاالقتصـــادّككـــل
لمتكامــلّتفاصــيلّأكثــرّكثيــر اّممــاّتحويــهّالعــرضّا

ـــــرّ ـــــاّوقـــــدّيســـــتخدمّإلعطـــــاءّرأيّأكث ومـــــنّ.ّتفصـــــيال ّإنّكانـــــتّهنـــــاكّرغبـــــةّفـــــيّذلـــــكالجـــــداولّفعلي 
ومــــــنّ.ّالممكـــــنّإدراجّأعمـــــدةّللقطاعــــــاتّالفرعيـــــة

ــــــةالممكــــنّتقســــيمّعمــــودّبقيــــةّالعــــالمّوفق ــــاّلمختلــــفّ وربمــــــاّيبــــــينّعمــــــودّالســــــلعّ.ّالمنــــــاطقّالجغرافي
.ّوالخدماتّالسوقيةّبشكلّمنفصـلّوالخدماتّالسلع

وقدّيستخدمّتصنيفّالمعـامالتّفـيّالصـفوفّعنـدّ
ولكــنّمـــنّ.ّمســتوياتّأكثــرّتفصــيال ّومــاّإلــىّذلــك

شأنّإدراجّتفاصـيلّأكثـرّمباشـرةّفـيّهـذاّالمخطـطّ
فــيّنفــسّالوقــتّأنّيــنجمّعنــهّجــدولّبــالغّالتعقيــدّ

ولــذلكّالســبب،ّتســتخدمّأطــر اّ.ّيصــعبّالــتحكمّفيــه مــنّالتحليــلّالتفصــيليّلإلنتــاجّّأخــرىّلتصــميمّكــل
ومعـــــامالتّالســـــلعّوالخـــــدماتّومعـــــامالتّاألدواتّ

ـــــــةّالتفصـــــــيلية ـــــــاتّالعمومي ـــــــةّوالميزاني ـــــــدّ.ّالمالي وق
عرضـــتّهـــذهّاألطـــرّفـــيّالقســـمّالتـــاليّوتـــمّأيضـــاّ
ــــروابطّبينهــــاّوبــــينّالحســــاباتّاالقتصــــاديةّ شــــرحّال

 .ّالمتكاملة
ّ

 حسابات بقية العالم       
 

المّالمعــامالتّالتــيّيــتمّيغطــيّحســابّبقيــةّالعــّ 2-131
إبرامهــاّبــينّالوحــداتّالمؤسســيةّالمقيمــةّوالوحــداتّ
المؤسســـيةّغيـــرّالمقيمـــةّالبنـــودّالمتصـــلةّبهـــاّمـــنّ

 .األصولّوالخصومّحيثماّاقتضىّاألمر
 
يشـــــبهّذلـــــكّالـــــدورّالـــــذيّيلعبـــــهّأحـــــدّالقطاعـــــاتّيلعـــبّبقيـــةّالعــــالمّدور اّفـــيّالهيكـــلّالمحاســــبيّّ 2-131

بّبقيـــةّالعــالمّمـــنّالمؤسســيةّولــذاّيـــتمّإنشــاءّحســا
وأحـدّمـواردّبقيـةّالعـالمّهـوّ.ّوجهةّنظرّبقيةّالعـالم

.ّاســتخدامّبالنســبةّلالقتصــادّككــلّوالعكــسّصــحيح
ــاّفــيّبقيــةّالعــالمّوعجــز اّفــيّاالقتصــادّالكلــيّفإذاّكانّأحدّالبنـودّالموازنـةّموجب ـاّفـإنّذلـكّيعنـيّ فائض 

 .ّوالعكسّصحيحّإنّكانّالبندّالموازنّسالب ا
ّ
ويظهرّالحسابّالخارجيّللسلعّوالخدماتّعنـدّّ 2-132

نفـــسّالمســـتويّالـــذيّيظهـــرّعنـــدهّحســـابّاإلنتـــاجّ
وتمثـلّوارداتّالسـلعّ.ّبالنسبةّللقطاعاتّالمؤسسـية

والرصـــــــيدّ.ّاســــــتخدام ا(541ّ)وتمثــــــلّالصـــــــادراتّمـــورد اّبالنســـبةّللعـــالمّالخـــارجيّ(499ّ)والخـــدماتّ
ومـعّوجـودّ(.41ّ-)الخارجيّللسلعّوالخدماتّهـوّ

ــاّفــيّبقيــةّالعــالمّعال وعجــز اّ)مــةّزائــد،ّيمثــلّفائض  ويضافّإلـىّذلـكّأوّ.ّوالعكسّصحيح(ّلدىّاألمة
يطــــرحّمنــــهّمختلــــفّأنــــواعّالضــــرائبّوتعويضــــاتّ
الموظفينّوالتحويالتّالجاريةّاألخـرىّواجبـةّالـدفعّ

والرصــيدّالخــارجيّ.ّإلــىّواالســتالمّمــنّبقيــةّالعــالم
ةّوالــذيّيوضــحّعجــز اّفــيّبقيــ(32ّ-)الجــاريّهــوّ

ــاّبالنســبةّلالقتصــادّالكلــي نّكـــانّ.ّالعــالمّوفائض  ـــاّفـــيّبقيـــةّالعـــالمّوا  لديـــهّعالمـــةّزائـــدّفســـيكونّفائض 
 (.ّّوعجز اّبالنسبةّلالقتصادّالكلي)كذلكّ

ّ
 حساب السلع والخدمات       

 
وتعكــسّالقيــودّفــيّهــذهّاألعمــدةّ.ّالســلعّوالخــدماتللحســــابّعمــــود اّعلــــىّكــــلّجانــــبّمعنــــونّبعبــــارةّوكمــــاّالحظنــــاّآنف ــــا،ّيشــــملّالعــــرضّالمتكامــــلّّ 2-133

مختلـــــفّالمعـــــامالتّفـــــيّالســـــلعّوالخـــــدماتّالتـــــيّ
وتـنعكسّ.ّتظهرّفيّحساباتّالقطاعاتّالمؤسسـية

اســـــــتخداماتّالســـــــلعّوالخـــــــدماتّفـــــــيّالقطاعـــــــاتّ
مـــــودّاأليمـــــنّبالنســـــبةّللســـــلعّالمؤسســـــيةّعلـــــىّالع

والخــــدماتّوتــــنعكسّمــــواردّالســــلعّوالخــــدماتّفــــيّ
حســاباتّالقطاعــاتّالمؤسســيةّفــيّالعمــودّاأليســرّ

ـــــيّجانـــــبّالمـــــواردّ.ّبالنســـــبةّللســـــلعّوالخـــــدمات وف
بالجدول،ّتمثلّاألرقامّالتيّتظهرّفيّعمـودّالسـلعّ
والخــــدماتّنظــــراءّاالســــتخداماتّالتــــيّقامــــتّبهــــاّ

(541ّ)الصـادراتّ:ّالعـالممختلفّالقطاعاتّوبقيةّ
واالســــــــــــتهالكّ(1.883ّ)واالســــــــــــتهالكّالوســــــــــــيطّ

جمــــــاليّتكــــــوينّرأسّالمــــــالّ(1.399ّ)النهــــــائيّ وا  (28ّ)والتغيـــــراتّفـــــيّالمخزونـــــاتّ(376ّ)الثابـــــتّ
ــــــــاّمنهــــــــاّعمليــــــــاتّ وفـــــيّجانـــــبّ(.11ّ)التصـــــرفّفـــــيّالبنـــــودّالقيمـــــةّوعمليــــــــاتّاالســــــــتحواذّمطروح 

عمـودّّاالستخداماتّمنّالجـدول،ّتمثـلّاألرقـامّفـي
الســــــلعّوالخــــــدماتّنظــــــراءّالمــــــواردّمــــــنّمختلــــــفّ

ـــــــــــةّالعـــــــــــالم ـــــــــــوارداتّ:ّالقطاعـــــــــــاتّوبقي (499ّ)ال
وقدّأدرجتّكـذلكّالضـرائبّ(.3614ّ)والمخرجاتّ
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ــاّمنهــاّالــدعم)علــىّالمنتجــاتّ فــيّجانــبّ(ّمطروح 
وتتفــاوتّتغطيـــةّهــذاّالبنـــدّ.ّالمــواردّمــنّالحســـابات

برجـــــاءّمراجعـــــةّ)وفق ـــــاّلطريقـــــةّتقيـــــيمّالمخرجـــــاتّ
وذلـــكّالجـــزءّ"(.ّج"اشّحـــولّالتقيــيمّفـــيّالقســمّالنقــ

ــاّمنـهّالــدعمّ مـنّالضـرائبّعلــىّالمنتجـات،ّمطروح 
،ّوالـذيّلـمّتشـملهّقيمـةّالمخرجـاتّ(ربماّاإلجمالي)

الّينشــأّفــيّأيّقطــاعّأوّمجــالّبعينــه؛ّفهــوّمــوردّ
وفــيّاألمثلــةّالرقميــة،ّ.ّمــنّمــواردّاالقتصــادّالكلــي

ــــــدعمّعلــــــىّ ــــــاّمنهــــــاّال تظهــــــرّالضــــــرائب،ّمطروح 
مباشــــــــرةّفــــــــيّعمــــــــودّالســــــــلعّ(133ّ)المنتجــــــــاتّ

وهــــيّعنصـــرّمــــنّقيمـــةّتوريــــدّالســــلعّ.ّوالخـــدمات
والخدماتّالتيّالّنظيرّلهاّفيّقيمةّمخرجـاتّأيّ

 .ّمنّالقطاعاتّالمؤسسية
 
ولحســابّالســلعّوالخــدماتّأهميــةّخاصــةّحيــثّّ 2-134

يشــــكلّأســــاسّمعظــــمّالتعريفــــاتّالمتعــــارفّعليهــــاّ
-2)رقــمّّويبــينّالجــدول.ّإلجمــاليّالنــاتجّالمحلــي

الحســابّبـــنفسّالنســـقّكمـــاّظهـــرّمســـبق اّفـــيّ(15ّ
ــاّ)الجــداولّالــواردةّفــيّالفصــلّ نّكــانّيشــملّقيم  وا   (.رقمية

ّ 
 

 
 الميزانية العمومية االفتتاحية والتغيرات في األصول والخصوم : 18-8الجدول رقم 

 والميزانية العمومية الختامية
 البنود والتغيرات في الخصوم  األصولالبنود والتغيرات في 

ّ
 الميزانية العمومية االفتتاحية

ّاألصولّغيرّالمالية
ّاألصولّالمنَتجة

ّاألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخصومّالمالية/األصول

ّ
 الميزانية العمومية االفتتاحية

ّاألصولّغيرّالمالية
ّاألصولّالمنَتجة

ّاألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخصومّالمالية/األصول

 صافي القيمة ّ
ّ

 إجمالي المعامالت والتدفقات األخرى
ّاألصولّغيرّالمالية

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّالخصومّالمالية/األصول

 إجمالي المعامالت والتدفقات األخرىّ
ّاألصولّغيرّالمالية

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّالخصومّالمالية/األصول
ّصافيّالقيمة،ّاإلجماليالتغيراتّفيّّ

ّاالدخارّوتحويالتّرأسّالمالّ
ّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
ّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّّاإلسميةّ

ّ
 الميزانية العمومية الختامية

ّاألصولّغيرّالمالية
ّاألصولّالمنَتجة

ّاألصولّغيرّالمنَتجة
ّالخصومّالمالية/األصول

 الميزانية العمومية الختاميةّ
ّغيرّالماليةاألصولّ

ّاألصولّالمنَتجة
ّاألصولّغيرّالمنَتجة

ّالخصومّالمالية/األصول
ّصافيّالقيمةّ

ّ
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ّالعرض المتكامل للسلسلة الكاملة من الحسابات الجارية: 13-8الجدول رقم 
ّ

 الموارد  االستخدامات

كلي
دّال

صا
القت

ا
ّ

عالم
ةّال

بقي
ّ

ات
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ّ
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ّ

 الموازنةالمعامالت والبنود 

كلي
دّال

صا
القت

ا
ّ

عالم
ةّال

بقي
ّ

ات
خدم

ّوال
سلع

ال
ّ

الي
جم
اإل

ّ
ّ

499ّّ499ّّّوارداتّالسلعّوالخدمات499ّ499ّّّ
392ّّ392ّّّوارداتّالسلع392ّ392ّّّ
107ّّ107ّّّوارداتّالخدمات107ّ107ّّّ
540ّ540ّّّّصادراتّالسلعّوالخدمات540ّّ540ّّ
462ّ462ّّّّصادراتّالسلع462ّّ462ّّّ
78ّ78ّّّّصادراتّالخدمات78ّّ78ّّ
ّّّّ حساب اإلنتاجّّّّ
3604ّّّ3604ّّالمخرجات3604ّ3604ّّّ
3077ّّّ3077ّّالمخرجاتّالسوقية3077ّ3077ّّّ
147ّّّ147ّّالمخرجاتّلالستهالكّالنهائيّالخاص147ّ147ّّّ
380ّّّ380ّّالمخرجاتّغيرّالسوقية380ّ380ّّّ

1883ّ1883ّّّّاالستهالكّالوسيط1883ّّّ1883ّ
141ّّّ141ّّالضرائبّعلىّالسلع141ّ141ّّّ
8ّ-8ّّّ-ّ(-)اإلعاناتّعلىّالمنتجات8ّ-8ّّ-ّّ

ّّّّّإجماليّالناتجّالمحلي/القيمةّالمضافة،ّإإجمالي1854ّّّ1854ّ
ّّّّّاستهالكّرأسّالمالّالثابت222ّّّ222ّ

ّّّّّصافيّالناتجّالمحلي/القيمةّالمضافةّصافي1632ّّّ1632ّ
ّّّّّالرصيدّالخارجيّللسلعّوالخدمات41ّّ-41ّ-ّ
ّّّّ حساب توليد الدخلّّّّ
1854ّّّ1854ّّإجماليّالناتجّالمحلي/القيمةّالمضافةّباإلجماليّّّّ
1632ّّّ1632ّّصافيّالناتجّالمحلي/القيمةّالمضافةّصافيّّّّ

ّّّّّتعويضاتّالمستخدمين1150ّّّ1150ّ
ّّّّّوالوارداتالضرائبّعلىّاإلنتاج235ّّّ235ّّ
ّّّّّالضرائبّعلىّاإلنتاج141ّّّ141ّ
ّّّّّالضرائبّاألخرىّعلىّاإلنتاج94ّّّ94ّ

ّّّّّاإلعانات44ّّّ-44ّ-
ّّّّّاإلعاناتّعلىّالمنتجات8ّّّ-8ّ-

ّّّّّاإلعاناتّاألخرىّعلىّاإلنتاج36ّّّ-36ّ-
ّّّّّفائضّالتشغيل،ّإجمالي452ّّّ452ّ
ّّّّّإجماليالدخلّالمختلط،61ّّّ61ّّ

استهالكّرأسّالمالّالثابتّعلىّإجماليّفائض214ّّّّّ
ّالتشغيل

ّّّّ
استهالكّرأسّالمالّالثابتّعلىّإجماليّالدخل8ّّّّّ

ّالمختلطّ
ّّّّ

ّّّّّفائضّالتشغيل،ّصافي238ّّّ238ّ
ّّّّّالدخلّالمختلط،ّصافي53ّّّ53ّ
ّّّّ حساب تخصيص الدخل األوليّّّّ
452ّّّ452ّّإإجماليفائضّالتشغيل،ّّّّّ
61ّّّ61ّّالدخلّالمختلط،ّإإجماليّّّّ
238ّّّ238ّّفائضّالتشغيل،ّصافيّّّّ
53ّّّ53ّّالدخلّالمختلط،ّصافيّّّّ
1154ّ2ّّ1156ّّتعويضاتّالمستخدمين6ّّ6ّّ
235ّّّ235ّّالضرائبّعلىّاإلنتاجّوالواردات0ّّّّ
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44ّ-44ّّّ-ّاإلعانات0ّّّّ
397ّ38ّّ435ّّدخلّالملكية391ّ44ّّ435ّ

الدخلّالقوميّ/رصيدّالدخلّاألولي،ّباإلجمالي1864ّّّ1864ّ
ّباإلجمالي

ّّّّ
ّّّّّالدخلّالقوميّبالصافي/رصيدّالدخلّاألولي،ّبالصافي1642ّّّ1642ّّ

ّّّّ حساب التوزيع الثانوي للدخلّّّّ
1864ّّّ1864ّّالدخلّالقوميّإإجمالي/رصيدّالدخلّاألولي،ّإإجماليّّّّ
1642ّّّ1642ّّالدخلّالقوميّصافي/رصيدّالدخلّاألولي،ّصافيّّّّّ

1174ّ55ّّ1229ّّالتحويالتّالجارية1212ّ17ّّ1229ّ
213ّ0ّّ213ّّإلخ...ّالضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروة212ّ1ّّ213ّّ
333ّ0ّّ333ّّصافيّاالشتراكاتّاالجتماعية333ّ0ّّ333ّ
التحويالتّاالجتماعيةّالمزاياّاالجتماعيةّبخالف384ّ0ّّ384ّّ

ّالعينية
384ّ0ّّ384ّ

244ّ55ّّ299ّّالتحويالتّالجاريةّاألخرى283ّ16ّّ299ّ
ّّّّّالدخلّالمتاحّالتصرفّبه،ّإإجمالي1826ّّّ1826ّ
ّّّّّالدخلّالمتاحّالتصرفّبه،ّصافي1604ّّّ1604ّ

ّّّّ حساب استخدام الدخل المتاح التصرف بهّّّّ
1826ّّّ1826ّّبه،ّإإجماليالدخلّالمتاحّالتصرفّّّّّ
1604ّّّ1604ّّالدخلّالمتاحّالتصرفّبه،ّصافيّّّّ

1399ّ1399ّّّّنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائياإل1399ّّّ1399ّ
11ّ0ّّ11ّّالتعديلّللتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشات11ّ0ّّ11ّ

ّّّّّاالدخار،ّإإجمالي427ّّّ427ّ
ّّّّّاالدخار،ّصافي205ّّّ205ّ

ّّّّّالرصيدّالخارجيّالجاري13ّّ-13ّ-ّ
ّ
ّ
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ّالعرض المتكامل للسلسلة الكاملة من حسابات التراكم والميزانيات العمومية: 14-8الجدول رقم 
ّ

 التغيرات في الخصوم وصافي القيمةّ التغيرات في األصول

كلي
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ّ
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 المعامالت والبنود الموازنة
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ا
ّ
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ّ
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ّ

ّّّّ حساب رأس المالّّّّ
205ّّّ205ّّاالدخار،ّصافيّّّّ
13ّ-13ّّ-ّّالميزانّالخارجيّالجاريّّّّ

414ّ414ّّّّإجماليّتكوينّرأسّالمال414ّّّ414ّّ
192ّ192ّّّّصافيّتكوينّرأسّالمال192ّّّ192ّّ
376ّ376ّّّّرأسّالمالّالثابتإجماليّتكوين376ّّّ376ّّ

222ّ-222ّ-ّّّاستهالكّرأسّالمالّالثابت222ّّّ-222ّ-
ّّّّّإجماليّتكوينّرأسّالمالّحسبّنوعّاألصلّّّّ

28ّ28ّّّّالتغيراتّفيّالمخزونات28ّّّ28ّّ
10ّ10ّّّّااستحواذّالنفائسّمخصوما ّمنهاّالتخلصّمنها10ّّّ10ّ
منهاّالتخلصّّالمنَتجةّمخصوماّ ااستحواذّاألصولّغير0ّّّ0ّّ

ّمنها
ّّ0ّ0ّ

66ّّّّّتحويالتّرأسّالمال،ّبرسمّالقبضّّّّ
66ّ-ّّّّتحويالتّرأسّالمال،ّبرسمّالدفعّّّّ
التغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّلالدخارّوتحويالتّرأسّّّّّ

ّالمال
202ّ-10ّّ192ّ

ّّّّّ(-)صافيّاالقتراضّ)+(/صافيّاإلقراض10ّ-10ّّ0ّّ
ّّّّ الحساب الماليّّّّ
10ّّ0ّ-10ّّ(-)صافيّاالقتراضّ)+(/صافيّاإلقراضّّّّّ

426ّ57ّّ483ّّصافيّاالستحواذّعلىّالخصوم436ّ47ّّ483ّ
ّّّّّوحقوقّالسحبّالخاصالذهبّالنقدي1ّ1ّّ0ّّ-
2ّّ100ّ-102ّّالعمالتّوالودائع89ّ11ّّ100ّ
74ّ21ّّ95ّّاألوراقّالماليةّالمدينة86ّ9ّّ95ّ
47ّ35ّّ82ّّالقروض78ّ4ّّ82ّ

105ّ14ّّ119ّّأسهمّحقوقّالملكيةّوصناديقّاالستثمار107ّ12ّّ119ّ
48ّ0ّّ48ّّنظمّالتأميناتّوالمعاشاتّوالضماناتّالقياسية48ّ0ّّ48ّ
11ّ3ّّ14ّّالمشتقاتّالماليةّوخياراتّالموظفينّلتملكّاألسهم14ّ0ّّ14ّ
14ّّ25ّ-39ّّبرسمّالدفع/حساباتّأخرىّبرسمّالقبض15ّ10ّّ25ّ
ّّّّ التغيرات األخرى في حساب حجم األصولّّّّ

3ّّّ3ّّإجماليّالتغيراتّاألخرىّفيّالحجم13ّّّ13ّ
ّّّّّاألصولّغيرّالماليةّالمنَتجة7ّّّ-7ّ-
ّّّّّاألصولّغيرّالماليةّالغيرّالمنَتجة17ّّّ17ّ
3ّّّ3ّّاألصولّالمالية3ّّّ3ّ
التغيراتّاألخرىّفيّحجمّالتغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّّّّّ

ّاألصول
10ّّّّ

ّّّّ حساب إعادة التقييمّّّّ
ّّّّ مكاسب وخسائر اإلقتناء اإلسمية ّّّّ

ّّّّّاألصولّغيرّالمالية280ّّّ280ّّ
76ّ15ّّ91ّّالخصومّالمالية/األصول84ّ7ّّ91ّّ
التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّّّّّ

ّاإلسمية
288ّ-8ّّ280ّ

ّّّّ مكاسب وخسائر اإلقتناء المحايدة ّّّّ
ّّّّّاألصولّغيرّالمالية198ّّّ198ّّ
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126ّ22ّّ148ّّالخصومّالمالية/األصول136ّ12ّّ148ّّ
التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةلمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّّّّّ

ّالمحايدةّ
208ّ-10ّّ214ّ

ّّّّ مكاسب وخسائر اإلقتناء الحقيقيةّّّّ
ّّّّّاألصولّغيرّالمالية82ّّّ82ّّ

57ّ-7ّّ-50ّ-ّالخصومّالمالية/األصول52ّ-5ّّ-57ّّ-
التغيرّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّّّّّ

ّالحقيقيةّ
80ّ2ّّ66ّ

ّّّّّوالتغيرّفيّاألصولّالمخزوناتّّّّ
ّّّّ الميزانية العمومية االفتتاحيةّّّّ

ّّّّّاألصولّغيرّالمالية4621ّّّ4621ّّ
7762ّ1274ّّ9036ّّالخصومّالمالية/األصول8231ّ805ّّ9036ّّ

469ّّ4621ّ-5090ّّصافيّالقيمةّّّّ
ّّّّ إجمالي التغيرات في األصول والخصومّّّّ

ّّّّّاألصولّغيرّالمالية482ّّّ482ّّ
505ّ72ّّ577ّّالخصومّالمالية/األصول523ّ54ّّ577ّّ

18ّّ482ّ-500ّّالتغيراتّفيّصافيّالقيمة،ّباإلجماليّّّّ
10ّّ192ّ-202ّّاالدخارّوتحويالتّرأسّالمالّّّّ
10ّّّ10ّّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّّّّ
8ّّ280ّ-288ّّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّاإلسميةّّّّّ
10ّّ198ّ-208ّّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّالمحايدةّّّّّ
80ّ2ّّ82ّّمكاسبّوخسائرّاإلقتناءّالحقيقيةّّّّّ
ّّّّ الميزانية العمومية االفتتاحيةّّّّ

ّّّّّاألصولّغيرّالمالية5103ّّّ5103ّّ
8267ّ1346ّّ9613ّّالخصومّالمالية/األصول8754ّ859ّّ9613ّّ

487ّّ5103ّ-5590ّّصافيّالقيمةّّّّ
ّ
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ّ
 رسم تخطيطي للحسابات المتكاملة لالقتصاد الكلي: 1-8الشكل 

ّّّ
 

 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

  
ّالسلع

 والخدمات
 

                        المخرجات
4063 

 
  3584            االستهالك الوسيط

   

 344             الضرائب ناقص دعم المنتجات

   
 3411       النهائي االستهالك

   

 85                   التغيرات في المخزون

   

 470                  إجمالي تكوين رأس المال الثابت

   

 اإلنتاج
 

 االفتتاحية البنود
 

 3083                 األصول غير المالية

 5843  األصول المالية

 7708   الخصوم

 8616  صافي القيمة

 الختامية البنود
 

  8364                    غير الماليةاألصول 
 5783  األصول المالية

 5807   الخصوم

 8816  صافي القيمة

 التراكم
 

   6      االستحواذ ناقص التصرف في األصول    
 غير المنتجة غير المالية

 

 36                 المعامالت في األدوات المالية

 
 36  التغيرات األخرى في حجم األصول

 
 855   إعادة تقييم األصول

 الخارجي المالي المركز
 االفتتاحي

 
 

 568      األصول
 

 3873     الخصوم
 

 -351     الصافي 
 

 

 

 

 

 

 المعامالت
 الخارجية

 

 الخارجي المالي المركز
 الختامي

 
 

 581      األصول
 

 3430     الخصوم
 

 -357     الصافي 
 

 توزيع واستخدام الدخل
 
 

 36   االستحواذ ناقص التصرف في األغراض الثمينة

   

 888     رأس المال  استهالك

   

 868صافي االدخار   

   

   

 6    للتغير في مركز خصومالتعديل 

   

 -45  الدخل الجارية

   

 36  الدخل األولي

   

                              499 الواردات

   

   

               10-    صافي اإلقراض
   

   
 6             التغيرات األخرى في حجم األصول

   
8-                               إعادة تقييم األصول

   

                            540 الصادرات

  

   

         540 المضافة القيمة

                     

   

                   3-الرأسمالية التحويالت
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 اإلجماليات        
 
إنّاإلجماليــــاتّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة،ّّ 2-135

كالقيمــــةّالمضــــافةّوالــــدخلّواالســــتهالكّواالدخــــار،ّ
هــيّقــيمّمركبــةّتعمــلّعلــىّقيــاسّجانــبّواحــدّمــنّ

مـــــوجزةّّمؤشـــــراتوهـــــيّ.ّنشـــــاطّاالقتصـــــادّبكاملـــــه
ومقــاديرّأساســيةّألغــراضّتحليــلّاالقتصــادّالكلــيّ

ويهــــدفّ.ّوالمقارنــــاتّعلــــىّمــــدارّالزمــــانّوالمكــــان
نظـامّالحســاباتّالقوميــةّإلـىّتــوفيرّصــورةّتفصــيليةّ
مبســطةّولكنهــاّمكتملــةّلالقتصــادياتّالمعقــدة،ّولــذاّ
فــإنّاحتســابّاإلجماليــاتّلــيسّهــوّالهــدفّالوحيــدّ

الّأنّاألرقـــــــامّوالّالرئيســـــــيّللمحاســـــــبةّالوطنيـــــــة،ّإ
 .ّالموجزةّبالغةّاألهمية

 
ـــــاتّّ 2-136 ـــــىّبعـــــضّاإلجمالي ـــــتمّالحصـــــولّعل وقـــــدّي

مباشـــرةّمـــنّإجماليـــاتّمعـــامالتّمعينـــةّفـــيّنظـــامّ
ــــةّذلــــكّاالســــتهالكّ.ّالحســــاباتّالقوميــــة ومــــنّأمثل

جمــــــــاليّتكــــــــوينّرأسّالمــــــــالّالثابــــــــتّ وقــــــدّتنــــــتجّإجماليــــــاتّ.ّاالجتماعيــــــةّوالمســــــاهماتالنهــــــــائيّوا 
دّالموازنةّبالنسـبةّللقطاعـاتّأخرىّعنّإجمالّالبنّو

ومنّأمثلةّذلكّالقيمـةّالمضـافةّورصـيدّ.ّالمؤسسية
.ّالــدخولّاألوليــةّوالــدخلّالقابــلّللصــرفّواالدخــار

ولكــنّبعضــهاّ.ّوقــدّتحتــاجّإلــىّمزيــدّمــنّالتوضــيح
 .ّمزيد اّمنّالشرحّفيّهذهّالمرحلةّالمبكرةيســـتخدمّبشـــكلّشـــائعّجـــد اّبدرجـــةّتجعلهـــاّتســـتحقّ

ّ
اإلجمالياتّفيّنظامّالحسـاباتّالقوميـةّوالحسـاباتّشــامال ّعــنّّمنظــور ا(2ّ-2)لّوقــدّعــرضّالشــكّ 2-137

 .التيّتظهرّفيها
ّ

 
 (GDP)إجمالي الناتج المحلي          

ّ
وينشأّإجماليّالناتجّالمحلـيّبشـكلّأساسـيّمـنّّ 2-138

جمـــاليّالقيمـــةّالمضـــافةّ.ّمفهـــومّالقيمـــةّالمضـــافة .ّهــــوّالفــــرقّبــــينّالمخرجــــاتّواالســــتهالكّالنهــــائيوا 
جمـاليّالنــاتجّالمحلــيّهــوّمجمــوعّ القيمــةّّإجمــاليوا 

المضــافةّلجميــعّالوحــداتّالمنتجــةّالمقيمــةّمضــاف اّ
رائبّوربمـــاّالضـــ)إليهـــاّذلـــكّالجـــزءّمـــنّالضـــرائبّ

ــاّمنــهّاإلعانــاتّعلــىّالمنتجــات،ّ(بأكملهــا  .ّالذيّالّيدرجّفيّتقييمّالمخرجات،ّمطروح 
ّ
ومــاّيعقــبّذلــكّهــوّأنّإجمــاليّالنــاتجّالمحلــيّّ 2-139

يســـــــاويّمجمـــــــوعّاالســـــــتخداماتّالنهائيـــــــةّللســــــــلعّ
جميــــعّاالســــتخداماتّعــــداّاالســــتهالكّ)والخــــدماتّ

ـــاّّالمشـــترينالـــذيّيقـــاسّبأســـعارّ(ّالوســـيط مطروح   .ّوارداتّالسلعّوالخدماتمنهّقيمةّ
ّ
مجموعّالدخولّاألوليةّالتيّيتمّتوزيعهاّعنّطريـقّوأخير ا،ّيتساوىّإجماليّالنـاتجّالمحلـيّكـذلكّمـعّ 2-141

 .ّالوحداتّالمنتجةّالمقيمة
ّ

 مقاييس الصافي واإلجمالي

 
وفـــيّالواقـــعّالعملـــي،ّيجـــبّأنّيســـتثنيّمفهـــومّّ 2-141

.ّالقيمــةّالمضــافةّبــدلّاســتهالكّرأسّالمــالّالثابــت
وعلــــىّذلــــكّفلــــيسّذلــــكّاألخيــــرّعبــــارةّعــــنّقيمــــةّ

ّاألصـــولحديثـــةّالنشـــأةّولكنـــهّانخفـــاضّفـــيّقيمـــةّ
ــذاّفالقيمــةّالمضــافةّمــنّالناح.ّعمليــةّاإلنتــاجالثابتــةّالتــيّنشــأتّمســبق اّعنــدماّتــمّاســتنفادهاّفــيّ يــةّول

وينطبـقّذلـكّ.ّالنظريةّهيّمفهـومّيتصـلّبالصـافي
االســـتنتاجّعلـــىّالنـــاتجّالمحلـــيّكـــذلكّمـــنّالناحيـــةّ
ـــــاتجّالمحلـــــيّ ـــــثّينبغـــــيّأنّيكـــــونّالن ـــــةّحي النظري

ويتمّالتوصـلّإلـىّصـافيّ.ّمفهوم اّيتصلّبالصافي
عــنّطريـقّطــرحّاســتهالكّ(NDPّ)النـاتجّالمحلــيّ

 .رأسّالمالّالثابتّمنّإجماليّالناتجّالمحلي
 
ولكـــــــنّالمقـــــــاييسّاإلجماليـــــــةّللمنـــــــتجّوالـــــــدخلّّ 2-142

ـاّ.ّتستخدمّبصورةّشائعةّلعـدةّأسـاب إهـــــــالكّاألصـــــــولّالثابتـــــــةّوفق ـــــــاّالحتســـــــابهّفـــــــيّوالّيفـيّعموم 
المحاســــــبةّالتجاريــــــةّبمتطلبــــــاتّنظــــــامّالحســــــاباتّ

ويتطلــــــبّاحتســــــابّاســــــتهالكّاألصــــــولّ.ّالقوميــــــة
الثابتـةّمــنّاإلحصــائيينّتقـديرّّالقيمــةّالجاريــةّلبنــدّ

الثابتـــــةّوعمـــــرّمختلـــــفّأنـــــواعّاألصـــــولّّاألصـــــول
ـــدانّ.ّإلـــخ...ّوأنمـــاطّاإلهـــالكّ والّتقـــومّجميـــعّالبل

بـــإجراءّبمثـــلّهـــذهّالحســـابات،ّوعنـــدماّتقـــومّبـــذلك،ّ
ـــةّ حيـــثّتقـــومّ)فربمـــاّتوجـــدّاختالفـــاتّفـــيّالمنهجي

بعضـــهاّباســـتخدامّالبيانـــاتّالتجاريـــةّحتـــىّعنــــدماّ
وعليـهّفـإنّاألرقـامّ(.ّتكونّهذهّالبياناتّغيرّكافيـة

اإلجماليةّتكونّمتاحةّفيّالغالـبّأوّمتاحـةّبشـكلّ
مســبقّوتعتبــرّبوجــهّعــامّأكثــرّقابليــةّللمقارنــةّبــينّ

ولذلكّفـإنّإجمـاليّالنـاتجّالمحلـيّيسـتخدمّ.ّالبلدان
نّكــان،ّمـــنّحيــثّالمفهـــوم،ّ يّالنــاتجّولكـنّيجــبّكـذلكّاحتســابّصـاف.ّالمحلـيأقــلّشــأن ا،ّمــنّالناحيــةّاالقتصــادية،ّلصــافيّالنــاتجّبشــكلّموســعّحتـــىّوا 
المحلــيّباســتخدامّتقــديراتّمحســنةّالســتهالكّرأسّ
لمالّالثابتّعندّالضرورةّبغرضّتـوفيرّأداةّمهمـةّ

 .ّلمختلفّأنواعّالتحليل
ّ

 (GNI)إجمالي الدخل القومي        
 
إنّالـــــدخولّاألوليـــــةّالتـــــيّيـــــتمّتحصـــــيلهاّمـــــنّّ 2-143

خــاللّالنشــاطّاإلنتــاجيّللوحــداتّالمنتجــةّالمقيمــةّ
ـــــىّالوحـــــداتّالمؤسســـــيةّالمقيمـــــةّ ـــــتمّتوزيعهـــــاّعل ي
وعلـــىّنفـــسّالمنـــوال،ّفـــإنّبعـــضّالـــدخولّ.ّمقيمـــةاألخـرى،ّولكــنّجــزء اّمنهــاّقــدّيــذهبّلوحــداتّغيــرّ

ـــةّالعـــالمّقـــدّ مـــنّّتنشـــأالتـــيّيـــتمّتحصـــيلهاّمـــنّبقي
ـــكّإلـــىّتعريـــفّوقيـــاسّ.ّمقيمـــةّوحـــدات ويـــؤديّذل

ويتســـاوىّإجمـــاليّالـــدخلّ.ّإجمـــاليّالـــدخلّالقـــومي
ـــاّمنـــهّ الدخولّواجبةّالسدادّللوحداتّغيرّالمقيمـةّإضـافةّالقـــوميّمـــعّإجمـــاليّالنـــاتجّالمحلـــيّمطروح 
إلـــىّالمـــدينينّمـــنّالوحـــداتّغيـــرّالمقيمـــة،ّأيّأنّ
إجمـــــاليّالـــــدخلّالقـــــوميّيســـــاويّإجمـــــاليّالنـــــاتجّ

ـــهّالضـــرائبّّعلـــىّالمنتجـــاتّالمحلـــيّم ـــاّمن ــــــاّمنهــــــاّالــــــدعم)والــــــوارداتّطروح  وتعويضــــــاتّ(ّمطروح 
المــــوظفينّوالــــدخلّمــــنّالممتلكــــاتّواجــــبّالســــدادّ
للعالمّالخارجيّمضـاف اّإليـهّالبنـودّالمنـاظرةّالمدينـةّ
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ولـــذاّفـــإنّإجمـــاليّالـــدخلّالقـــوميّ.ّمـــنّبقيـــةّالعـــالم
هــوّمجمــوعّإجمــاليّالــدخولّاألوليــةّالمدينــةّطــرفّ

وعلـــىّ.ّحـــداتّالمؤسســـيةّأوّالقطاعـــاتّالمقيمـــةالّو
العكــسّمــنّإجمــاليّالنــاتجّالمحلــي،ّلــيسّإجمــاليّ
نمـــاّهـــوّ ـــاّللقيمـــةّالمضـــافةّوا   .ّمفهومّللدخلالـــدخلّالقـــوميّمفهوم 

 

وعــنّطريــقّطــرحّاســتهالكّرأسّالمــالّالثابــتّّ 2-144
الحصـــولّعلـــىّّيـــتممـــنّإجمـــاليّالـــدخلّالقـــومي،ّ

ةّأعــالهّوالمالحظــاتّالــوارد.ّصــافيّالــدخلّالقــومي
حـولّالعالقـةّمـنّحيـثّالفكـرةّلمفهـومّالصـافيّفــيّ
ـــــلّ ـــــدخلّالقـــــوميّب ـــــىّال ـــــاجّتنطبـــــقّعل ـــــةّاإلنت حال

 .ّوبشكلّأكثرّقوة
ّ

 حساب السلع والخدمات: 8-15الجدول رقم 
 المواردّ االستخدامات

ّ
ّاالستهالكّالوسيط

ّّ
ّالمخرجات

ّ
ّّوارداتّالسلعّوالخدماتّّّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائي

ّّالضرائبّعلىّالمنتجاتّّّإجماليّتكوينّرأسّالمال
ّّ(-)اإلعاناتّعلىّالمنتجاتّّّّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت

ّّّّّالتغيراتّفيّالمخزونات
ّّّّّاحتيازّالنفائسّمخصوما ّمنهاّالتخلصّمنها

ّّّّّصادراتّالسلعّوالخدمات
 إجمالي المواردّّ إجمالي اإلستخدامات

ّ
ّ

 الدخل القومي المتاح التصرف به        
 
المقيمـــةّإلجـــراءّّالمؤسســـيةالتـــيّتســـتقبلهاّالوحـــداتّومــنّالممكــنّأنّتســتخدمّجزئي ــاّالــدخولّاألوليــةّّ 2-145

تحـــــــويالتّللوحـــــــداتّغيـــــــرّالمقيمـــــــةّوقـــــــدّتتســـــــلمّ
الوحـــداتّالمقيمـــةّالتحـــويالتّالناشـــئةّعـــنّالـــدخولّ

ويتســـاوىّإجمـــاليّالـــدخلّ.ّاألوليـــةّفـــيّبقيـــةّالعـــالم
القــــوميّالمتــــاحّالتصــــرفّبــــهّمــــعّإجمــــاليّالــــدخلّ

ــاّمنــهّالتحــويالتّالجاريــةّ باســتثناءّ)القــوميّمطروح 
علــــــىّاإلنتــــــاجّّالضــــــرائبّمخصــــــوم اّمنهــــــاّالــــــدعم

الواجبـــــةّالســـــدادّإلـــــىّالوحـــــداتّغيــــــرّ(ّوالـــــواردات
المقيمـــــةّإضـــــافةّإلـــــيّالتحـــــويالتّالمنـــــاظرةّالتـــــيّ

ويعمــلّ.ّتســتلمهاّالوحــداتّالمقيمــةّمــنّبقيــةّالعــالم
إجمـــاليّالـــدخلّالقـــوميّالمتـــاحّللتصـــرفّبـــهّعلـــىّ
قيــــاسّالــــدخلّالمتــــاحّلالقتصــــادّككــــلّلالســــتهالكّ

جمــــــاليّاالدخــــــار يــــــقّطــــــرحّوعـــــنّطّر.ّالنهـــــائيّوا 
اســــتهالكّرأسّالمــــالّالثابــــتّمــــنّإجمــــاليّالــــدخلّ
ـــىّ ـــتمّالحصـــولّعل ـــه،ّي ـــاحّللتصـــرفّب القـــوميّالمت

والـدخلّ.ّصافيّالدخلّالقـوميّالمتـاحّللتصـرفّبـه
القـــوميّالمتـــاحّللتصـــرفّبـــهّّهـــوّمجمـــوعّالـــدخلّ
ــــعّالوحــــداتّالمؤسســــيةّ ــــاحّللتصــــرفّبــــهّلجمي المت

 .ّالمقيمةّأوّالقطاعات

ّ
 الحسابات من حيث الحجم        

 
يـــتمّاحتســـابّجميـــعّاإلجماليـــاتّالمشـــارّإليهـــاّّ 2-146

ومــنّالممكــنّكــذلكّاســتبعادّ.ّأعــالهّبــالقيمّالجاريــة
ويــتمّاحتســابّالنــاتجّ.ّتــأثيرّالتغيــراتّفــيّاألســعار

المحلــــيّمــــنّحيــــثّالحجــــمّبغــــرضّقيــــاسّالتغيــــرّ
ويتســنىّ.ّالحقيقــيّالــذيّيطــرأّمــنّفتــرةّإلــىّأخــرى

احتسـابّكـلّمـنّالمخرجـاتّذلكّألنهّمـنّالممكـنّ
واالســــتهالكّالوســــيطّوالضــــرائبّعلــــىّالمنتجــــات،ّ

ومنّناحيـةّ.ّمطروحا ّمنهاّالدعم،ّمنّحيثّالحجم
أخــرى،ّقــدّالّيتســنىّالعبيــرّعــنّإجماليــاتّأخـــرىّ
للــدخلّمــنّحيــثّالحجــمّألنّتــدفقاتّالــدخلّقــدّالّ

تقســيمها،ّبوجــهّخــاص،ّإلــىّعنصــرّكميــةّّيتســنى
ــالق.ّوســعر وةّالشــرائيةّالثابتــة،ّولكنهــاّقــدّتحتســبّب

وعنـــدّ.ّوهـــوّمـــاّيوصـــفّبتعبيـــرّالظـــروفّالفعليـــة
االنتقــالّمــنّالنــاتجّالمحلــيّمــنّحيــثّالحجــمّإلــىّ
الدخلّالقـوميّفـيّالظـروفّالفعليـة،ّفإنـهّيجـبّأنّ
يؤخذّفيّالحسبانّأثرّالتغيـراتّمـنّحيـثّالمتـاجرةّ

وقــدّوردّوصــفّ.ّبــينّاالقتصــادّككــلّوبقيــةّالعــالم
 .لفصلّالخامسّعشرالتسويةّالالزمةّفيّا

ّ
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 موجز الحسابات الرئيسية والبنود الموازنة واإلجماليات الرئيسية: 8-8الشكل 
 

 اإلجماليات الرئيسيةّ البند الموازنّ الحساب
ّّّّ الحسابات الجارية
ّّّّ حساب اإلنتاج
ّالناتجّالمحليّّالقيمةّالمضافةّّحسابّاإلنتاج

ّّّّ توزيع واستخدام الدخل حساب
ّالدخلّالقوميّّّّتوزيعّالدخلّاألوليّ حساب
ّّّالدخلّالمختلط/فائضّالتشغيلّّالدخلتوليدحسابّ

ّّّرصيدّالدخلّاألوليّّحسابّتخصيصّالدخلّاألولي
ّّّدخلّالمشروعاتّّحسابّدخلّالمشروعات

ّّّرصيدّالدخلّاألوليّّحسابّتخصيصّالدخلّاألوليّاألخرى
الـــــــــدخلّالقـــــــــوميّاالمتـــــــــاحّّّالدخلّاالمتاحّالتصرفّبهّّالتوزيعّالثانويّالدخلّحساب

ّالتصرفّبه
الـــــــدخلّاالمتـــــــاحّالتصـــــــرفّبـــــــهّّّحسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني

ّالمعدل
ّّ

ّّّّ حساب استخدام الدخل
ّّّاالدخارّّحسابّاستخدامّالدخلّاالمتاحّالتصرفّبهّ

حســــابّاســــتخدامّالــــدخلّاالمتــــاحّالتصــــرفّبــــهّ
ّالمعدلّ

ّاالدخارّالوطنيّّاالدخارّ
صــــــافيّ)+(/صــــــافيّاالقتــــــراضّّ حسابات التراكم

ّ(-)اإلقراضّ
ّّ

صــــــافيّ)+(/صــــــافيّاالقتــــــراضّّّحسابّرأسّالمال
ّ(-)اإلقراضّ

ّّ
ّّّّّالحسابّالمالي

ّّّّ حساب التغيرات األخرى في األصول
ّّّّّفيّحجمّاألصولحسابّالتغيراتّاألخرىّ

ّّّّّحسابّإعادةّالتقييم
ّّّّ الميزانيات العمومية

ّالثروةّالوطنيةّّصافيّالقيمةّّالميزانيةّالعموميةّاالفتتاحية
ّّّالتغيراتّفيّصافيّالقيمةّّالتغيراتّفيّاألصولّوالخصوم

ّالثروةّالوطنيةّّصافيّالقيمةّّالميزانيةّالعموميةّالختامية
ّّّّ التغير في صافي القيمةاإلسهامات في 

ّالتغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّاالدخارّوتحويالتّرأسّالمالّّحسابّرأسّالمال
ّالتغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجةّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصولّّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول

ّالتغيراتّفيّصافيّالقيمةّنتيجّلمكاسبّوخسائرّاالقتناءّاإلسميةّّّحسابّإعادةّالتقييم
ّ
ّ
 األجزاء األخرى من الهيكل المحاسبي .4
 

جدول العرض واالستخدام المركزي وجداول أخةرى        
 المخرجات-للمدخالت

 
إنّالتحليـــلّالتفصـــيليّلإلنتـــاجّوفق ـــاّللصـــناعاتّّ 2-147

ولتـــدفقاتّالســـلعّوالخـــدماتّوحســـبّنـــوعّالمنتجـــاتّ
.ّهــوّجــزءّالّيتجــزأّمــنّاإلطــارّالمركــزيّالمتكامــل

وسيكونّمنّالمجديّإدراجّمزيدّمـنّالتفاصـيلّفـيّ
جــدولّالحســاباتّاالقتصــاديةّالمتكاملــةّعلــىّســبيلّ

ّواالســـتهالكّالمخرجـــاتالمثـــال،ّحيـــثّأنّصـــفوفّ
الوســــيطّوالقيمــــةّالمضــــافةّربمــــاّتنقســــمّوفق ــــاّلنــــوعّ
ـــــــثّأنّأعمـــــــدةّالســـــــلعّ النشـــــــاطّاالقتصـــــــادي،ّوحي

ولكـنّنظـامّ.ّوالخدماتّربماّتنقسمّوفق اّلنوعّالمنـتج

الحســـاباتّالقوميـــةّالّيقـــرّهـــذاّالحـــلّألنّالجـــدولّ
ـــاّوبــدال ّمـــنّذلـــك،ّتــمّاقتـــراحّإنشـــاءّ.ّسيصــبحّمـــثقالّ  ـــقّجـــداولّتـــوفرّتصـــنيف اّعكســـي اّمنتظم  عـــنّطري

القطاعــاتّالمؤسســيةّومجــاالتّاألنشــطةّلكــلّمــنّ
المخرجـــاتّواالســـتهالكّالوســـيطّوالقيمـــةّالمضـــافةّ

وقــدّوردّوصــفّكــلّمنهــاّتفصــيال ّفــيّ.ّوعناصــرها
الفصـــــلينّالرابـــــعّعشـــــرّوالثـــــامنّوالعشـــــرينّولكـــــنّ

 .ّالخصائصّاألساسيةّأوجزتّهنا
ّ
إنّحســــــــاباتّإنتــــــــاجّوتحصــــــــيلّالــــــــدخلّفــــــــيّّ 2-148

الموحــــدةّالّيعطيهــــاّســــوىّّالحســــاباتّاالقتصــــادية
القطاعــاتّالمؤسســيةّوبرصــيدّعــامّمــنّالمعــامالتّ

وقــــدّتــــمّتحليــــلّ.ّالمبرمــــةّعلــــىّالســــلعّوالخــــدمات
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تفصـــيليّألنشـــطةّاإلنتـــاجّوأرصـــدةّالمنتجـــاتّفــــيّ
 :جداولّالعرضّواالستخدامّالتيّتعرضّماّيأتي

مواردّواستخداماتّالسلعّوالخدماتّلكـلّنـوعّ -ّأ
 منّأنواعّالمنتجات،

ــــــدخلّلكــــــلّمجــــــالّمــــــنّحســــــاباتّ -ّب ــــــاجّال إنت
 المجاالتّوفق اّلنوعّالنشاطّاالقتصادي،

العمالــةّورأسّالمــالّ)البيانــاتّحــولّاإلنتــاجّ -ّت
 .التيّتستخدمهاّالصناعات(ّالثابت

ّ
 
 

 جداول المعامالت المالية واألصول المالية والخصوم
 
ــــــــةّأيّّ 2-149 ــــــــينّالحســــــــاباتّاالقتصــــــــاديةّالمتكامل تب

ــــةّوأيهــــاّيتكبــــدّ القطاعــــاتّيكتســــبّاألصــــولّالمالي
ولشــرحّأســلوبّعمــلّالقطــاعّالمــاليّفــإنّ.ّالخصــوم

المــــاليّهــــوّتمييــــزّتســــعةّّللحســــابالتوســــعّاألولّ
قطاعــــــاتّفرعيــــــةّفــــــيّإطــــــارّالمؤسســــــاتّالماليــــــةّ

وقــدّ.ّوثمانيــةّفئــاتّمــنّاألصــولّالماليــةّوالخصــوم
ةّالقطاعاتّالفرعيةّالماليةّفيّالفصـلّوردتّمناقش

الرابــــعّوتفاصــــيلّاألدواتّالماليــــةّوردّوصــــفهاّفــــيّ
 .ّالفصلّالحاديّعشر

 
الّيتسمّبالوضوحّالتامّعرضّالحسـابّالمـاليّكمـاّولكـن،ّكمــاّشـرحناّآنف ــاّفــيّمقدمـةّهــذاّالفصــل،ّّ 2-151

وردّوصــــــفهّفــــــيّهــــــذاّالفصــــــلّحتــــــىّمــــــعّبيـــــــانّ
لـــواردّوصـــفهاّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّواألدواتّالماليـــةّا
فهــوّيبــينّمــاّ.ّفــيّالفصــلينّالرابــعّوالحــاديّعشــر

هــيّالقطاعــاتّاألساســيةّوالقطاعــاتّالفرعيــةّالتــيّ
تتكبدّالقروضّوتراكمّالودائعّولكنـهّالّيتـيحّفحـصّ
متعمـــقّلعمليـــةّالوســـاطةّالتـــيّيتســـنىّمـــنّخاللهـــاّ
عـادةّ صـــدارهالمؤسسةّماليـةّمـاّأنّتقـومّبتكـوينّاألرصـدةّوا  كـــأدواتّأخـــرىّإلـــىّّتصـــنيفهاّفـــيّحـــزمّوا 

ــــبّاألمــــرّ.ّوحــــداتّأخــــرى ــــكّيتطل والستكشــــافّذل
ممـــــــنّإلـــــــىّ"أســـــــلوبّالعـــــــرضّالثالثـــــــيّاألبعـــــــادّ

وعــادةّمــاّيــتمّعــرضّالجــدولّ.ّتــدفقّمــنّاألرصــدةوأحيان ـــاّمـــاّيشـــارّإلـــىّذلـــكّبوصـــفهّمصـــفوفةّ".مـــن
ــــةّكسلســــلةّمــــنّ ــــيّاألبعــــادّللمعــــامالتّالمالي الثالث
عّالمصــفوفات،ّبحيــثّيــتمّعــرضّمصــفوفةّلكــلّنــّو

 .ّإلىّآخرمنّأنواعّاألدواتّالماليةّمبين ـاّالتـدفقاتّمـنّقطـاعّ
ّ
ـاّمـاّمفيـد اّبالضـرورةّّ 2-151 لعرضّالبياناتّفعلي ا،ّفربماّتتمّاإلشارةّإلىّأشـكالّوعلىّذلكّفالّيكونّعرض 

أخــــرىّمــــنّالعــــرضّتتبــــعّفــــيّالممارســــةّالعمليــــةّ
ومــنّالممكــنّعلــىّســبيلّالمثــالّ.ّوصــالحةّللنشــر

لّالــذيّيبــينّكــلّنــوعّمــنّدراســةّأمــرّأحــدّالجــداّو
أنـــــواعّاألصـــــولّالماليـــــةّويصـــــنفّعكســـــي اّحســـــبّ
القطـــــاعّالمـــــدينّوكـــــلّنـــــوعّمـــــنّأنـــــواعّالخصـــــومّ

ويعنـــيّ.ّمصـــنفّعكســـي اّحســـبّالقطاعـــاتّالدائنـــة
ذلــــك،ّباختصــــار،إذاّمــــاّقــــورنّبعــــرضّالحســــاباتّ
الماليةّالذيّتمّفيّالحساباتّاالقتصاديةّالمتكاملـةّ

مـنّاألدواتّعرضّتمييزّللقطاعاتّتحـتّعنـاوينّ

ـــا ـــىّ.ّ)الماليـــةّعنـــدماّيكـــونّذلـــكّالئق  للحصـــولّعل
 (.ّشرحّواٍفّأنظرّالفصلّالسابعّوالعشرين

ّ
الحسابات الكاملة للميزانيات العمومية واألصول 

 والخصوم
 
فـــــــيّالحســـــــاباتّاالقتصـــــــاديةّالمتكاملـــــــة،ّيـــــــتمّّ 2-152

.ّعــرضّالميزانيــاتّالعموميــةّبطريقــةّإجماليــةّجــداّ 
ومــنّالممكـــنّبالنســـبةّلكــلّقطـــاعّأوّقطـــاعّفرعـــيّ
التصنيفّالوافيّلألصولّوالخصومّعندماّيقتضـيّإنشــــاءّميزانيــــاتّعموميــــةّأكثــــرّاكتمــــاال ّباســــتخدامّ

ومـــنّالممكــــنّكـــذلكّتحليــــلّالتغيـــراتّفــــيّ.ّاألمـــر
صــولّوالخصــومّلكــلّقطــاعّلكــلّنــوعّمــنّأنــواعّاأل

األصـــــولّوالخصـــــومّوكـــــلّمصـــــدرّمـــــنّمصـــــادرّ
 .ّالتغير

 
ــــك،ّقــــدّيــــتمّإيضــــاحّجــــداولّّ 2-153 باإلضــــافةّإلــــىّذل

لكـلّنـوعّ"ّممنّإلىّمـن"ثالثيةّاألبعادّلتبينّروابطّ
مــنّأنــواعّاألدواتّالماليـــةّإلتاحــةّالفرصــةّلتحليـــلّ

وعــــرضّتلــــكّالجـــداولّهــــيّنفــــسّطريقــــةّ.ّأفضـــل
ولّالمعــامالتّالماليــةّباســتثناءّأنّبنــدّعــرضّجــدا

األصولّأوّالخصومّيتمّعرضهّبـدال ّمـنّالتغيـراتّ
جمــاليّالمركــزّالمــاليّ فــيّاألصــولّأوّالخصــومّوا 
ــــدال ّمــــنّصــــافيّإقراضــــهّأوّ التــــدفقاتّوتــــمّوصــــفهاّكــــذلكّفــــيّالفصــــلّالســــابعّوتتبــعّهــذهّالجــداولّكثيــر اّمبــادئّجــداولّ.ّاقتراضــهلكــــلّقطــــاعّيظهــــرّب

 ّ.والعشرين
ّ

 التحليل الوظيفي
 
،ّيشــرحّوصــفّ(ب)وكمــاّوردّالبيــانّفــيّالقســمّّ 2-154

إحـــدىّالمعـــامالتّنـــوعّالتـــدفقّالـــذيّيـــتمّتســـجيلهّ
ومـــنّ.ّولكنـــهّالّيشـــرحّالســـببّفـــيّإبـــرامّالمعاملـــة

الضــروريّلتحليــلّالغــرضّمــنّالمعــامالتّتطبيــقّ
ومثـــالّ.ّتصـــنيفّوظيفـــيّعلـــىّالمعاملـــةّاألساســـية

هالكّاألســريّعلــىّذلــكّأنــهّبــدال ّمــنّفصــلّاالســت
يصـــرفّعلـــىّالطعـــامّواإلســـكانّوالصـــحةّوالترفيـــهّوفق ــاّلنــوعّالمنــتج،ّفقــدّيــتمّفصــلهّلبيــانّمقــدارّمــاّ

وبالنســبةّلالســتهالكّالحكــومي،ّقــدّ.ّومــاّإلــىّذلــك
ــــينّاالســــتهالكّ ــــزّب ــــالّالتميي ــــىّســــبيلّالمث يــــتمّعل
المتصــلّبالقــانونّوالنظــامّأوّالــدفاعّأوّالصــحةّأوّ

ــيم مختلفــةّولكنهــاّمتوافقــةّّوبمــاّأنّتصــنيفات.ّالتعل
الجمــــعّبــــينّهــــذهّالتحلــــيالتّالجزئيــــةّفــــيّجــــدولّتستخدمّوفق اّللقطـاعّالمعنـي،ّفلـيسّمـنّالمسـتطاعّ
واحــــد،ّوفــــيّأغلــــبّالحــــاالتّالّيتســــنىّاحتســــابّ
إجمـــــــاليّجـــــــامعّلالقتصـــــــادّالكلـــــــيّفـــــــيّاإلطـــــــارّ

 .ّالمركزي
 
وهنــــاكّطريقــــةّأخــــرىّلدراســــةّالوظــــائفّوربمــــاّّ 2-155

ـــــعّا ـــــكّبتحديـــــدّجمي ـــــاتّذاتّالصـــــلةّيكـــــونّذل لنفق
بنشـــاطّوظيفـــيّمعـــينّكحمايــــةّالبيئـــةّعلـــىّســــبيلّ

ولـــيسّهـــذاّرغـــمّذلـــكّموضـــع اّيســـهلّفيـــهّ.ّالمثـــال
ـــذلكّ ـــعّالنفقـــاتّذاتّالصـــلة،ّول ـــىّجمي التعـــرفّعل



 نظام الحسابات القومية

112 

فقدّيكونّمـنّالمستحسـنّإجـراءّذلـكّخـارجّاإلطـارّ
 .ّالمركزيّفيّحسابّتابع

ّ
 جداول السكان ومدخالت اليد العاملة

 
ويضـــــافّأحـــــدّاألبعـــــادّإلـــــىّفائـــــدةّعـــــددّمـــــنّّ 2-156

إجماليـــاتّالحســـاباتّالقوميـــةّعـــنّطريـــقّاحتســـابّ
بالنسـبةّلإلجماليـاتّالكبـرىّ.ّهذهّاألرقامّلكلّنسمة

كإجمــاليّالنــاتجّالمحلــيّأوّإجمــاليّالــدخلّالقــوميّ
أوّاالســتهالكّاألســريّالنهــائي،ّفــإنّالقاســمّالشــائعّ

عنـــدّّو(.ّالمقيمـــين)اســـتخدامهّهـــوّإجمـــاليّالســـكانّ
التقسيمّإلىّقطاعـاتّفرعيـةّللحسـاباتّأوّجـزءّمـنّ
حســــاباتّالقطــــاعّاألســــري،ّيتطلــــبّاألمــــرّكــــذلكّ
بيانــاتّعــنّعــددّاألســرّوعــددّاألشــخاصّفــيّكــلّ

 .ّقطاعّفرعي
ّ 
والّغنـــىّفـــيّالدراســـاتّالتـــيّيـــتمّإجراؤهـــاّحـــولّ 2-157

ــــةّ اإلنتاجيــــةّعــــنّالبيانــــاتّحــــولّافتراضــــاتّالعمال
األنشـطةّالمستخدمةّحسبّكلّمجالّمنّمجـاالتّ

وعـــددّســـاعاتّالعمـــلّمقيـــاسّ.ّفـــيّعمليـــةّاإلنتـــاج
مفضــلّلمــدخالتّالعمالــةّبالنســبةّلنظــامّالحســاباتّ

ـــة ـــدائلّاألقـــلّشـــأن اّهـــيّوظـــائفّالـــدوامّ.ّالقومي الكامــــــــلّالمنـــــــــاظرةّأوّعــــــــددّالوظـــــــــائفّأوّعـــــــــددّوالب
 .ّاألشخاصّالموظفين

ّ
ويجــــبّتعــــديلّالبيانــــاتّحــــولّالســــكانّوالعمالــــةّ 2-158

مـــــعّمفـــــاهيمّوتعريفـــــاتّّبوجـــــهّعـــــامّحتـــــىّتتوافـــــق
والجـــــداولّ.ّوتصـــــنيفاتّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــة

الناتجــةّجــزءّالّيتجــزأّمــنّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ
 .ّوتمّشرحهاّفيّالفصلّالتاسعّعشر

 اإلطار المركزي المتكامل والمرونة- هةّ
 
 تطبيق اإلطار المركزي بطريقة مرنة .1
ّ
إنّاإلطـــارّالمركـــزيّلنظـــامّالحســـاباتّالقوميــــةّّ 2-159

.ّإطارّمترابطّمنّحيثّمفاهيمهّوهيكلـهّالمحاسـبي
وقـدّتــمّإيضــاحّالــروابطّبــينّمختلــفّعناصــرّنظــامّ
الحســــاباتّالقوميــــةّالمتكاملــــةّبهــــدفّرصــــدّهيكلــــهّ

والّيعنــيّهــذاّالعــرضّ.ّبشــكلّمبســطّولكنــهّمكتمــل
بصـــــفةّربـــــعّ)أيّترتيـــــبّأوّأيـــــةّأولويـــــةّأوّتكـــــرارّ

لتطبيـــــــقّالحســـــــاباتّ(ّإلـــــــخ...ّويةّأوّســـــــنويةّســـــــن
ـــة ـــاتّفـــيّجمـــعّالحســـاباتّالقوميـــةّ.ّالقومي واألولوي

هيّمسألةّتتصـلّبالسياسـةّاإلحصـائية؛ّفـالّيمكـنّ
ـــــديمّبعـــــضّ.ّ)وضـــــعّتوصـــــياتّعامـــــة ـــــمّتق ـــــدّت وق

اإليضـــــــاحاتّذاتّالصـــــــلةّبظـــــــروفّمعينـــــــةّفـــــــيّ
وعلــــــــىّنفــــــــسّ(.ّالكتيبــــــــاتّالمتصــــــــلةّبالموضــــــــوع

ـــــيّالهيكـــــلّ ـــــوال،ّالّيعن ـــــائجّالمن المحاســـــبيّأنّالنت
يجـــبّأنّتعـــرضّبـــنفسّطريقـــةّعرضـــهاّفـــيّهـــذاّ

فقـــــدّيختـــــارّأحـــــدّالبلـــــدانّنشـــــرّ.ّالفصـــــلّأوّغيـــــره
السلســلةّالزمنيــةّالرئيســيةّألعــدادّبعــضّالحســاباتّ

 .ّإلخ...ّأوّاإلجمالياتّفقطّ
 

ويجــــــبّبوجــــــهّعــــــامّدراســــــةّنظــــــامّالحســــــاباتّّ 2-161
وقـــدّيتفـــاوتّ.ّالقوميـــةّبطريقـــةّمنطقيـــةّولكـــنّمرنـــة

ــــــاتالتركيزّعلىّمختلفّجوانـبّاإلطـارّالمركـزيّوفق ـاّ ــــــوافرّالبيان ــــــةّوت ــــــاتّالتحليلي وبصــــــفةّ.ّللمتطلب
عامـــــة،ّقـــــدّيـــــتمّالتركيـــــزّبشـــــكلّأكبـــــرّعلـــــىّأحـــــدّ
األجزاءّدونّآخرّعـنّطريـقّانتقـاءّمسـتويّعمليـةّ

لتــيّســتتبعّلتصــنيفّالقطاعــاتّالمؤسســيةّالفصــلّا
والمجـــــــــــاالتّوالمنتجـــــــــــاتّوالمعـــــــــــامالتّوتتـــــــــــابعّ

إلــــخ،ّوذلـــــكّعــــنّطريــــقّاســـــتخدامّ...ّالحســــاباتّ
مختلـفّطــرقّالتقيـيمّوعــنّطريـقّاســتخدامّمختلــفّ
األولويـــــاتّلعـــــدةّأجـــــزاءّمـــــنّالحســـــاباتّومختلـــــفّ
حـــاالتّالتكـــرارّوعـــنّطريـــقّإعـــادةّترتيـــبّالنتـــائجّ

...ّلعناصــرّاإلضــافيةّوعــنّطريــقّإدخــالّبعــضّا
 .ّإلخ

ّ
اّجيـــد اّلمـــاّيمكــــنّّ 2-161 ويقـــدمّقطـــاعّاألســـرّإيضـــاح 

عملـــــهّلتقـــــديمّتحليـــــلّمتعمـــــقّلألوضـــــاعّاألســـــريةّ
ومــــنّالممكــــنّ.ّوطريقــــةّتشــــغيلّاالقتصــــادّبكاملــــه

االضـــطالعّبمـــنهجّتفصـــيليّللقطـــاعّاألســـري،ّفـــيّ
المقـــامّاألول،ّعـــنّطريـــقّفصـــلّالقطـــاعّاألســــريّ

ــــيّيضــــ ــــةّالت مهاّالتصــــنيفّعــــنّالقطاعــــاتّالفرعي
ـــــذهّالرئيســـيّلنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّللتمييـــز،ّمـــثال ،ّ ـــــتمّتنفي ـــــذيّي ـــــوعّالنشـــــاطّاالقتصـــــاديّال ـــــينّن ب

حضــريّ)أوّموقــعّاألســرةّ(ّرســميّأمّغيــرّرســمي)
ــا،ّمــنّالممكــنّ.ّأوّمســتويّالمهــارات(ّأمّريفــي التكيـــفّمـــعّطريقـــةّوصـــفّاألنشـــطةّاألســـريةّفـــيّثاني 

،ّمفهـــومّدخـــلّفقـــدّيســـتخدمّمـــثالّ .ّتتـــابعّالحســـابات
الفـــــردّالفــــــائضّبـــــأنّتســــــتبعدّمـــــنّالــــــدخلّالقابــــــلّ
للصــــرفّتلــــكّالعناصــــرّالتــــيّتقــــدمّبشــــكلّعينــــيّ
والــــذيّالّخيــــارّلألســــرةّعلــــىّكيفيــــةّصــــرفّهــــذاّ
الجــزءّمــنّالــدخل،ّومــنّالممكــنّاســتكمالّتصــنيفّ
ـــفّ المعـــامالتّاألســـريةّلبيـــانّمجـــالّالمنشـــأّلمختل

 .أنواعّالدخلّوماّإلىّذلك
ّ
مرونـةّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّويتمّكذلكّبيـانّّ 2-162

معّالقطاعّالعـامّالـذيّيـتمّتوضـيحّعناصـرهّبصـفةّ
ــــدّمســــتوياتّعــــدةّمــــنّالتفصــــيلّعنــــدّ ــــةّعن نظامي

ومـنّالممكـنّإعـادةّ.ّتصنيفّالقطاعـاتّالمؤسسـية
ترتيــــــبّعناصــــــرّالقطــــــاعّالعــــــامّلجمــــــعّحســــــاباتّ

ومـــنّالممكـــنّ.ّالقطـــاعّالعـــامّبكاملـــهّفـــيّمجموعـــة
يعهـاّوبعـدّتجميعهـاّإظهارّهـذهّالحسـاباتّقبـلّتجم

لوصــــــفّالعالقـــــــاتّالقائمـــــــةّبــــــينّالقطـــــــاعّالعـــــــامّ
والقطـــاعّالخـــاصّوبـــينّالقطـــاعّالعـــامّوبقيـــةّالعـــالمّ

عــــنّطــــرقّفصــــلّالمعــــامالتّالخارجيــــةّللقطــــاعّ)
 (.العام

ّ
وتقــــدمّالفصــــولّمــــنّالحــــاديّوالعشــــرينّحتــــىّّ 2-163

التاســـــعّوالعشـــــرينّتحلـــــيالتّأكثـــــرّتفصـــــيال ّعـــــنّ
ـــــــةّالســـــــابقة الفصـــــــولّكمـــــــاّتعـــــــرضّهـــــــذهّ.ّاألمثل

اإليضاحاتّالخاصةّباالستخداماتّالمرنـةّلإلطـارّ
المركـــزيّفـــيّمجـــالّمحاســـبةّالقطاعـــاتّالرئيســـيةّ
ومشــــكالتّالحســــاباتّالخارجيــــةّواالقتصــــادّالغيــــرّ

 .رسمي
ّ
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 إدخال مصفوفات المحاسبة االجتماعية .8
 
(SAMّ)إنّمصــــــفوفةّالمحاســــــبةّاالجتماعيـــــــةّّ 2-164

هيّعبارةّعنّعرضّلنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّفـيّ
شــــكلّمصــــفوفةّتتــــيحّإدخــــالّمزيــــدّمــــنّالتفاصــــيلّ

ــــدّاســــتفادّمعــــد وّمصــــفوفاتّالمحاســــبةّ.ّالهامــــة االجتماعيةّحتىّاآلنّمنّالمرونةّفيّإلقاءّالضـوءّوق
علـــــىّاهتمامــــــاتّومخــــــاوفّمثـــــلّفصــــــلّالقطــــــاعّ
.ّاألسريّلبيانّالـرابطّبـينّتوليـدّالـدخلّواالسـتهالك

قـوةّمصــفوفةّالمحاسـبةّاالجتماعيــة،ّوكـذلكّقــوةّّإن
نظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة،ّتــــأتيّمــــنّاختيــــارّنــــوعّ
متناســبّمــنّعمليــاتّالفصــلّلدراســةّالموضــوعّذوّ

وتشـــملّمصـــفوفةّالمحاســـبةّاالجتماعيـــة،ّ.ّاألهميـــة
باإلضـــافةّإلـــىّالتطبيـــقّالمـــرن،ّإدخـــالّمزيـــدّمــــنّ
التســوياتّالمكثفـــةّالتـــيّتتســـمّبخصـــائصّالحســـابّ

لمزيــدّ.ّبعّوذلــكّلخدمــةّأغــراضّتحليليــةّمعينــةالتــا
مــــنّالشــــرحّحــــولّعــــرضّالمصــــفوفةّومصــــفوفاتّ
ــــــامنّ ــــــة،ّأنظــــــرّالفصــــــلينّالث المحاســــــبةّاالجتماعي

 .ّوالعشرينّوالتاسعّوالعشرين
ّ
 إدخال الحسابات التابعة .3

 
وفـــــيّبعـــــضّالحـــــاالتّيكـــــونّالعمـــــلّباإلطـــــارّّ 2-165

نّكــانّبطريقــةّمرنــة .ّالمركــزيّغيــرّكــافّحتــىّوا 
ــاّمـــنّحيـــثّ باإلضـــافةّ.ّالمفـــاهيم،ّفقـــدّيصـــيرّمـــثقال ّبالتفاصـــيلوحتـــىّلـــوّكـــانّاإلطـــارّالمركـــزيّثابتـ 
إلىّذلك،ّقدّتتعارضّبعضّالمتطلباتّمـعّمفـاهيمّ

 .ّوتركيبةّاإلطارّالمركزي
 
ــــواّ 2-166 ــــيسّالقصــــدّمــــنّبعــــضّأن عّالتحليــــلّهــــوّول

اســتخدامّمفــاهيمّاقتصــاديةّبديلــةّولكــنّالقصــدّهــوّ
التركيـــزّببســـاطةّعلـــىّمجـــالّأوّجانـــبّمعـــينّمـــنّ
الســــــــلوكّاالقتصــــــــاديّواالجتمــــــــاعيّفــــــــيّســــــــياقّ

والهـــدفّمـــنّذلـــكّهـــوّالبيـــانّ.ّالحســـاباتّالقوميـــة
والوصفّبعمقّأكبـرّللجوانـبّالخفيـةّفـيّحسـاباتّ

رجــةّاإلطــارّالمركــزيّأوّفعــلّذلــكّســطحي اّفقــطّبد
ــــك.ّمحــــدودة ــــىّذل ــــالّجيــــدّعل ومــــنّ.ّوالســــياحةّمث

الممكــــــــنّأنّتظهــــــــرّالجوانــــــــبّالمتعــــــــددةّإلنتــــــــاجّ
واســــــــتهالكّاألنشــــــــطةّالمتصــــــــلةّبالســــــــياحةّفـــــــــيّ
التصــــــــــنيفاتّالتفصــــــــــيليةّلألنشــــــــــطةّوالمنتجـــــــــــاتّ

ولكــنّالمعــامالتّواألغــراضّالمرتبطــةّ.ّواألغــراض
بالســـياحةّبوجـــهّخـــاصّتظهـــرّبشـــكلّمنفصـــلّفـــيّ

نّالضـروريّلوصـفّوقيـاسّوم.ّحاالتّقالئلّفقط
السياحةّفـيّإطـارّالحسـاباتّالقوميـةّاالختيـارّبـينّ

ـــــيّ:ّمنهجـــــين ـــــدّمـــــنّالعناصـــــرّف إمـــــاّتقســـــيمّالعدي
حســـاباتّاإلطـــارّالمركـــزيّللحصـــولّعلـــىّاألرقـــامّ
المطلوبـــــةّللســـــياحةّوســـــدادّســـــعرّإثقـــــالّواخـــــتاللّ
العديـــدّمـــنّعناصـــرّالحســـابات،ّأوّإيضـــاحّإطـــارّ

جّاألخيـــرّكــــذلكّكمــــاّيتـــيحّالمــــنه.ّمحـــددّللســـياحة
إتبــــاعّالعديــــدّمــــنّالتصــــنيفاتّوقيــــاسّاإلجماليــــاتّ
اإلضافيةّكاإلنفـاقّالـوطنيّعلـىّالسـياحة،ّوهـوّمـاّ

 .ّقدّيغطيّاالستهالكّالوسيطّواالستهالكّالنهائي
ّ

وفــــيّأنــــواعّأخــــرىّمــــنّالتحليــــل،ّيــــتمّالتركيــــزّّ 2-167
فعلىّسـبيلّالمثـال،ّ.ّبشكلّأكبرّعلىّمفاهيمّبديلة

صــــفةّعامــــةّعــــنّطريــــقّقــــدّيتغيــــرّحــــدّاإلنتــــاجّب
ــــكّإدراجّإنتــــاجّأعضــــاءّاألســــرّ توســــعته،ّومــــنّذل
للخـدماتّالمحليــةّالســتهالكهاّالنهــائيّالخــاصّفــيّ

ــــاج ــــتمّتوســــيعّمفهــــومّاألصــــولّ.ّحــــدّاإلنت وربمــــاّي
الثابتــةّوتكــوينّرأسّالمــالّالثابــتّذيّالصــلةّعــنّ
طريــــــــقّتغطيــــــــةّالســــــــلعّالمعمــــــــرةّأوّرأسّالمــــــــالّ

ســبةّالبيئيــةّومــنّالممكــنّكــذلكّفــيّالمحا.ّالبشــري
تســـجيلّالعالقـــاتّبـــينّالمـــواردّالطبيعيـــةّواألنشـــطةّ
االقتصاديةّبطريقةّمختلفـةّعـنّطريـقّقيـدّنضـوبّ
.ّوتــدهورّطبقــةّالتربــةّأوّالمــواردّالطبيعيــةّاألخــرى

ــــــةّ ــــــاهجّرصــــــدّالعملي ــــــتمّمــــــنّخــــــاللّهــــــذهّالمن وي
االقتصــــــــاديةّنفســــــــهاّبشــــــــكلّمختلــــــــفّواحتســــــــابّ

ممكــــنّأنّومــــنّال.ّاإلجماليـــاتّالمكملــــةّأوّالبديلـــة
يســتفيدّتحليــلّعــددّمــنّالمجــاالتّالهامــةّكالحمايــةّ
االجتماعيـــــــةّوالصـــــــحةّوالبيئـــــــةّمـــــــنّبنـــــــاءّإطـــــــارّ
ليســـــــتوعبّالعناصـــــــرّالمشـــــــمولةّفـــــــيّالحســـــــاباتّ
المركزيـــــةّبشـــــكلّواضـــــحّأوّضـــــمنيّإضـــــافةّإلـــــىّ

ســواء ّكانــتّنقديــةّأوّبكميــاتّ)العناصــرّالتكميليــةّ ،ّوربمــــاّمفــــاهيمّبديلــــةّوعــــروضّإيضــــاحيةّ(ماديــــة
ولكنّفيّجميعّاألحوالّيتمّإيضاحّالـروابطّ.ّككذل

مـــعّاإلطـــارّالمركـــزي،ّوهنـــاكّعـــددّمـــنّالعناصـــرّ
المشــتركةّويــتمّإدخــالّأيــةّمالمــحّمعارضــةّولــيسّ
نمـــاّبعــــدّالدراســـةّالواضــــحةّلعــــدةّ ذلـــكّبالصــــدفةّوا 

 .ّطرقّمنّدراسةّالواقع
ّ
ويطلــــقّمســــمىّالحســــاباتّالتابعــــةّعلــــىّتلــــكّّ 2-168

ـاّالتركيباتّالتيّتتماشىّمعّولكن هاّالّتتكامـلّتمام  وقــدّتــمّوصــفهاّبشــكلّأكثــرّ.ّمــعّاإلطــارّالمركــزي
 .ّتفصيال ّفيّالفصلّالتاسعّوالعشرين
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``` 
المحاسبية والقواعد والتدفقات المخزونات:  الثالث الفصل
  مقدمة - أ 

الحساباتّالقوميةّهوّنظامّمنّالحسـاباتّتـمّّنظام 3-1
تصــــــميمهّلقيــــــاسّمخزونــــــاتّالقيمــــــةّاالقتصــــــاديةّ
والتغيـــراتّالتـــيّتطـــرأّعليهـــاّولتحديـــدّالشـــخصّأوّ
مجموعـــــــــةّاألشــــــــــخاصّأوّالكيـــــــــانّالقــــــــــانونيّأوّ

ّالقيمــــــــةّعلــــــــىّمطالــــــــبّلهــــــــاّالتــــــــياالجتمــــــــاعيّ
ّمخزونـاتّمفهـومّالفصـلّهـذاّويناقش.ّاالقتصادية

ّالتغيـراتّّتعكـسّالتيّوالتدفقاتّاالقتصاديةّالقيمة
ّيـتمّالتـيّالمحاسـبيةّوالقواعدّاالقتصاديةّالقيمةّفي

ّولوصــف.ّوالتــدفقاتّالمخزونــاتّقيــدّعلــىّتطبيقهــا
ــــدفقاتّ ــــاتّوالت ــــيالمخزون ّفمــــنّمحاســــبة،ّنظــــامّف

األطـرافّالتـيّلهـاّمطالـبّفـيّالقيمـةّّتحديدالالزمّ
االقتصاديةّوالتيّتقاسّبالمخزوناتّأوّالتـيّتتـأثرّ

وهـــــــذهّاألطــــــــرافّهـــــــيّاألشــــــــخاصّ.ّّبالتـــــــدفقات
ومجموعــــــاتّاألشــــــخاصّوالكيانــــــاتّالقانونيــــــةّأوّ

وتوصــفّبأنهــاّ.ّّاالجتماعيــةّالمشــارّإليهــاّبالفعــل
مؤسســيةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوتــمّّوحــدات

ــــــاّألهــــــدافهاّ ّالوحـــــــــــدات.ّاالقتصـــــــــــاديةّووظائفهـــــــــــاّوســـــــــــلوكهاضــــــمهاّفــــــيّقطاعــــــاتّمؤسســــــيةّوفق 
 .ّالفصلّالرابعوالقطاعاتّهيّموضوعّ

 
ــــيسّوت 3-2 ّمــــدةاالقتصــــاديةّفــــيّّالقيمــــةّالمخزونــــاتق

التغيـــراتّفـــيّّفتقـــيسّالتـــدفقاتّهمـــا.ّمعينـــةّزمنيـــة
وتظهــرّ.ّزمنيــةّمــدةالقيمــةّاالقتصــاديةّعلــىّمــدارّ

ـــــاتّفـــــيّالميزانيـــــاتّالعموميـــــةّوالجـــــداولّ المخزون
ّتظهـــرّمعينـــة،ّلمخزونـــاتّوبالنســـبة)ّبهـــاّالمتعلقـــة

ّالمــــدخالتّســــياقّفــــيّاإلســــتخداماتّجــــداولّمــــع
ّحسـاباتوتظهرّالتدفقاتّفـيّجميـعّ(.ّوالمخرجات
ّوتتكــون.ّاألخــرىّالقوميــةّالحســاباتّنظــامّوجــداول
ّلحســــاباتّالكامــــلّالتتــــابعالتــــدفقاتّفــــيّّحســــابات
المؤسســيةّمــنّالحســاباتّالجاريــة،ّالتــيّّالقطاعـات

ّوتتنــــــــاولّاإلنتــــــــاجّوالــــــــدخلّواســــــــتخدامّالــــــــدخل،ّ
ــــــراكم،ّحســــــابات ــــــينّالتــــــيّالت ــــــعّتب ّالتغيــــــراتّجمي

 .الحاصلةّبينّميزانيتينّعموميتين
ّ

فإنـهّيجـبّّ،ّومتسقعلىّنظامّمتكاملّّوللحصول 3-3
القيمــةّاالقتصــاديةّبــينّمقــاييسّّتــدفقاتأنّترصــدّ

ولـذاّفالشـرطّاألولّ.ّزمنيتينّمدتينالمخزوناتّفيّ
لتحديـــدّاألعـــرافّالمحاســـبيةّهـــوّالتعريـــفّالمحـــددّ

وعندماّيـتمّذلـك،ّ.ّلماّنعنيهّبالمخزوناتّوالتدفقات
تظهــرّالحاجــةّإلــىّتحديــدّالقواعــدّالتــيّمــنّشــأنهاّ
تحديـــدّالتغيـــراتّفـــيّالقيمـــةّاالقتصـــاديةّفـــيّنظـــامّ

ويــتمّتحديــدّالقواعــدّبغــرضّضـــمانّ.ّمحاســبيّمــا
حيـثّالقيمـةّّمـنّمتسقالقوميةّأنّنظامّالحساباتّ

 .ّوالوقتّوالقيدّوالتصنيف
ّ
 والتدفقات المخزونات .1
 

 ووضةةةةع أو إقتنةةةةاء  األصةةةةول  هةةةةي المخزونةةةةات 3-4
 .الزمن من وقتفي  الخصوم

 
ّفـــــيّالمخزونـــــاتّالقوميـــــةّالحســـــاباتّنظـــــامّويقيـــــد

ّفــيّتجميعهــاّيــتمّبميزانيــات،ّإليهــاّيشــارّحســابات،
ّّالمدةّبداية

ّ
ّمتصـــلةّالمخزونـــاتّأنّغيـــر.ّونهايتهـــاّالمحاســـبية
ّوتـدفقاتّمعـامالتّتـراكمّعنّتنتجّفهي:ّبالتدفقات
.ّالمـدةّخـاللّوالتـدفقاتّبالمعـامالتّوتتغيرّسابقة،
ّمـــنّمتصـــلةّسلســـلةّعـــنّالحقيقـــةّفـــيّتنـــتجّوهـــي
ّالحجـمّفـيّالتغيراتّبعضّمعّوالمسحوبات،ّالقيود
ّيحـــتفظّالـــذيّالوقـــتّخـــاللّتحـــدثّالتـــيّالقيمـــةّأو
ّ.ّماّخصمّأوّبأصلّفيه

ّ
 أو منفعةةالتةي تمثةل  القيمةة مسةتودعهةو  األصل 3-5

لمالكهةا اإلقتصةادي إمةا  تعةودالتةي  منةافعسلسلة 
ّ. الةةةزمن مةةن مةةدة عبةةةر بإسةةتعمالها أو قتنائهةةابا

وهنــــاكّبالنســــبةّ.ّوقـــدّتكــــونّاألصــــولّماليـــةّأوّال
ـــةّخصـــومّ ـــة[ّماليـــة]لمعظـــمّاألصـــولّالمالي .ّّمقابل

الخصةةةةم عنةةةةدما تلتةةةةزم إحةةةةدى الوحةةةةدات  وينشةةةةأ
، بموجب ظروف معينة، بتقةديم دفعةة أو (المدين)

ّ(.الةةدائن) أخةةرى وحةةدة إلةةى الةةدفعاتسلسةةلة مةةن 
مـــنّهـــذاّالفصـــلّإيضـــاحّ(ّب)وقـــدّوردّفـــيّالقســـمّ

لهــــذهّالتعريفــــاتّوالمفــــاهيمّالتــــيّتتضــــمنهاّإضــــافةّ
إلىّنماذجّاألصولّوالخصـومّفـيّنظـامّالحسـاباتّ

 .ّالقومية
 
قيمةةةةةةة  إنشةةةةةةاء االقتصةةةةةةادية التةةةةةةدفقات تعكةةةةةةس 3-6

 ملكيتهةا نقةل أو مبادلتها أو تحويلهاإقتصادية أو 
فةي حجةم أو  تغيةرات علةى تنطةوي و إطفاءهةا  أو

ّ.مؤسسةةية وحةةدة وخصةةوم أصةةول قيمةةةأو  تكةةوين
ذ ّاالقتصــــاد،ّتنــــوعاالقتصــــاديةّّالتــــدفقاتّتعكـــسّوا 
ّضــــرائبّوّأجــــوراّ ّبوصــــفهاّمحــــددّطــــابعّلهــــاّفــــإن

ّيبـــينّذلـــك،ّإلـــىّومـــاالمـــالّّلـــرأسوتـــدفقاتّّوفائـــدة
 .ّبهاّأصولّوخصومّوحدةّماّتغيرتّالتيّالطرائق

ّ
ّمعـــــــامالتّمـــــــنّاالقتصـــــــاديةّالتـــــــدفقاتّوتتكـــــــون 3-7

أي  ،تةةةدفق إقتصةةةادي  والمعاملةةةة.أخـــرىّوتـــدفقات
مؤسسةةةةيتين وفقةةةةاً ألتفةةةةاق  وحةةةةدتين بةةةةين تعامةةةةل
أو عمةةةل ضةةةمن وحةةةدة مؤسسةةةية  مةةةن  ،متبةةةادل 
 ألن ،معاملةةةةةة بوصةةةةةفه يعامةةةةةل أن تحليلياً المفيةةةةةد
وقــدّّ.كثيةةراً مةةا تعمةةل بصةةفتين مختلفتةةين الوحةةدة

ّبالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقاتّّخصمأوّّأصلتتأثرّقيمةّّ
االقتصــــــاديةّالتــــــيّالّتســــــتوفيّمتطلبــــــاتّإحــــــدىّ

تـدفقاتّ"ّوصـفهايتمّّالتدفقاتهذهّّمثل.ّالمعامالت
 األصةولفةي  تغيةراتاألخرى هي  والتدفقات".أخرى

ومـنّ.ّمعةامالتطريةق ال عةن  تحةدث الوالخصوم 
الخســائرّالناجمــةّعــنّالكــوارثّّذلــكّعلــىّاألمثلــة
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ـــــــىّقيمـــــــةّاألصـــــــولّ ـــــــراتّاألســـــــعارّعل ـــــــرّتغي وأث
 .ّوالخصوم

ّ
نقــاشّلمختلــفّأنــواعّالتــدفقاتّاالقتصــاديةّّوهنــاك 3-8

 .ّمنّهذاّالفصل(ّج)فيّالقسمّ
ّ
 الموازنة البنود .8
 
إلــــىّبعــــضّّبعضــــهاالتــــدفقاتّاالقتصــــاديةّّتجمــــع 3-9

ــــقّ)تكــــونّالتــــدفقاتّالخارجــــةّّحيــــث التــــيّقــــدّيطل
عليهــاّالقيــودّالمدينــةّأوّاالســتخداماتّأوّالتغيــراتّ

ّوتكـــــــونّاأليســـــــرعلـــــــىّالجانـــــــبّ(ّفـــــــيّاألصـــــــول
ّأوّالمــــــواردّأوّالدائنــــــةالقيــــــودّ)ّالداخلــــــةّالتــــــدفقات
ّعلــــى(ّالقيمــــةّصــــافيّأوّالخصــــومّفــــيّالتغيــــرات
 تركيةةةةةب هةةةةةو المةةةةةوازن البنةةةةةدو.ّاأليمـــــنّالجانـــــب
 لقيودا  قيمةمجموع  بطرح عليه يحصلمحاسبي 

 التغيةرات أولمةوارد ) الحسةابواحةد مةن  جانب في
مجمةةةوع  فةةةي الجانةةةب اآلخةةةر  مةةةن( الخصةةةوم فةةةي
وال (. االسةةةةتخدامات أو التغيةةةةرات فةةةةي األصةةةةول)

   األخةرى القيود عنمستقلة  بصورةيمكن قياسه 
يعكةس تطبيةق القواعةد  فإنه اً،مشتق قيداً  وبوصفه

 جةانبي فيالخاصة  القيودالمحاسبية العامة على 
ــــاّبنــــدّمــــوازنّللميزانيــــةّّ.الحسةةةةاب كمــــاّيوجــــدّأيض 

العموميـــــــةّحيـــــــثّيعـــــــرفّالفـــــــرقّبـــــــينّاألصـــــــولّ
 .والخصومّبوصفهّصافيّالقيمة

 
الموازنــةّيــتمّإنشــاؤهاّألنهــاّتنقــلّالمعلومــاتّّالبنــود 3-11

ّاإلجماليــــــــاتّمــــــــنّالعديــــــــد.ّاالقتصــــــــاديةّالهامــــــــة
ّفيهــــاّبمــــاّالقوميــــةّالحســــاباتّنظــــامّفــــيّالرئيســــية
ـــاتجّالمحلـــيّينشـــأّفـــيّالواقـــعّّإجمـــالي ّبوصـــفهاالن
مناقشـــةّالبنـــودّالموازنـــةّفـــيّّوتجـــري.ّموازنـــةّبنـــود
 (.ّد)القسمّ

ّ
 المخزونات والتدفقات في حسابات جميعت .3
 
الحسـاباتّالقوميــةّّنظــامّوجـداولّحســاباتّتتضـمن 3-11

أوّاألحـداثّاالقتصـاديةّّباألعمـالّتتعلقمعلوماتّ
معينــــةّوأثــــرّهــــذهّّزمنيــــةّمــــدةّضــــمنّتجــــريالتــــيّ

األحــداثّعلــىّبنــودّاألصــولّوالخصــومّفــيّبدايــةّ
 .ّالمدةونهايةّ

 
تصـــــنيفاتّّحســـــبّوالمخزونـــــاتالتـــــدفقاتّّوتجمـــــع 3-12

ّفــــــيّالــــــواردةّ،الهرميــــــةّالقوميــــــةّالحســــــاباتّنظــــــام
ولتصــنيفّالمعــامالتّوالتــدفقاتّ(.1ّ)ّرقــمّالمرفــق
ّتتنــــــــاولّمســـــــتوىأعلــــــــىّّعلـــــــىّعنــــــــاوينّخمـــــــس

المعـــامالتّفـــيّالمنتجـــاتّوالمعـــامالتّالتـــيّتبـــينّ
عــــادةكيفيــــةّتوزيــــعّ نظــــامّالحســــاباتّّفــــيتوزيــــعّّوا 

ّالمنَتجــــةّغيــــرالقوميــــةّوالمعــــامالتّفــــيّاألصــــولّ
واألصـــــــولّالماليـــــــةّوالخصـــــــومّوقيـــــــودّالتراكمـــــــاتّ

ّالحسـاباتوقـدّيبـينّالتسلسـلّالهرمـيّفـيّ.ّاألخرى
لمعاملـةّونـوعّاألصـلّالتـيّكـال ّمـنّنـوعّاّالتراكمية

 .ّتنطبقّعليه
ّ

حســاباتّالوحــداتّّفــيّوالمخزونــاتالتــدفقاتّّوتقيــد 3-13
ــــاليّّذواتالمؤسســــيةّ ــــيّّفإنهــــاالصــــلةّوبالت ــــدّف تقي
الوحـــداتّّإليهـــاّتصـــنفالقطاعـــاتّالتـــيّّحســـابات
والوحـــداتّالمؤسســـيةّوالقطاعـــاتّهـــيّ.ّالمؤسســـية

عامــــــة،ّتقيــــــدّّوبصــــــورة.ّموضــــــوعّالفصــــــلّالرابــــــع
فــــــيّحســـــــاباتّالوحـــــــداتّّمخزونـــــــاتوالّالتــــــدفقات

ّالســــــلعّتلــــــكالمؤسســــــيةّالتــــــيّتملــــــكّأوّكانــــــتّتم
أوّفــيّحســاباتّالوحــداتّالتــيّّالمعنيــة،ّواألصــول
ـــــــؤدي ـــــــيّحســـــــاباتّّأوّتتلقاهـــــــا،ّأوّالخـــــــدماتّت ف

المــــالّأوّّورأساليــــدّالعاملــــةّّتقــــدمالوحــــداتّالتــــيّ
ولــبعضّاألغــراض،ّتعتبــرّ.ّاإلنتــاجّفــيّتســتعملها

ّأوّكمنشــأةالوحــدةّالمؤسســيةّالمشــاركةّفــيّاإلنتــاجّ
مجموعــاتّّفــيّالمنشــآتوقــدّيــتمّتصــنيفّّ،أكثــرّ
ّّالمنشـآتوقدّتمّتعريـفّوتصـنيفّ.ّالصناعاتمنّ

 .ّوالصناعاتّفيّالفصلّالخامس
ّ
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ّبقــيمالقيــودّفــيّالحســاباتّّجميــعأنّتقــاسّّّينبغــي 3-14

الّبــدّمــنّقياســيّجميــعّالعناصــرّّوبالتــاليّنقديــة،
وفــــيّبعــــضّ.ّنقديـــةّبقــــيمالقيــــودّّمنهـــاّتؤخــــذّالتـــي

ّالــــــدفعاتّهــــــيّالمقيــــــدةالحـــــاالت،ّتكــــــونّالمبــــــالغّ
مـنّالتـدفقاتّالتـيّتنطـويّّجزء اّتشكلّالتيّالفعلية
ّالمقيــدةّالمبـالغّتقــدروفـيّحــاالتّأخـرىّّنقــد،علـىّ
التــيّتنطــويّعلــىّنقــد،ّوفــيّحــاالتّأخــرى،ّتقــدرّجزءا ّمـنّالتـدفقاتّّتشكلّالتيالفعليةّّالدفعاتهيّ

.ّإلــىّالقـــيمّالنقديــةّالفعليـــةّبـــالرجوعالمبــالغّالمقيــدةّ
الحسـابّالتــيّيـتمّبهــاّّوحــدةّهـيالنقــودّّفـإنّوهكـذا

 .ّقيدّجميعّالمخزوناتّوالتدفقات
 
ّمــدةّابوصــفهّزمنيــةّمــدةّأيإختيــارّّيمكــنّمبــدئيا ، 3-15

لقصـيرةّأكثـرّممـاّينبغـيّالمـددّاّومشـكلة.ّمحاسـبية
البيانـــــــاتّاإلحصـــــــائيةّتتـــــــأثرّبالعوامـــــــلّّأنّهـــــــي

الّتصـــفّّالطويلـــةحـــينّأنّالمـــددّّفـــيّالعرضـــية،
ّويمكـن.ّاالقتصـادّفيّالجاريةّالتغيراتوافّّبشكل
ّالمــدةّبجعــلّّالخالصــةّالموســميةّالتــأثيراتّتجنــب

ّاألحــــــــداثكاملــــــــةّمــــــــنّّدورةّتشــــــــملّالمحاســــــــبية
وتشـــــــيرّمعظـــــــمّ.ّالمتكـــــــررةّبانتظـــــــامّاالقتصـــــــادية
ّالحكوميـــةّوالمحاســبةّالتجاريــةاألعمــالّّمحاســبات

الســــنواتّأوّّتعتبــــرّوعمومــــا ،.ّإلــــىّســــنواتّكاملــــة
أربــــاعّالســــنواتّالتقويميـــــةّهــــيّاألنســــبّّإلعـــــدادّ

 .ّمجموعةّكاملةّمنّالحساباتّالقومية
ّ
نظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّكامــــلّالنشــــاطّّويغطــــي 3-16

تـــــيّيتســـــنىّمـــــنّخاللهـــــاّاالقتصـــــاديّبالطريقـــــةّال
اشتقاقّالحساباتّبالنسبةّللمجموعـاتّأوّالوحـداتّ
.ّكـــــــلّعلـــــــىّحـــــــدةّأوّجميـــــــعّوحـــــــداتّاالقتصـــــــاد

ّاإلتسـاقوللسماحّبذلك،ّتضمنّالقواعـدّالمحاسـبيةّ
وتوقيــــــتّوتصــــــنيفّوتجميــــــعّّبتقيــــــيمّيتعلــــــقّفيمــــــا

مـــوجزةّأدنـــاهّّّالقواعـــدّوهـــذه.ّوالمخزونـــاتالتـــدفقاتّ
لتوفيرّسياقّلمناقشةّطبيعـةّالمخزونـاتّوالتـدفقاتّ

(ّج)و(ّب)األقســـــامّّفـــــيّالـــــواردةوالبنـــــودّالموازنـــــةّ
 (.ّد)و
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ّوالمخزونــــاتالتــــدفقاتّّتقيــــدّأنّينبغــــي -ّأ
ــــثّتقييمهــــا ــــدّّّفيجــــري.ّبصــــورةّمتســــقةّمــــنّحي القي

أيّالمبلـغّالمتفـقّعليـهّ)السـوقّّفـيّالجاريةبالقيمةّ
ّيتعــــينوقــــدّ.ّّلهــــاّعــــادلمأوّبــــأقربّ(ّبــــينّطــــرفين

التــــــدفقّأوّّةوفقــــــا ّلتغطيــــــّالســــــوقيةّالقيمــــــةّتعــــــديل
وأنّيعكــسّّّالنظــامّفــيّمعــر فّهــوّكمــاّالمخــزون

ــــــىّنحــــــوّمناســــــب،ّنظــــــرا ّّ ــــــدفقّأوّّلطبيعــــــةعل الت
ّالمنتجـــــاتّعلـــــىّواإلعانـــــاتّالضـــــرائبّالمخـــــزون،
 .التجاريةّوالهوامشّالنقلّوتكاليف

المخزونـــاتّوّالتـــدفقاتّّّتقيـــدّأنّينبغـــي -ّب
ـــىّنحـــوّمتســـقّ ّفالتـــدفقات.ّالتوقيـــتّحيـــثّمـــنعل

ـــد ّالفتـــرةّضـــمنفيهـــاّّتحـــدثّالتـــيّاللحظـــةّفـــيّتقي
فيهــاّالقيمــةّّتنشــأالتــيّّاللحظــةّفــيأيّ)المحاســبيةّ

ّأوّملكيتهـاّتنقـلّأوّتسـتبدلاالقتصاديةّأوّتحولّأّو
ّيتعلــقاللحظــةّالتــيّّفــيّالمخزونــاتّوتقيــد(.ُّتطفــأ
ّالمـدةأوّنهايـةّّبدايـةفـيّالعـادةّّوهيالحساب،ّّبها

 .المحاسبية
ّالتــــــــــــدفقاتّفـــــــــــرادىّتقيــــــــــــدّأنّيجـــــــــــب -ّج

ّتصـنيفها،نحـوّمتسـقّمـنّحيـثّّعلىّوالمخزونات
ّّالمتعــــاملينّتصــــنيفالــــواردةّفــــيّّللفئــــاتّّبالنســــبة
 .ّصناعاتأوّ(ّفرعية)ّقطاعاتّبوصفهم

ّالقيــــد،إعتمــــادا ّعلــــىّطبيعــــةّّوينبغــــي، -ّد
أوّبينّاألصـولّبينّالمواردّواالستخداماتّّالتمييز

ّالترصــيدّيكــونّالتصــنيف،ّعمليــةوفــيّ.ّوالخصــوم
ـــــــودّولكـــــــنّّضـــــــمنياّ  ّيوصـــــــىّالبالنســـــــبةّلعـــــــدةّبن
 .ّبالتوحيد

 
لنظـامّالحسـاباتّّةاألساسـيّالمحاسبيةّالمعادلةّإنّ 3-17

ّوهـــذا.ّالرباعيـــةّالمحاســـبةّمـــنّإطـــارّهـــيالقوميـــةّ
قيــدينّلكــلّطــرفّّعــنمــاّّمعاملــةّتســفرّأنّيعنــي
تسـاقكلّوحـدةّّفيّعاموديّإتساقوهناكّ.ّهامن ّوا 

.ّبــينّكــلّوحــدتينّلكــلّنــوعّمــنّأنــواعّالقيــودّأفقــي
وقدّتمّشـرحّمبـادئّالمحاسـبةّرباعيـةّالقيـودّبشـكلّ

 .ّمنّهذاّالفصل(ّهـ)ّالقسمفيّّتفصيالّ ّأكثر
ّ
 المخزونات - بّ
 
الكلــيّمــنّاألصــولّّبالمســتويّالمخزونــاتّتتصــلّ 3-18

.ّّالــزمنّمــنّوقــتأوّالخصــومّفــيّاقتصــادّمــاّفــيّ
فـــــــيّمنهجيـــــــةّميـــــــزانّالمـــــــدفوعات،ّيشـــــــارّإلـــــــىّ)

ــــــاتمســــــتوياتّ ومــــــنّ(.ّمراكــــــزّبوصــــــفهاّالمخزون
نعـرفّاألصــولّّأنّالمخزونــاتالضـروريّلمناقشـةّ

والخصــــوم،ّوتعتمــــدّهــــذهّالتعريفــــاتّبشــــكلّحاســــمّ
ـــــة ـــــدةّوالملكي ـــــىّمفهـــــوميّالفائ ـــــدماّتكـــــونّ.ّعل وعن

التعريفــــــاتّواضــــــحة،ّيــــــتمّالتطــــــرقّإلــــــىّطريقــــــةّ
ّالميزانيــــــــاتمّفــــــــيّتصــــــــنيفّاألصــــــــولّوالخصــــــــّو

ّوتخــرجّتــدخلالعموميــةّإضــافةّإلــىّالطريقــةّالتــيّ
 .ّبهاّالبنودّمنّالميزانيةّالعمومية

ّ
 المنافع .1
 
ّيــتمّكيــفّالقوميــةّالحســاباتّنظــامّجــوهرّويصــفّ 3-19

ّبمـاّالطبيعيـةّوالمـواردّالمالّورأسّالعمالةّاستخدام

ّوتســــتعمل.ّإلنتــــاجّالســــلعّوالخــــدماتّاألرضّهــــافي
الســـــلعّوالخـــــدماتّلثالثـــــةّأنشـــــطةّاقتصـــــاديةّّهـــــذه

ــــةّوهــــيّ ــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقومي ــــرفّبهــــاّف معت
ّالمنفعــــــةوتعــــــرفّ.ّاإلنتــــــاجّواالســــــتهالكّوالتــــــراكم

بأنهـــاّمـــاّيـــدلّعلـــىّمكســـبّأوّمنفعـــةّّاالقتصـــادية
وتعنـيّمقارنـةّبـينّ.ّإيجابيةّتنشأّعنّأحدّاألعمـال

ومـــــنّالممكـــــنّإيضـــــاحّذلـــــكّفـــــيّنظـــــامّ.ّحـــــالتين
ّكتعويضـاتّالمنافعقوميةّبحيثّتعتبرّالحساباتّال

مقابـــلّتقـــديمّالخـــدماتّكتعويضـــاتّالعمالـــةّورأسّ
المــــالّبالنســــبةّلإلنتــــاجّوالوســــائلّالمســــتخدمةّفــــيّ
ــــــــــاجّ ــــــــــىّالســــــــــلعّوالخــــــــــدماتّلإلنت الحصــــــــــولّعل

الفتـراتّّأوّالجاريـةواالستهالكّأوّالتراكمّفيّالفترةّ
 .ّالمستقبلية

 
ّبالسـلعّالفوريـةّالمنفعـةّتكـونبعـضّاألحيـانّّوفيّ 3-21

والخدماتّمباشرةّمثـلّاإلنتـاجّلالسـتهالكّالخـاصّ
ّالمنـافعوتكـونّإحـدىّ.ّأوّاألجورّوالرواتبّالعينيـة

(ّالنقـود)ّتبـادلّواسـطةاكثرّالحـاالتّفـيّشـكلّّفي
واالسـتهالكّهـوّنشـاطّيـتمّفــيّ.ّكـاألجورّوالرواتـب

ّمنــافعولكــنّقــدّيــتمّتمويلــهّمــنّّفقــطّالجاريــةالفتــرةّ
اإلنتــاجّوالتــراكمّعلــىّّكمــاّينطــويّكــلّمــن.ّســابقة
ومـنّثـمّفإنـهّيجــبّ.ّلفتـراتّمسـتقبليةّمؤجلـةّمنـافع

ّمـــنّالمنــافعاالعتــرافّبالوســائلّالتـــيّتتــيحّانتقـــالّ
وتتخــــــذّتلــــــكّشــــــكلّ.ّفتــــــرةّمحاســــــبيةّإلــــــيّأخــــــرى

ّالمنـافعاألصولّوالخصومّحيثّيـتمّتحويـلّإحـدىّ
.ّفتـرةّمسـتقبليةّأوّأكثـرّفـيّمنفعـةفتـرةّمـاّإلـىّّفي

وعلــىّنفــسّالمنــوال،ّقــدّيــتمّالحصــولّعلــىّالســلعّ
عــــــــنّطريــــــــقّّالجاريــــــــة،ّالمنــــــــافعوالخــــــــدمات،ّأوّ

 .ّفيّشكلّخصومّماليةّمستقبليةّمنافعتخصيصّ
 
 الملكية .8
 
التمييزّبينّنوعينّمنّالملكيةّوهماّالملكيةّّمكنيّ 3-21

المالةك القةانوني  إن.ّالقانونيةّوالملكيـةّاالقتصـادية
لكيانةةةةات كالسةةةةلع والخةةةةدمات والمةةةةوارد الطبيعيةةةةة 

الوحدة المؤسسةية  هو المالية والخصومواألصول 
التي يحق لها قانونًا وتستمر بموجب القانون فةي 

 .ّالكيانات بتلك المرتبطة بالمنافعالمطالبة 
 
ــــــاّالحكومــــــةّتطالــــــبّقــــــد 3-22 ّالقانونيــــــةّبالملكيــــــةّأحيان 

ّوال.ّككـــــلّالمجتمــــعّعــــنّنيابــــةّالكيانــــاتّإلحــــدى
كيــانّليســتّّبــأييعتــرفّّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّ

 .ّلهّملكيةّقانونيةّسواء ّبصفةّمنفردةّأوّجماعية
ّعلــىّوالتــراكمّواالســتهالكّاإلنتــاجّأعمــالّوتنطــوي 3-23

التعـــرفّّمكــنيّّو.ّالمخــاطرّمـــنّمتفاوتــةّدرجــات
أولهمــاّيشــيرّ.ّعلــىّنــوعينّرئيســيينّمــنّالمخــاطر

وتنشأّهذهّالمخاطرّبسببّأوجـهّعـدمّ.ّإلىّاإلنتاج
ــــمّ ــــىّالســــلعّوالخــــدماتّمتــــىّت ــــبّعل التأكــــدّكالطل
إنتاجهاّوبسـببّالتطـوراتّفـيّاالقتصـادّبوجـهّعـامّ

تجنـيّّالتـيّالمنـافعوالتطورّالفنيّالذيّيـؤثرّعلـىّ
أنّّذلـــكّوأثـــرّ.مـــنّرأسّالمـــالّوالمـــواردّالطبيعيـــة

رأسّالمــالّوالمــواردّالطبيعيــةّوالعمالــةّّمــنّالمنــافع
يمكــنّّالّاالســتخدامفــيّشــكلّفــائضّتشــغيلّومــنّ
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 .ّالمخاطرّمندرجةّالتنبــؤّبهــاّبشــكلّكامــلّمقــدم اّولكنهــاّتنطــويّعلــىّ
ّ
النـــوعّالثـــانيّمـــنّالمخـــاطرّإلـــىّالعمليـــاتّّويشـــير 3-24

وتنشــأّعــنّ.ّبــينّالفتــراتّالزمنيــةّالمنتقلــةّوالمنــافع
ّالفتـراتعدمّالتأكـدّفيمـاّيتصـلّبأسـعارّالفائـدةّفـيّ

وهوّماّيؤثرّبـدورهّعلـىّاألداءّالنسـبيّّالمستقبلية،
 .ّالمنافعلمختلفّأنواعّ

ّ
قـــراراتّّباتخـــاذّاالقتصـــاديينّالـــوكالءّيقـــومّوعنـــدما 3-25

ـــــهّيتعـــــينّعليهـــــاّ ـــــراكمّفإن حـــــولّاالســـــتهالكّأوّالت
ــافعتكــوينّرأيّعــنّالميــزاتّالنســبيةّ يــتمّّالتــيّللمن

تحويلهاّإلىّسلعّوخدماتّفيّالفتـرةّالحاليـةّمقابـلّ
ومــنّثــمّينطــويّالنشــاطّ.ّالتحويــلّفــيّفتــرةّالحقــة
وينطــويّ.ّومخـاطرّمنـافعاالقتصـاديّبكاملـهّعلـىّ

الفتــراتّالزمنيــةّالّمحالــةّعلــىّّبــينّالمنــاقعانتقــالّ
ا وربمـاّيختـارّأحـدّالعناصـرّ.ّانتقالّالمخاطرّأيض 

كلّأكبـرّفـيّالمسـتقبلّولكنهاّمؤكـدةّبشـّأقلّمنفعة
.ّتكــــونّأعلــــىّولكنهــــاّأقــــلّتأكيــــد اّقــــدّمنفعــــةدونّ

واألهـــــمّفـــــيّهـــــذاّالمقـــــامّهـــــوّعنـــــدماّيقـــــومّأحـــــدّ
تـــرتبطّّومخـــاطرّمنـــافعالعناصـــرّبالمقايضـــةّعلـــىّ

تـــرتبطّباألصـــولّّومخـــاطرّمنـــافعباإلنتـــاجّمقابـــلّ
 .ّالماليةّوالخصوم

ّ
االقتصةةادي للكيانةةات كالسةةلع والخةةدمات  والمالةةك  3-26

 هةو الماليةة والخصةوموالموارد الطبيعية واألصةول 
الوحةةةةدة المؤسسةةةةية التةةةةي يحةةةةق لهةةةةا المطالبةةةةة 

باسةةةةتخدام ذلةةةةك الكيةةةةان ذي  المرتبطةةةةة بالمنةةةةافع
الصةةةةلة فةةةةي مسةةةةار نشةةةةاط اقتصةةةةادي يةةةةتم أداؤه 

 . بموجب قبول المخاطر المرتبطة بذلك النشاط
ّ
قانونيّومالكّاقتصاديّرغمّأنـهّكيانّمالكّّولكلّ 3-27

األحـــوالّيكـــونّالمالـــكّاالقتصـــاديّّمـــنّكثيـــرفـــيّ
وعنـدماّ.ّنفسـهّهـووالمالكّالقـانونيّألحـدّالكيانـاتّ

الّيكـــونّاألمـــرّكـــذلك،ّيكـــونّالمالـــكّالقـــانونيّقـــدّ
المخـــاطرّالتــيّينطـــويّعليهـــاّّعــنّالمســـؤوليةنقــلّ

اسـتخدامّالكيــانّفــيّأحــدّاألنشــطةّاالقتصــاديةّإلــىّ
بـــــذلكّّالمرتبطــــةّالمنـــــافعالمالــــكّاالقتصـــــاديّمــــعّ

وفــيّالمقابــلّيقبــلّالمالــكّالقــانونيّحزمــةّ.ّالنشــاط
المالــــــــكّّمــــــــنّوالمنــــــــافعأخــــــــرىّمــــــــنّالمخــــــــاطرّ

أوّ"ّالملكيــــة"وعنــــدماّيســــتخدمّتعبيــــرّ.ّاالقتصــــادي
ـــك" ـــةّبوجـــهّعـــامّفـــيّنظـــامّا"ّالمال لحســـاباتّالقومي

ويكــــــونّالمالــــــكّالقــــــانونيّمختلــــــفّعــــــنّالمالــــــكّ
ّالمالـــكّإلـــىّاإلشـــارةّتفهـــماالقتصـــادي،ّّينبغـــيّأنّ

وينـــاقشّالجـــزءّالخـــامسّمـــنّالفصـــلّ.ّاالقتصـــادي
ّوالتـــراخيصالســـابعّعشـــرّعـــنّالعقـــودّواإلجـــاراتّ

ّفيهـاّالقـانونيّالمالـكّيكونّالتيّالحاالتّمنّعدد ا
 .القتصادياّالمالكّعنّمختلف ا

ّ
بالملكيـــةّالقانونيــةّألحـــدّّالحكومــةّتطالـــبّوعنــدماّ 3-28

ّالمنـــافعالكيانـــاتّنيابـــةّعـــنّالمجتمـــعّبكاملـــهّفـــإنّ
ــا .ّككــلّالمجتمــعّعــنّنيابــةّللحكومــةّتســتحقّأيض 
ــــكّهــــيّالحكومــــةّفــــإنّثــــمّومــــن ّاالقتصــــاديّالمال

 .الكيانّهذاّلمثلّالقانونيّوالمالك

تنطـويّعليهـاّّالتـيّالمنـافعالنادرّأنّتتحـولّّومنّ 3-29
األصـــولّوالخصـــومّمـــنّمالـــكّقـــانونيّإلـــىّمالـــكّ

ّإلـىّتتحـولاقتصاديّبنفسّالوضع،ّفهيّعـادةّمـاّ
ّعــنّالماليــةّوالخصــومأشــكالّأخــرىّمــنّاألصــولّ

طريــــــقّوســــــاطةّمؤسســــــةّماليــــــةّتتحمــــــلّبعــــــضّ
نقــلّالرصــيدّّمــعّالمنــافعالمخــاطرّوتكتســبّبعــضّ

 .ّإلىّوحداتّأخرى
ّ
 األصل  تعريف .3
 
 أحةد:ّماّسـبقّتعريـفّأحـدّاألصـولّكالتـاليّومنّ 3-31

يمثل فائدة أو سلسةلة  قيمة مستودعاألصول هو 
مةن الفوائةةد التةةي تسةتحق للمالةةك االقتصةةادي عةةن 

 مةدى على الكيانات أحد استعمال أو إقتناءطريق 
 فتةةرة مةةن القيمةة لترحيةةل وسةةيلة وهةو. زمنيةةة فتةرة

 .أخرى إلي محاسبية
 
فــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّهــيّّاألصــولّجميــعّ 3-31

الســـــمعةّأوّّمثـــــلّصـــــفاتإنّ.ّأصـــــولّاقتصـــــادية
الرســــــميةّبوصــــــفهاّأصــــــال ،ّالّيعتــــــرفّبهــــــاّبهــــــذاّالمهــــــارةّالشــــــائعّوصــــــفهاّأحيان ــــــاّفــــــيّالتعبيــــــراتّ
الوصــفّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّألنهــاّليســتّ

ّبموجــــــــبّوصــــــــوفتّّكمــــــــااقتصــــــــاديةّبطبيعتهــــــــاّ
 .ّالملكية

ّ
  المالية والخصوم األصول .4
 
ّالتــيّتلــكّهــياآلليــاتّالهامــةّفــيّاالقتصــادّّومــنّ 3-32

عنّطريقهّإحدىّالوحداتّاالقتصاديةّبتبـادلّّتقوم
ّاقتصـــاديةّوحـــدةّمـــعّالمنـــافعمجموعـــةّمعينـــةّمـــنّ

.ّدفـــعّوســـائلبواســـطةّّالمنـــافعويـــتمّتبـــادلّ.ّىأخـــّر
ومــنّهنــاّيتســنىّتعريــفّالمطالبــةّالماليــةّومــنّثــمّّ

وليستّهناكّأصولّغيرّماليةّمعتـرفّبهـاّ.ّلتزامإ
فــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوعليــهّيشــيرّمصــطلحّ

 .ّالخصمّبالضرورةّإلىّخصمّماليّبطبيعته
 
أحد الخصوم عندما تقةوم إحةدى الوحةدات  وينشأ  3-33

، في ظل ظروف معينة، بتقةديم دفعةة أو (المدين)
ّّ(.الةةدائن) أخةةرى وحةةدة إلةةى الةةدفعاتسلسةةلة مةةن 

ّعقـدوفّشيوع اّلنشأةّأحدّالخصومّهـوّالظّرّأكثرّو
ّيـتمّالتـيّواألحكـامّالشـروطّيحددّوالذيّقانون اّملزم

ّالـــدفع،ّويكـــون،ّ(الـــدفعات)ّالدفعـــةّســـدادّبموجبهـــا
 .ّغيرّمشروطّ،وفق اّللعقد

ّ
إلــىّذلــك،ّقــدّينشــأّأحــدّالخصــومّلــيسّّباإلضــافةّ 3-34

ــــلّ ــــطّبموجــــبّعقــــدّب عــــنّعــــادةّطويلــــةّّكــــذلكفق
ـــيسّمـــنّالســـهلّرفضـــها .ّالمكـــثّومعتـــرفّبهـــاّول

وفــيّهــذهّالحــاالت،ّيكــونّللــدائنّتوقعــاتّقانونيــةّ
ويطلـقّ.ّبالسدادّرغمّاالفتقـارّإلـىّعقـدّملـزمّقانون ـا

 .ّعلىّمثلّهذهّالخصومّمسميّالخصومّالضمنية
ّ
أيّمـــنّهـــذينّالنـــوعينّمـــنّّتواجـــدأمكـــنّّوحيثمـــاّ 3-35

اليــــةّللــــدائنّضــــدّالخصــــومّفإنــــهّيقابــــلّبمطالبــــةّم
 سلسةةلة أو الدفعةةة هةةي الماليةةة والمطالبةةة.ّالمــدين
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التي تستحق مةن المةدين للةدائن بموجةب  الدفعات
والمطالبــاتّغيــرّمشــروطةّ.ّشةةروط أحةةد الخصةةوم
باإلضـــــافةّإلـــــىّذلـــــك،ّقـــــدّ.ّمثلهـــــاّمثـــــلّالخصـــــوم

تتواجـــــدّمطالبـــــةّماليـــــةّتعطـــــيّالـــــدائنّالحـــــقّفـــــيّ
مطالبةّالمدينّبالسـدادّبينمـاّيكـونّالسـدادّمـنّقبـلّ
 .ّالطلبّنفسهّيكونّتقديري اّمنّجانبّالدائنالمــدينّغيــرّمشــروط ا،ّإنّطلــبّمنــهّالســداد،ّفــإنّ

ّ
 المطالبةةات جميةةع مةةن يةةةالمال األصةةول وتتكةةون  3-36

 فةةةي األخةةةرى الملكيةةةة وحقةةةوق واألسةةةهم الماليةةةة
 التةةةي الةةةذهب سةةةبائك إلةةةي إضةةةافة مةةةا مؤسسةةةة
وسـبائكّ.ّاحتيةاطي كأصل النقدية الجهات تمتلكها

الــــــذهبّالتــــــيّتمتلكهــــــاّالجهــــــاتّالنقديــــــةّكأصــــــلّ
نّلـمّ احتياطيّتعامـلّبوصـفهاّأصـلّمـاليّحتـىّوا 

ـــةّفـــيّالحـــقّلحامليهـــايكـــنّ ّمحـــددةّوحـــداتّمطالب
ّماليــةّأصــولّبوصــفهاّاألســهمّوتعامــل.ّبــهّأخــرى
ّعلـــىّماليـــةّمطالـــبّلحامليهـــايكـــنّّلـــمّولـــوّحتـــى
 .سلفاّ ّمحدداّ أوّّثابتاّ ّمبلغاّ تمثلّّالشركة

ّ
األصةةةةةول وتصةةةةةنيف المسةةةةةتوي األول  حةةةةةدود .5

 لألصول
 
ّأحـــــدّتعريــــفّتســــتوفيّالتــــيّالكيانــــاتّجميــــعّإنّ 3-37

األصــولّّحــدودّفــيّمشــمولةّأعــالهّالــواردّاألصــول
واألصـولّالتـيّ.ّالواردّفيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـة

وتنقســـــمّ.ّليســـــتّماليـــــةّهـــــيّأصـــــولّغيـــــرّماليـــــة
كــذلكّإلــىّاألصــولّالمنَتجــةّّالماليــةّغيــراألصــولّ
 .ّالمنَتجةّغيرواألصولّ

ّ
ّفــيّالمنــافعألنّاألصــولّتمثــلّمخزن ــاّمــنّّونظــر اّ 3-38

فإنهّمـنّالممكـنّللقيمـةّالنقديـةّأنّتمثـلّّالمستقبل،
وتمثــــلّهــــذهّالقيمــــةّوجهــــةّنظــــرّ.ّجميـــعّاألصــــول

.ّيمثلهـــــاّاألصـــــلّالتـــــيّالمنـــــافعالســـــوقّإلجمـــــاليّ
وعنــدماّالّيتــوافرّهــذاّالــرأيّالســوقيّللقيمــةّفيجــبّ

وهنـــاكّمناقشـــةّحـــولّهـــذاّ.ّتقـــديرهّبوســـائلّأخـــرى
 .ّالموضوعّفيّالفصلّالحاديّعشر

ّ
ّيشــــملهاّالّالتــــيّالوحيـــدةّالماليــــةّغيــــرّواألصـــولّ 3-39

األصــــولّالقتصــــادّمــــاّهــــيّتلــــكّاألصــــولّّّحــــدود
.ّاالقتصـــــادّفـــــيّقتصـــــادييناإلّهـــــامالكيّيقـــــيمّالتــــي

ولكنّفيّحالةّمعظمّالمواردّالطبيعيةّورأسّالمـالّ
ـــــرالثابـــــتّ ـــــول،ّغي ـــــهّمغـــــادرةّّالمنق ـــــذيّالّيمكن وال

االقتصـــادّمغـــادرةّماديـــة،ّفإنـــهّتنشـــأّوحـــدةّمقيمـــةّ
ـــــاّإذاّكـــــ ـــــرّنظري  ـــــكّاالقتصـــــاديّوحـــــدةّغي انّالمال

وبهــذهّالطريقــة،ّتصــبحّ.ّمقيمــةّمــنّالناحيــةّالفنيــة
األصــــولّذاتّالصــــلةّبالفعــــلّهــــيّاألصــــولّذاتّ

المقيمـــينّومـــنّثـــمّيشــــملهاّّاالقتصـــاديينّالمـــالكين
.ّاألصـــــولّوتـــــدرجّفـــــيّالميزانيـــــةّالعموميـــــةّحـــــدود

وتســــتبعدّمـــــنّالميزانيـــــةّالعموميـــــةّاألصـــــولّغيـــــرّ
ــــــةّا ــــــاّفــــــيّأحــــــدّالماليــــــةّالمنقول ــــــيّتتواجــــــدّمادي  ـــرّمقيمـــة؛ّلت االقتصـــادياتّولكـــنّتملكهـــاّوحـــداتّغي
ــةّالمتواجــدةّّالماديــةّيــرأمــاّتلــكّاألصــولّغ المنقول

فعلىّسبيلّالمثـال،ّ.ّاألصولّحدودفإنهاّتدرجّفيّمادي اّفيّبقيةّالعالمّولكنهاّمملوكةّلوحـداتّمقيمـةّ

الطــــائراتّالتــــيّتنتمــــيّإلــــىّشــــركةّطيــــرانّمحليــــةّ
ــاّمـــا تكــونّأصـــوال ّلالقتصــادّالمحلـــيّبصـــرفّّّدائم 

 .ّالنظرّعنّمكانّتواجدهاّفيّالعالم
ّ

 المشروطة واألحكام الخصوم
 

ّ
أعــاله،ّ(33ّ-3)وفــقّتعريفــهّفــيّالفقــرةّّالخصــم،ّ 3-41

يكـــونّغيــــرّمشـــروطّعنــــدماّيكـــونّالعقــــدّالمنشــــئّ
نّلـمّ.ّلذلكّالخصمّمتفق اّعليـهّبـينّكـالّالطـرفين ينشـــأّالخصـــمّعـــنّعقــــدّقـــانونيّبـــلّبحكـــمّالعــــادةّوا 

طويلــةّالمكــثّوالمعتــرفّبهــا،ّفيشــارّإليــهّبوصــفهّ
وقــدّتنطــويّبعــضّالخصــومّعلــىّ.ّخصــم اّضــمني ا
لكنهــاّتشــترطّأنّيلتــزمّأحــدّالطــرفينّعقــدّقــانونيّّو

أخـــرىّّلوحـــدةّالــدفعاتبتقــديمّدفعـــةّأوّسلســلةّمـــنّ
ويطلـقّعلــىّ.ّفقـطّإنّسـادتّأحــوالّمحـددةّبعينهــا

وبوجــهّ.ّالمشــروطةهــذهّالخصــومّمســميّالخصــومّ
عـــــام،ّيشـــــملّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــةّالخصـــــومّ

ـــــة) ـــــيسّالخصـــــومّ(ّالقانوني والخصـــــومّالضـــــمنيةّول
ّبالنســـــــــبةّتـــــــــتمّناءاتاســـــــــتثّوهنـــــــــاك.ّالمشـــــــــروطة
ّضــــــماناتّعــــــددّأنّحيــــــثّالمعياريــــــةّللضــــــمانات
ّنشــــوءّإلــــىّيــــؤديّالــــذيّالعــــددّذلــــكّهــــوّمشــــابهة
ّاسـتدعاؤها،ّالمحتملّالضماناتّلنسبةّفعليّخصم
ّحـــدةّعلـــىّضـــمانّكـــلّأنّمـــنّالـــرغمّعلـــىّوذلـــك
 .ّمشروطّخصمّعلىّينطوي

 
ّبتجنيـــبّالشـــركاتالممكـــنّأنّتقـــومّإحـــدىّّومـــنّ 3-41

أرصــــدةّلتغطيــــةّأحــــداثّغيــــرّمتوقعــــةّأوّلتغطيــــةّ
ومـنّالممكـنّ.ّتأخرّفيّالسدادّمنّجانبّعمالئهـا

والّتعامــلّ.ّوصــفّمثــلّهــذهّالنقــودّكمخصصــات
اّفـــــيّنظـــــامّ هــــذهّالمخصصـــــاتّبوصـــــفهاّخصــــوم 
الحســـاباتّالقوميـــةّألنهـــاّليســـتّموضـــوعّنـــوعّمـــنّ
العقـــــــودّأوّالخصـــــــومّالقانونيـــــــةّأوّالضـــــــمنيةّذاتّ

قـدّتقـومّّالماليةّالشركاتغمّأنّوّر.ّالصلةّبالخصم
ــــــديونّالمعدومــــــةّ ــــــالّبشــــــطبّال ــــــىّســــــبيلّالمث عل
بانتظـــــــــام،ّفلـــــــــنّيكـــــــــونّمـــــــــنّالمالئـــــــــمّاعتبـــــــــارّ
المخصصاتّالتيّتمّتجنيبهاّلذلكّالغـرضّأصـوال ّ

وحتىّإنّكانّهناكّاحتمـالّلتوظيفهـاّ.ّللمقترضين
ــــــــالغّالمحــــــــددةّ ــــــــة،ّفــــــــإنّالمب فــــــــيّأغــــــــراضّمعين

.ّالشـركةكمخصصاتّتظـلّجـزء ّمـنّصـافيّقيمـةّ
ـــدّاألغـــراضّ ـــكّفالمخصصـــاتّهـــيّتحدي ـــىّذل وعل
التــيّمــنّالممكــنّاســتخدامّاألرصــدةّلهــاّدونّفئــةّ
مــاّمــنّفئــاتّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّفــيّومــنّ

 .ّذاتها
ّ
 العمومية الميزانية من األصول وخروج دخول .6
 

جميـــــعّاألصـــــولّفـــــيّالميزانيـــــةّالعموميـــــةّّتظهـــــر 3-42
والمســتويّاألولّمــنّتصــنيفّاألصــولّ.ّلالقتصــاد

ــــدخولّ ــــيّتســــتخدمّل أمــــرّمهــــمّبمــــاّأنّالعمليــــةّالت
وخــــروجّاألصــــولّمــــنّالميزانيــــةّالعموميــــةّتختلــــفّ

 .ّبالنسبةّلثالثةّأنواعّمنّاألصول
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والمنَتجـةّبفعـلّالعمليـةّّالماليـةّغيراألصولّّوتنشأ 3-43
ــــةّأوّبوصــــ ــــاكّاســــتثناءينّ.ّوارداتفهاّاإلنتاجي وهن

واآلثــارّالتاريخيــةّتــدرجّكأصــولّمنَتجــةّ.ّمــنّذلــك
رغمّأنهّقدّتكـونّقـدّأنشـأتّمنـذّفتـرةّطويلـةّتسـبقّ

ومــنّالممكــنّبشــكلّ.ّوجــودّالحســاباتّاالقتصــادية
عرضــيّاالعتــرافّبأحــدّاآلثــارّمــرةّأخــرىّبوصــفهّ

األصولّكأصلّمنـَتجّّحدودذاّقيمةّومنّثمّيدخلّ
وتنطبــــقّ.ّعمليــــةّإنتــــاجّحاليــــةولــــيسّمــــنّخــــاللّ

ـــىّالتحـــفّالتـــيّتعامـــلّبوصـــفهاّ حجـــجّمشـــابهّعل
ّالماليـةّغيـروتخرجّاألصـولّالمنَتجـةّ.ّأشياءّثمينة

األصـــــولّبســـــببّنفادهـــــاّأوّبســـــببّبيعهـــــاّّحـــــدود
لوحداتّمقيمةّلنّتستمرّفـيّاسـتخدامّاألصـلّفـيّ
اإلنتاجّبوصفهّمصـدر اّللفوائـدّالمسـتقبليةّأوّبسـببّ

 .ّمقيمةبيعهاّلوحداتّغيرّ
ّ

ّثالثـةّفيالمنتجةّّغيرّالماليةّغيراألصولّّوتقعّ 3-44
ــــــــواع ــــــــودّواإلجــــــــاراتّ:ّأن ــــــــةّوالعق المــــــــواردّالطبيعي

واألصــــولّّالمشــــتراةالتجاريــــةّّوالشــــهرةوالتــــراخيصّ
ويعتمدّالحدّالفاصلّالذيّيقررّمـاّهـيّ.ّالتسويقية

المواردّالطبيعيةّالتيّتعتبـرّأصـوال ّوالتـيّالّتعتبـرّ
وامــــلّوردّوصــــفهاّفــــيّكــــذلكّعلــــىّعــــددّمــــنّالع

ومــــنّالممكــــنّأنّتمثــــلّالعقــــودّ.ّالفصــــلّالعاشــــر
واإلجــــــاراتّوالتــــــراخيصّأصــــــال ّبالنســــــبةّلحائزهــــــاّ
ــــــدّاالســــــتخدامّ ــــــىّتقيي ــــــةّعل ــــــدماّتعمــــــلّاالتفاقي عن
والتوريدّالعامّللمنتجاتّالتيّتشـملهاّاالتفاقيـةّومـنّ
ـــةّأبعـــدّ ـــدّالمســـتحقةّلطـــرفّاالتفاقي ـــمّتعـــززّالفوائ ث

ـــ ـــدّغيـــرةّالتوريـــدّممـــاّسيســـتحقّلـــهّفـــيّحال .ّالمقي
وتنشــأّهــذهّاألصــولّعنــدماّتبــرمّاالتفاقيــةّوتصــبحّ

وتتــركّالميزانيــةّالعموميــةّ.ّالفوائــدّالمعــززةّواضــحة
عندماّيـتمّرفـعّالشـروطّالمقيـدةّللوصـولّأوّعنـدماّ
تنتفــــيّالفائــــدةّالمكتســــبةّمــــنّتقييــــدّالوصــــولّإلــــىّ

التجاريـــةّّالشـــهرةويـــتمّاالعتـــرافّبأصـــولّ.ّاألصـــل
التســــــويقيةّفقــــــطّكأصــــــولّفــــــيّنظــــــامّّواألصــــــول

 .بيعّبعمليةمثبتةّّتكونالحساباتّالقوميةّعندماّ
ّ
ــــةّّاألصــــولّوتنشــــأّ 3-45 ــــدماوالخصــــومّالمالي تلتــــزمّّعن

توجـــــدّّوال.ّوحــــدةّأخــــرىّإلــــىدفعــــةّّبتقــــديموحــــدةّ
دفعــةّّبتقــديموحــدةّمــاّّالتــزاميعــودّهنــاكّّلــنّعنــدما
وقــدّيكــونّالســببّفــيّذلــكّهــوّ.ّأخــرىوحــدةّّّإلــى

تفاقيــةّالمحــددةّفــيّااللتــزامّقــدّانقضــتّأنّمــدةّاال
 .ّلسببّأوّآلخر

ّ
 األصول حدود من االستبعاد .7
 
ــــــــــىّّتقتصــــــــــرّ 3-46 ــــــــــةّاألصــــــــــولّعل ّاألصــــــــــولتغطي

ّتخضــــعّوالتــــيّاقتصــــاديّّنشــــاطالمســــتخدمةّفــــيّ
ّاإلســـتهالكيةّالســـلعفـــأنّّوبالتـــاليّالملكيـــة،ّلحقـــوق
ّغيرالطبيعيةّّوالمواردورأسّالمالّالبشريّّالمعمرة
 .غيرّمشمولةّالمملوكة

 
ّالســــــــــلعالحســــــــــاباتّالقوميــــــــــةّّنظــــــــــامّيعتبــــــــــرّالّ 3-47

الخــدماتّالتــيّّألنّأصــولالمعمــرةّّكّاإلســتهالكية
ونظــــر اّألنّ.ّاإلنتــــاجّودحــــدّضــــمنّتقــــعّالتقــــدمهاّ ّاإلســــــتهالكيةّالســــــلعّمخــــــزونالمعلومــــــاتّحــــــولّ

إالّأنّّالتحليلـي،ّاالهتمـامّإطـارّفـييـدخلّّالمعمرة
هنــــاكّاقتـــــراحّبــــأنّتظهـــــرّهــــذهّالمعلومـــــاتّكبنـــــدّ

الميزانيـةّالعموميــةّولكـنّالّينضـمّإلــىّّفـيّتـذكيري
 .ّإجمالياتّالجدول

ّ
يعاملّرأسّالمالّالبشريّفـيّنظـامّالحسـاباتّّوالّ 3-48

فمـــنّالصـــعبّأنّنتصـــورّ.ّالقوميــةّبوصـــفهّأصـــالّ 
فيمــاّيتصــلّباألشــخاص،ّوحتــىّإنّ"ّحقــوقّملكيــة"

تخطينـــاّهـــذاّاألمــــر،ّفـــإنّمســــألةّالتقيـــيمّالّتكــــونّ
 .ّقابلةّجد اّللتتبع

ّ
ّودمــنّحــدّســتبعدةبعــضّالمــواردّالبيئيــةّّمّوهنــاكّ 3-49

وتكــونّهــذهّ.ّلقوميــةاألصـولّفــيّنظــامّالحسـاباتّا
ّالمـــــواردّتلـــــكّنـــــوعّنفـــــسّمـــــنّالعـــــادةالمـــــواردّفـــــيّ

ّّذاتاإلنتـــــاجّولكـــــنّليســـــتّّحـــــدودّفـــــيّالمشـــــمولة
 .اقتصاديةّقيمة
ّ

 
  التدفقات - جّ
ـــاكّ 3-51 ـــدفقاتنوعـــانّمـــنّّهن ن.ّاالقتصـــاديةّالت ّوتكـــو 

ّفـيّالمدرجـةّوالتدفقات.ّالتدفقاتّمعظمالمعامالتّ
ّفيهــــــاّتتــــــوفرّالّالتــــــيّالقوميــــــة،ّالحســــــاباتّنظــــــام

ّأدنــــاهكمــــاّهــــيّموصــــوفةّّالمعــــامالتّخصــــائص
وتظهــرّالمعــامالتّفــيّ".ّالتــدفقاتّاألخــرى"ّتــدعى

ــــــيّتظهــــــرّفيهــــــاّ ــــــعّالحســــــاباتّوالجــــــداولّالت جمي
ـــــدفقاتّ ـــــراتّبإســـــتثناءالت األخـــــرىّفـــــيّحجـــــمّّالتغي
ّالتــدفقاتّوتظهــر.ّالتقيــيمّإعــادةّوحســابّاألصــول
ّإعطـاءّيمكـنّو.ّفقـطّالحسـابينّهـذينّفـيّاألخرى
هـذينّّوصـفالتـدفقاتّّبّلتعريـفمـنّالمعنـىّّمزيد

 .ّالنوعين
ّ
 المعامالت .1

 
 بةةةةةين تعامةةةةةل أي اقتصةةةةةادي، تةةةةةدفق المعاملةةةةةةّ 3-51

أو  متبةةةادل، التفةةةاقمؤسسةةةيتين وفقةةةاً   وحةةةدتين
 أن تحليليةاً  المفيةد منمؤسسية  وحدة ضمنعمل 
مةةةا  كثيةةةراً الوحةةةدة  ألن و ،بوصةةةفه معاملةةةة يعامةةةل
 .مختلفتين بصفتين تعمل

 
المؤسســـيةّالمشـــارّإليهـــاّفـــيّالتعريـــفّّوالوحـــداتّ 3-52

هـــــيّالوحـــــداتّاالقتصـــــاديةّاألساســـــيةّفـــــيّنظـــــامّ
وقــدّوردّوصــفهاّوتعريفهــاّفــيّ.ّالحســاباتّالقوميــة
ــــــع ــــــيّ.ّّالفصــــــلّالراب ّالرئيســــــةّالصــــــفاتوفيمــــــاّيل

الصلةّالوثيقةّباضـطالعّّذواتللوحداتّالمؤسسيةّ
 :ّبمعامالتالوحداتّ

السلعّأوّاألصولّّتلكأنّتمّلهاّيحق -ّأ
تستطيعّأنّّفإنهاّهيّولذلكحدّذاتها،ّّفي

 تبادلها،
قراراتّاقتصاديةّّاتخاذّتستطيع -ّب

المسؤوليةّّّتتحملاقتصاديةّّأنشطةّوممارسة
 القانون،ّأمامّاللمساءلةّوعنهاّّالمباشرة
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(ّخصوم)تحملّإاتزاماتّتستطيع -ّج
باسمها،ّوأنّتأخذّعلىّعاتقهاالتزاماتّأخرىّأوّ

ّ .اّ تبرمّّعقودّوأنّمستقبليةتعهداتّّ
ّبــينّالتعامــليكــونّّأنالمعاملــةّّتعريــفّيشــترطّوّ 3-53

ـــىالوحـــداتّالمؤسســـيةّ ـــاقأســـاسّّإّعل ـــادلّتف .ّمتب
ّفإنــــهّمتبـــادل،ّبااتفـــاقّبالمعاملــــةّيضـــطلعوعنـــدماّ
ّمســبقاّ ّعلمــاّ ّالمؤسســتينّالوحــدتينّلــدىّأنّيفتــرض
ّالأنّذلـكّّغيـر.ّّعليهـاّموافقتـانّوأنهماّبالمعاملة
ــــيّ ــــاّالوحــــدتينّّأنّبالضــــرورةيعن ــــدخالنكلت ّفــــيّت

بعـــضّالمعـــامالتّّألنطوعيـــة،ّّبصـــورةّالمعاملـــة
الضـــــــرائبّأوّغيرهـــــــاّمـــــــنّالتحـــــــويالتّّكـــــــدفعات
ّفـــــرادىأنّّورغــــم.ّالقـــــانونّبقــــوةّتفـــــرضاإللزاميــــةّ
ّمبـــالغّتحديـــدّفـــيّحـــرةّليســـتالمؤسســـيةّّالوحـــدات
وقبـولّجمـاعيّّتسـليمّهناكّتدفعها،ّالتيّالضرائب

ّدفعـــاتّفـــإنّهكـــذاّو.ّالضـــرائبّبـــدفعالمجتمـــعّّمـــن
 .ّإلزاميةرغمّكونهاّّمعامالتتعتبرّّالضرائب

 
ّممـــــاّمختلفـــــة،ّكثيـــــرةّأشـــــكاالّ ّّالمعـــــامالتّوتأخـــــذ 3-54

حتــىّمــعّهــذهّّدقيــقّغيــريجعــلّّأيّتعريــفّعــامّ
ينبغـــــيّّّالدقــــة،مزيــــدّمــــنّّولتــــوفير.ّاإليضــــاحات

أنـواعّالمعـامالتّبصـورةّّمختلـفوصفّوتصنيفّ
ـــــة ـــــزّأوال ّّبـــــينّالمعـــــامالتّّويجـــــري.ّمنهجي التميي ّّ،أخـرىّممـايزاتّتجـريّكمـا.ّالنقديـةّغيـرالنقديةّّّو
بـينّالمعـامالتّبمقابـلّوالمعـامالتّبـدونّّكالتمييز
ّمــــنّالنــــوعينّهــــذينّمــــنّنــــوعّكــــلّداخــــلّ،مقابــــل

ـــــرا ّمـــــاّتنضـــــمّّوببســـــاطة،.ّالمعـــــامالت ـــــرادىكثي ّّف
ّالعاديــةاالقتصــاديةّّالحيــاةّفــيّالمحــددةللمعــامالتّ

تجــزأّّّوأحيان ــا،الحســابات؛ّّفــيضــهاّالــبعضّإلــىّبع
ّالمعــــــامالتفئــــــاتّّتكــــــوينّبغيــــــةويعــــــادّترتيبهــــــاّ

 .ّبالنظامّالخاصة
ّ

 النقدية المعامالت
ّ

 وحةةةةدةفيهةةةةا  تةةةةؤدي معاملةةةةةالنقديةةةةة  المعاملةةةةة 3-55
 تتحمةةلأو ( دفعةةة تتلقةةى)  دفعةةة بسةةداد مؤسسةةية
فـيّّو.ّنقدية بوحدات مبيناً ( تتلقي أصالً ) إلتزاماً 

ّالتــــــدفقاتّجميــــــعّتقيــــــدنظــــــامّالحســــــاباتّالقوميــــــةّ
ّلمعاملــــةلّالمميــــزّالطــــابعولكــــنّّّالنقديــــة،بالقيمــــةّ
ّيعبـــرانّالمتعـــاملينّالطـــرفينأنّّفـــيّيتمثـــلّالنقديـــة
/ّّتشـترىّسـلعةّمـثال ،.ّالنقديـةّبالقيمـةّاتفاقهماّعن

معينّمنّوحـداتّالعملـةّلكـلّوحـدةّمـنّّبعددتباعّ
مقدمــةّّبعــددّمعــينّ/عاملــةّمســتأجرةّيــدأوّّالســلع،

 .ّمنّوحداتّالعملةّلكلّساعةّأوّلكلّيوم
 

ـــــةّهـــــيّّوجميـــــع 3-56 ـــــينّمعـــــامالتالمعـــــامالتّالنقدي ّب
أيّأنّجميـعّالمعــامالتّالنقديــةّّمؤسســية،ّوحـدات
وفيمـــــاّيلـــــيّقائمـــــةّبالمعـــــامالتّ.ّّالطـــــرفّثنائيـــــة

 :النقديةّالشائعة
 والخدماتّالسلعّاستهالكّعلىّاإلنفاق -ّأ
 ماليةّقةوّرّاحتياز -ّب
 والرواتبّاألجور -ّج
 الموزعةّّواإليجارّّواألرباحّّالفائدة -ّد
 الضرائب -ّه

 .ّالنقديةّاالجتماعيةالمساعدةّّمنافع -ّو
ّ

 مقابل أوبدونبمقابل  المعامالت
 

ّ،والخـــــــدماتّالســـــــلعّاســـــــتهالكّعلـــــــىّاإلنفـــــــاقّإن 3-57
ّ،والفوائــدّ،واألجــورّوالرواتــبّماليــة،ورقــةّّّواحتيــاز
ثنائيــةّّمعــامالتّهــيالموزعــة،ّواإليجــارّّواألربــاح
فيهــاّأحــدّالطــرفينّســلعةّأوّخدمــةّأوّّيقــدمالطــرفّ

ّويتلقـــىّاآلخـــرّلطـــرفاّّإلـــىّأصـــالّ ّأوعاملـــةّّيـــداّ 
ّهـذاالمعاملـةّمـنّّو.ّذلـكّقاءبقيمةّمعادلةّلّمقابالّ 

أوّ"ّشــيءّمقابــلّشــي"ّمعاملــةالنــوعّّتــدعىّأحيان ــاّ
هـــــذهّالمعــــــامالتّ"ّ.ّّالمتبـــــادلّالعـــــوضمعاملـــــةّ"

 .ّتّالمبادلةتدعىّأحيانا ّعمليا
 

ّّفهـــيّاالجتماعيـــةّالمســـاعدةّومنـــافعّالضـــرائبّأمـــا 3-58
الطـــرفّّالتـــيّيقـــدمّّثنائيـــةأمثلـــةّعلـــىّالمعـــامالتّ

للطرفّاآلخرّّفيهاّطرفّسلعةّأوّخدمةّأوّأصالّ 
النـــوعّمـــنّّوهـــذا.ّولكنـــهّالّيتلقـــىّمقـــابال ّلقـــاءّذلـــك

شـــيءّمقابـــلّالّ"ّمعاملـــةّأحيان ـــاّيـــدعىالمعـــامالتّ
ّنظـــامّفـــيّوتـــدعىمقابـــلّّبـــدونأوّمعاملـــةّ"ّشـــيء

 .تحويالّ ّالقوميةّالحسابات
ّ
ّوصــفّفــيّذكرهــاّوردّالتــيّالمقــابالتإنّنطــاقّّّ 3-59

يشــــملّالحـــقّفــــيّّّالّوالتحويـــلّالمبادلــــةّمعـــامالت
.ّجماعيـــــةّخـــــدماتّفـــــيّأوّمشـــــروطةّاســـــتحقاقات

ـــــرّّة،بصـــــورةّعامـــــّتكـــــون،ّاإلســـــحقاقاتّفهـــــذه غي
ّفضـــالّ .ّّكالهمـــاّأوكميـــا ّّمحـــددةمؤكـــدةّأوّغيـــرّ

تتلقــاهّّّقــداإلســتحقاقّّالــذيّّمقــدارفــإنّّ،ذلــكّعــن
علــىّمقــدارّّيتوقــفوحــدةّمــاّّّالمطــاففــيّنهايــةّ

ّبكثيــريكــونّأكبــرّأوّأصــغرّّّّوقــدالســابقةّّالدفعــة
ـــدفعاتفـــإنّّّوهكـــذا.ّمنهـــا ّمســـاهماتّقبيـــلّمـــنّال

غيـرّّعلـىالتـأمينّّأقسـاطأوّّّاالجتمـاعيّالضمان
صـولّبالـدفعّالحّتقـومالحياةّّقدّتخولّالوحدةّالتيّ

علىّبعضّاإلستحقاقاتّالمشروطةّفـيّالمسـتقبل،ّّ
ّقــدالتــيّتــدفعّالضــرائبّّّالمعيشــيةّاألســرةّأنّكمــا

ّّمعينـــــــةّجماعيـــــــةّخـــــــدماتّتســـــــتهلكّأنتســـــــتطيعّ
ّتعتبـرّالـدفعاتولكـنّهـذهّّحكوميـة،ّوحداتتقدمهاّ

 .ّمبادالتتحويالتّوليسّ
ّ
ّوالتحــويالتّالجاريـةّالتحـويالتّبـينّتمييـزّوهنـاكّ 3-61

ّتنقــلهــوّتحويــلّّّالرأســماليّفالتحويــل.ّّالرأســمالية
ّيلـزمأوّ(ّأوّالمخزونـاتّالنقدّعدا)ّأصلّملكيةّفيه
أصـلّأوّالـتخلصّّبإحتيـازكليهمـاّّأوّالطرفينأحدّ
ّتحويالتفــــــال(.ّّأوّالمخزونــــــاتّالنقــــــدّعــــــدا)منــــــهّ

ّعلـىتـؤثرّّّالولكنهاّّالثروةتوزيعّّتعيدّالرأسمالية،
ّ،علـــــــىّســـــــبيلّالمثـــــــالّتشـــــــمل،ّهـــــــيّو.ّاالدخـــــــار

.ّاالســــتثماريةّالمــــنحالضــــرائبّعلــــىّرأسّالمــــالّّو
ّتحــــــويالتبأنهــــــاّّاألخــــــرىّالتحــــــويالتّوتوصــــــف

.ّالــــدخلّتوزيــــعّتعيـــدوالتحــــويالتّالجاريــــةّ.ّجاريـــة
الضـــرائبّعلـــىّّ،علـــىّســـبيلّالمثـــالّتشـــمل،ّهـــيّو

الثـامنّّالفصـلّوُيظهر.ّاالجتماعيةّوالمنافعالدخلّ
 .ّللتحويالتّأكملّوصف

 
ّ
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 المعامالت ترتيب إعادة 
 
الحسـاباتّّفيّدائماّ قدّالّتقيدّالمعامالتّالنقديةّّّ 3-61

للوحــداتّالمؤسســيةّّبهــاّتبــدوبــنفسّالطريقــةّالتــيّ
ـــــــــة ـــــــــيم.ّالمعني ـــــــــة،ّالمعـــــــــامالتّهـــــــــذهّفق أوّّالفعلي
حســـاباتّالوحـــداتّّفـــيفعـــال ّّموجـــودةّ،الملحوظـــة
ــــــدّّنظــــــامأنّّإالالمعنيــــــةّ الحســــــاباتّالقوميــــــةّّيعي
ّالعالقـــــــــاتّإلبـــــــــرازّالمعـــــــــامالتّبعـــــــــضترتيـــــــــبّ

ــــاكّو.ّأوضــــحّبشــــكلالصــــلةّّذواتاالقتصــــاديةّ ّهن
ّعلــىتــؤثرّّالتــيالترتيــبّّإعــادةمــنّّّأنــواعثالثــةّّ
فيهــا،ّأوّّحــدثتالمعــامالتّّأنتعتبــرّّالتــيّاألقنيــة
أوّّحــدث،ّأنــهالمعــامالتّّالــذيّيعتبــرّّعــددعلــىّ

والفــروعّ.ّّشــاركتّفيهــاّأنهــاّيعتبــرالوحــداتّالتــيّ
ليــــاتّلعمّالرئيســــةّالســــماتتوضــــحّّاآلتيــــةالثالثــــةّ

ــــيّالغــــرضّونــــوعّالمــــذكورةإعــــادةّالترتيــــبّ ّالتحليل
 .تخدمهّالذي

ّ
ّ

 تغيير مسار المعامالت  
 
قيــدّالمعاملــةّوكأنهــاّحــدثتّّّالمســارّتغييــرّيعنــيّّ 3-62

أوّّالفعليـــةّالقنـــواتعـــنّّتختلـــفّقنـــواتمـــنّخـــاللّ
ّلـمّأنهاّحينّفيّإلقتصاديحدثتّبالمعنىّّاّكأنها

ّتغييـــروفـــيّالنـــوعّاألولّمـــنّ.ّالحقيقـــةّفـــيتحـــدثّ
(ّأ)بـــــينّالوحـــــدةّّالمباشـــــرةّالمعاملـــــةتقيـــــدّّالمســـــار
مـنّّةحدثتّبصورةّّغيرّمباشّرّكأنها(ّج)والوحدةّ

يكــونّّالتغييــرأنّهــذاّّإالّ،(ب)خــاللّوحــدةّثالثــةّ
ّفئـــــةبـــــبعضّالتغييـــــرّفـــــيّّالعـــــادةمصـــــحوبا ّفـــــيّ

ـــة ـــانيّمـــنّّتغييـــرّالمســـارّّ.ّالمعامل وفـــيّالنـــوعّالث
إلــــىّ(ّأ)ّتقيـــدّمعاملــــةّمــــنّنــــوعّواحــــدّمــــنّالوحــــدة

بمعاملــــةّمماثلــــةّمــــنّنــــوعّآخــــرّمــــنّ(ّب)الوحــــدةّ
 (.ّأ)الوحدةّّإلى(ّب)الوحدةّ

 
االجتمـــاعيّّالضـــمانقيـــدّدفـــعّمســـاهماتّّويمثـــلّ 3-63

ّوفــي.ّعلــىّالنــوعّاألولّمــنّّتغييــرّالمســارّمثــاالّ 
ّالمســــاهماتباقتطــــاعّّالعمــــلّأربــــابيقــــومّّالواقــــع،
ّلصــــــــناديقّبســــــــدادهاّالمســــــــتخدمونيلتــــــــزمّّالتــــــــي

إضـافةّ.ّهمورواتـبّأجـورهمّمـنّاالجتماعيّالضمان
ّالمســـاهماتبســـدادّّالعمـــلّأربـــابإلـــىّذلـــك،ّيقـــومّ

الضـــــــمانّاالجتمـــــــاعيّمـــــــنّمـــــــواردهمّّلصـــــــناديق
ويـــــذهبّكـــــالّ.ّالمســـــتخدمينالخاصـــــةّنيابـــــةّعـــــنّ

إلـــىّصـــناديقّّالعمـــلّربمـــنّّمباشـــرةّالمســـاهمتين
ولكــن،ّفــيّنظــامّالحســاباتّ.ّالضــمانّاالجتمــاعي

ّبوصـــفهاّالعمــلّأربــابّمســـاهماتالقوميــة،ّتعامــلّ
علــىّأنهــاّّوتقيــدّالمســتخدمينمــنّتعويضــاتّّجــزءاّ 

ثـــــمّيســـــجلّبعـــــدّذلـــــكّ.ّللمســـــتخدمينقـــــدّســـــددتّّ
أنــــــهّقــــــدّســــــددّدفعــــــةّلصــــــناديقّّعلــــــىّالمســــــتخدم
التــــيّتتكــــونّمــــنّكــــلّمــــنّّّاالجتمــــاعيّالضــــمان
.ّالمســتخدمينواشــتراكاتّّالعمــلّأربــابّمســاهمات
ـــدّقيـــدّمســـاهماتّّوهكـــذا، االجتمـــاعيّّالضـــمانعن
ّالناظمــــةالعامــــةّّلمبــــادئباّّبصــــرامةالتقيــــدّّيجــــري

ّبغيـةلقيدّالمعـامالتّّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ
الترتيبــاتّّوراءّالكــامناالقتصــاديّّالمفهــومّإظهــار

ــــــةّالمالءمــــــةّغــــــرضلّّالمعتمــــــدة ونتيجــــــةّ.ّاإلداري

ّاالجتماعيـــــةّالمســـــاهماتتـــــدرجّّّالمســـــار،ّلتغييـــــر
ّتكلفـةمـنّّجـزءاّ ّصـفهابّوّالعمـلّأربـابّيدفعهاّالتي
 .ّالعاملةّاليد

ّ
ّالمسـار،ّتغييـرعلىّالنوعّالثانيّمـنّّاألمثلةّومنّ 3-64

ــــــة ــــــاحّمعامل ــــــّاتاالســــــتثماّرّّمشــــــاريعّأرب ّةاألجنبي
أوّّبعـــــضتوزيـــــعّّفعـــــدم.ّالموزعـــــةّغيـــــرّةالمباشـــــّر
ّمباشــــرّأجنبــــيّّاســــتثمارّّّمشــــروعّأربــــاحّجميــــع
مـــنّقبـــلّّّمـــدروسّاســـتثمارّقـــرارّيعتبـــرّأنّيمكـــن

يغيـــرّســـيرّاألربـــاحّّذلـــكّوعلـــى.األجانـــبّالمـــالكين
غيـــــــرّالموزعـــــــةّّفـــــــيّنظـــــــامّالحســـــــاباتّالقوميـــــــةّ

ــــــــتّوكأنهــــــــاّبإظهارهــــــــا ــــــــىُّّحول ّّالمــــــــالكينأوال ّّإل
فـيّّاسـتثمارهاّأعيـدّثـمّومـنّملكيـةّكدخلاألجانبّ
 .ّالمباشرّاألجنبيمشروعّاالستثمارّّّرأسمال

ّ
ـــــــةّدخـــــــلّفـــــــإنّوبالمثـــــــل،ّ 3-65 مـــــــنّّالمكتســـــــبّالملكي

علــــىّالحيــــاةّّالتــــأمينّشــــركاتبعــــضّّّاتاحتياطــــ
ثـــمّّالبوليصــاتّحــامليّإلــىقــدّّدفــعّّوكأنــهّيعتبــر
نّحتــىّتكميليــةّأقســاطّوكأنــهّدفعــهأعيــدّ ّكانــتّوا 
.ّالملكيــةّبــدخلّّالواقــعّفــيّتحــتفظّالتــأمينّمشــاريع
ادخــارّاألشــخاصّأوّاألســرّّّيشــملّلــذلك،ّونتيجــة

ـــردخـــلّّمبلـــغّالمعيشـــية ّأنّحـــينّفـــيّمســـارهّالمغي 
وهــــذهّالصــــورةّ.ّالّيشــــملهّالتــــأمينادخـــارّمشــــاريعّ

تعكــسّبشــكلّأفضــلّالواقــعّّوالتــيّلإلدخــارّالبديلــة
 .ّالمسارّتغييراالقتصاديّهيّالغرضّمنّ

ّ
 المعامالت تجزئة

ّ
التــــيّهــــيّّّالمعاملــــة،عمليــــةّقيــــدّّهــــيّالتجزئــــةّ 3-66

ّالمعنيــين،ّالطــرفينمعاملــةّواحــدةّمــنّوجهــةّنظــرّ
ّبشـــــــكلّمصـــــــنفتينأكثـــــــرّّأوبوصـــــــفهاّمعـــــــاملتينّ

اإليجــــارّالــــذيّيدفعــــهّالمســــتأجرّّفمــــثال ،.ّمختلــــف
ّلقـاءّدفعـةّبوصـفهإجارةّماليةّالّيقيدّّبموجبّفعالّ 

:ّّعـنّذلــك،ّيجــزأّّإلـىّمعــاملتينّهمــاّوبــدالّ ّخدمـة،
ّّالتجزئـــةّوهـــذهّو.ّالـــدينّودفـــعّفائـــدةّأصـــلتســـديدّّ

رأي ـاّاقتصـادي اّّتطبـقّمعاملـةهيّجـزءّمـنّّإليجارل .ّالماليــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّإلجــارةاّّفــي
ّّشـــــــراءوتعتبـــــــرّاإلجـــــــارةّالماليـــــــةّطريقـــــــةّلتمويـــــــلّ

وتظهــرّاإلجــارةّالماليــةّفــيّنظــامّّالثابــت،ّاألصــل
مــــنّالمــــؤجرّّّقرضــــاّ ّّبوصــــفهاالحســــاباتّالقوميــــةّ

 .ّللمستأجر
 
ّآخــــرّمثــــالّالماليــــةّالخــــدماتّبعــــضّمعاملــــةّإنّ 3-67

ددّسـبيلّالمثـال،ّيحـّفعلـى.ّالمعـامالتّتجزئـةّعلى
يــدفعهاّّّالتــيالفائــدةّّتجزئــةالحســاباتّالقوميــةّّنظــام

يتلقاهـــــاّّّوالتـــــيعلـــــىّالودائـــــعّّّونالوســـــطاءّالمـــــالي
ـــىّّّالمـــاليونّلوســـطاءا .ّمكـــونينعلـــىّالقـــروضّإل

ّالــواردّالتعريــفّحســبّالفائــدةّمفهــومّأحــدهماّيمثــل
البـاقيّّيمثـلحـينّّفـيفيّنظامّالحساباتّالقوميـة،ّ

شـــراءّخـــدماتّالوســـاطةّالماليـــةّالتـــيّالّّيتقاضـــىّ
والغــرضّمــنّ.ّلهــاّمباشــراّ ّثمنــاّ ّالمــاليونالوســطاءّ

ّونتيجــــة.ّصــــريحاّ الخدمــــةّّبنــــدالتجزئــــةّهــــوّجعــــلّ
الوســـــــــيطّوالنهـــــــــائيّّاالســـــــــتهالكينّيتـــــــــأثرّلـــــــــذلك

ــــةّكمــــاّّوقطاعــــاتّلصــــناعات ّأنهــــامؤسســــيةّمعين
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رّادخـــاّأنّبيـــد.ّالنـــاتجّالمحلـــيّإجمـــاليتـــؤثرّفـــيّ
ّالوســـــطاءّهمفـــــيّّنبمـــــّ،جميـــــعّالوحـــــداتّالمعنيـــــة

 .ّيتأثرّالّ،أنفسهمّّالماليون
ّ
ّّلمعــامالتالحســاباتّالقوميــةّّنظــامّقيــدطريقــةّّإنّ 3-68

ّالطريقــــةّتعكــــسالجملــــةّوتجــــارّالتجزئــــةّالّّتجــــار
.ّالمعــــامالتّهــــذهّإلــــىّالمعنيــــونّبهــــاّينظــــرالتــــيّ

الجملـةّوتجـارّّتجـارمـنّقبـلّّالسـلعّشراءّفعمليات
ّمــنّصــراحةإعــادةّبيعهــاّالّّتقيــدّّبغــرضالتجزئــةّ

ــاّبوصــفهاّإليهــاّوينظــرقبــلّالوحــداتّ للســلعّّالّبيع 
فـيّّّالسـلعتخـزينّوعـرضّّنخبـةّمـنّّلخدماتّبل

.ّمالئمــةّوجعلهــاّمتاحــةّبســهولةّللمســتهلكينّمواقــع
ّالتجــارّّمخرجــاتوتعمـلّهــذهّالتجزئـةّعلــىّقيـاسّ

التـــــيّّالســـــلعّفـــــيّالمحققـــــةّالـــــربحّهـــــوامشّبقيمـــــة
 .ّبيعهاّإلعادةيشترونهاّ

ّ
 أطةةراف عةةن نيابةةة معاملةةة تيسةةر التةةي الوحةةداتّّّّّّّ

 أخرى
ّ
مـــنّوحـــدةّّّالخـــدماتّأنشـــطةالعديـــدّمـــنّّّتتكـــونّ 3-69

واحدةّتقومّبالترتيـبّلتنفيـذّمعاملـةّمـاّبـينّوحـدتينّ
أحــــدّّيقــــررهالمعاملــــةّّعلــــىمختلفتــــينّمقابــــلّرســــمّ

ــــيّ.ّكليهمــــاّأوّالطــــرفين ــــة،ّهــــذهوف ــــتمّّالحال ــــدي ّقي
ــــة ــــيحصــــريّّبشــــكلّالمعامل حســــاباتّالطــــرفينّّف

المشاركينّفـيّالمعاملـةّولـيسّفـيّحسـاباتّطـرفّ
ــــة ــــىّتيســــيرّالمعامل وقــــدّّتظهــــرّ.ّآخــــرّيعمــــلّعل

.ّالميســـرينحســـاباتّّفـــيّالخدمـــةّمخرجـــاتبعـــضّ
ّتجـاريّوكيـلالتيّيقومّبهـاّّمثال ،ّالشراء،ّفعمليات

حســـابّهـــذاّّوعلـــىطـــرفّآخـــرّّّطلـــبّعلـــىّبنـــاءّ 
ُتظهـــــرّّوال.ّإلـــــىّاألخيـــــرّباشـــــرةمّتنســـــبالطـــــرفّ
ثمــــنّالخدمــــةّالــــذيّيحمــــلّّإالالوكيــــلّّّحســــابات

 .ّالمؤداةّالتيسيرّخدكاتّلقاءّالرئيسّالطرفّعلى
 

قبــلّّمــنتحصــيلّالضــرائبّّاألخــرى،ّاالمثلــةّومــن 3-71
ويتبــــعّ.ّعــــنّوحــــدةّأخــــرىّبالنيابــــةحكوميــــةّّوحــــدة

ّماليــــةّإحصــــاءاتّدليــــلنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّ
(2111ّصـــــــــــندوقّالنقـــــــــــدّالـــــــــــدولي،ّ)ّالحكومـــــــــــة
ّوبوجـــه.ّيلـــيّكمـــاGFSM2001ّّبلفـــظالمعـــروفّ

ّالحكوميــةّالوحــدةّإلــىّالضــرائبّإحــدىّتنســبّعــام
 :التي

سواء ّكوحدةّ)الضريبةّّفرضّسلطةّتمارس -ّأ منّخاللّسلطةّمفوضةّمنّالوحدةّّأوّرئيسية
 وّالرئيسية،

األخيرةّفيّوضعّّالتصرفّسلطةّلديها -ّب
 الضريبةّنسبةوتغييرّ

ّ
ــــغّعــــنّطريــــقّحكومــــةّمــــاّّوعنــــدما 3-71 يــــتمّجمــــعّمبل

ولألخيــــرةّّ،وبالنيابــــةّعنهــــاّأخــــرىّحكومــــةلصــــالحّ
سلطةّفرضّالضـريبةّوتحديـدّوتغييـرّنسـبتها،ّفـإنّ

للثانيــةّويــتمّّوكيــلّبوصــفهاالحكومــةّاألولــيّتعمــلّ
ويتعــــينّأنّيعامــــلّأيّ.ّإعــــادةّالتكليــــفّبالضــــريبة

مبلــــــغّتحتجــــــزهّالحكومــــــةّالقائمــــــةّبعمليــــــةّالجمــــــعّ
عــنّهــذهّالعمليــةّكدفعــةّمقابــلّّمصــروفّبوصــفه
وأمــــــاّأيّمبلــــــغّآخــــــرّيحتجــــــزّمــــــنّقبــــــلّ.ّخدمــــــة

الحكومـــــةّالقائمـــــةّبـــــالجمع،ّكمـــــاّيحـــــدثّبموجـــــبّ
ـــــاتّالمشـــــاركةّالضـــــريبيةّفيتعـــــينّأنّيعامـــــلّ ترتيب

فــإنّكانــتّالحكومــةّالقائمــةّ.ّجاريــةّمنحــةّبوصــفه
بــالجمعّمفوضــةّســلطةّتحديــدّوتغييــرّالنســبة،ّفإنــهّ

ّعائـدّبوصـفهغّالـذيّيـتمّجمعـهّيتعينّمعاملةّالمبلـ
 .الحكومةّلهذهّضريبي

 
ـــــــــدماّ 3-72 ـــــــــةّمتضـــــــــامنةّّوعن ـــــــــومّحكومـــــــــاتّمختلف تق

وبالتساويّبتحديدّضريبةّماّواتخاذّقـرارّمتضـامنةّ
وبالتســــاويّحــــولّتوزيــــعّاألربــــاح،ّولــــيسّلحكومــــةّ

ـــــإنّ ـــــةّأوّمهيمنـــــة،ّف ّإيـــــراداتواحـــــدةّســـــلطةّمطلق
فــإنّكــانّهنــاكّترتيــبّمــاّيتــيحّ.ّمنهــاّفــيّاألربــاحتعــودّإلــيّكــلّحكومــةّوفق ــاّلنصــيبّكــلّّالضــريبة

لوحــدةّحكوميــةّمــاّمباشــرةّســلطةّمطلقــةّومهيمنــة،ّ
إلـــــىّتلـــــكّّتنســـــبّالضـــــرائبّإيـــــراداتفـــــإنّجميـــــعّ

 .ّالوحدة
ّ
ـاّظـرفّمـاّلفـرضّضـريبةّّوربماّ 3-73 يكونّهنـاكّأيض 

مــــاّبموجــــبّســــلطةّدســــتوريةّأوّغيرهــــاّللحكومــــةّ
ومـــاتّأخـــرىّتقـــومّمنفـــردةّبفـــرضّنســـبةّولكـــنّحك

وتعتبـــرّ.ّالضـــريبةّمـــنّخـــاللّســـلطاتهاّالمختصـــة
ــــــرادات لكــــــلّحكومــــــةّمــــــنّخــــــاللّّالمحصــــــلةّاإلي

ــــــيّكــــــلّمنهــــــاّ اختصاصــــــهاّاإلقليمــــــيّمنســــــوبةّإل
 .ّالحكومةّلتلكّالضرائبإيراداتّّّبوصفها

ّ
ّأوّاإلعانـاتتطبيـقّنفـسّالمبـادئّعلـىّدفـعّّويتمّ 3-74

 .االجتماعيةّالمنافع
ّ

 النقدية غير التالمعام
ّ
غيةةةةر  معةةةةامالت هةةةةي النقديةةةةة غيةةةةر المعةةةةامالت  3-75

القيــودّّفــإنّلكولــذّ.محةةررة أصةةالً  بوحةةدات نقديةةة
مقاســــةّّّقيمــــاّ فــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّتمثــــلّ

ـــدرةّأوّمباشـــرةّغيـــربصـــورةّ ّوفـــي.ّآخـــرّبشـــكلّمق
ّفعليــةّمعاملــةّالمعاملــةّتكــونّقــدّالحــاالت،ّبعــض
.ّلهــــاّّلتقيــــدّفــــيّالحســــاباتّقيمــــةتقــــديرّّّوينبغــــي

ّحـــاالتوفـــيّ.ّوالمقايضـــةّمثـــالّواضـــحّعلـــىّذلـــك
تقـديرّّثـمّبكاملهـاّالمعاملةبدّمنّتركيبّّالّ،أخرى

ّعلـىّمثـالّالثابـتالمـالّّرأسواسـتهالكّ.ّقيمةّلهـا
ّفــيّيــدعىتقــديرّالقيمــةّّكــانالماضــي،ّّفــي.ّ)ذلــك

ـــانّبعـــض االحتفـــاظّّفضـــليّّولكـــنّاحســـابا ،ّاألحي
ّالتــــيّالحــــاالتلــــذلكّالنــــوعّمــــنّّالمصــــطلحّبهــــذا

نمـــاّعلـــىّّّفقـــط،ّقيمـــةتقـــديرّّعلـــىّلـــيسّتنطـــوي وا  اّمعاملةّتركيب  .(أيض 
 
ّالنقديــةّغيــربالمعــامالتّّالمرتبطــةّالنقــودّمبــالغّوّّ 3-76

ّعـــــــنّاالقتصـــــــاديّمـــــــدلولهاّختلـــــــفقيـــــــودّّيّهـــــــي
الّتمثــلّمبــالغّمـــنّّألنهــاّنظــراّ المــدفوعاتّالنقديــةّ

ّالتقيــيمّوطرائــق.ّبحريــةيمكــنّالتصــرفّبهــاّّالنقــود
ّغيــرللمعــامالتّّّاســتخدامهاّينبغــيّالتــيّالمختلفــة
يجـريّتناولهـاّفـيّالفـرعّالمعنـيّبـالتقييمّفـيّّالنقدية

 .ّالقسمّه
ّ
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ّمعـــــامالتّالنقديـــــةّغيـــــرتكـــــونّالمعـــــامالتّّوقـــــدّ 3-77
ّالوحــــــــــدةداخــــــــــلّّّأعمــــــــــاالّ أوّّّالطــــــــــرفّثنائيــــــــــة

الطـرفّّمــنّّثنائيــةّالمعـامالتّوتتــألف.ّالمؤسسـية
ّالعينيــــــةّوالمــــــدفوعاتّالعينــــــيّواألجــــــرّالمقايضــــــة
.ّالعينيــــةّالتحــــويالتّوّةالعينيــــّالتعويضــــاتّخــــالف
الطـــــرفّأوال ،ّّّثنائيـــــةّالمعـــــامالتمناقشـــــةّّوتجـــــري  .ّالمعامالتّالداخليةّمناقشةوتليهاّ

ّ
ــــىّ 3-78 ثنائيــــةّّالعينيــــةّالمعــــامالتّأنّمــــنّالــــرغمّوعل

فـيّنظـامّّغالب ـاّتقيـدفهـيّّعمليـا ،الطرفّّموجـودةّ
ّالمعــــامالتّقيــــدالحســــاباتّالقوميــــةّبــــنفسّطريقــــةّ

ــــاّالمقــــدمللبنــــدّّالمــــرتبطالنقديــــةّذاتّاإلنفــــاقّ .ّعين 
فـــــيّثـــــروةّالمــــــانحّدونّأنّّالتغيــــــرّيضـــــمنّهـــــذاّو

يحصــلّالمــانحّعلــىّالمنــتجّالمحــولّبينمــاّيحصــلّ
ــــروة ــــيّالث ــــرّف ــــتجّدونّأيّتغي ــــىّالمن ــــيّعل .ّالمتلق

اّهـــــذّحـــــولّالمناقشـــــةمـــــنّّمزيـــــدعلـــــىّّلالطـــــالع
الجاريــةّفــيّالفصــلّّلتحــويالتلّّبالنســبةالموضــوعّ
رأسّالمــالّفــيّالفصــلّّلتحــويالتّوبالنســبةالثــامنّ
 .ّالعاشر

ّ
 المقايضة معامالت

ّ
ـــىّالمقايضـــةّمعـــامالتّتنطـــويّ 3-79 ّيقـــدمّ،طـــرفينّعل

ّالنقـدّغيـرّأصـالّ ّأوّخدمةّأوّسلعةّلآلخرّأحدهما
.ّالنقـــــــدّغيــــــرمقابــــــلّســـــــلعةّأوّخدمــــــةّأوّأصـــــــلّ

ــةّّّ،أعــالهّذكــرّكمــاّوالمقايضــة مثــالّّعلــىّمعامل
ّمعــامالتكانــتّّوقـد.ّلهــاّقيمــةّتقـديرّينبغــيفعليـةّ

ّهامــــةّبالســــلعّالســــلعفيهــــاّّتبــــادلالمقايضــــةّالتــــيّ
ّبصـــورةّمنظمـــةّالســـلعّمقايضـــةتكـــونّّقـــدّو.ّدائمـــاّ 

ّفــــيّتحــــدثقــــدّّأوّمناســــبة،فــــيّأســــواقّّمنهجيــــة
.ّنطــاقّضــيقّعلــىّمتقطعــةبصــورةّّالبلــدانّبعــض
حيــــثّتشــــملّّّالــــدولبــــينّّالمقايضــــةّتحــــدثّوقــــد

 .ّمستورداتصادراتّّو
ّ

 العيني األجر
 
ّالــدفعّالُمســَتخَدمّيقبــلّحــينيحـدثّاألجــرّالعينــيّّّ 3-81

ّّوهــذه.ّالنقــودّمــنّبــدالّ ّوخــدماتّســلعّشــكلّفــيلــهّ
معظــمّاالقتصـادياتّألســبابّّفـيّمنتشــرةّالممارسـة
فــيّّإيجــادّأســواقّّالعمــلّأربــابّرغبــةّبــينّتتفــاوت
ّّأوالضـرائبّّتفـاديّإلىلقسمّمنّإنتاجهمّّمستهلكة

ــــــيّاألجــــــرويتخــــــذّ.ّمنهــــــاّّلتهــــــربا ّأشــــــكالّالعين
ّأنـــــواعّّّبعــــضّاآلتيـــــةّالقائمــــةتتضـــــمنّّمختلفــــة،
ّأربـابّيقـدمهاّالتـيشـيوع اّّاألكثـروالخدماتّّالسلع

بأســـــــعارّّأوّبالمجـــــــانُّمســـــــتخدميهمّإلـــــــىّالعمـــــــل
 :مخفضة

 والمشروبات،ّالوجبات -ّأ
أنّّيسـتطيعّنـوعّمـنّاإليـواءاإلسـكانّأوّّخدمات -ّب

ّالتــــيّالمعيشــــيةيســــتعملهّّجميــــعّأعضــــاءّاألســــرةّ
 الُمسَتخَدم،ينتميّإليهاّ

ّالســــــــــــــتعمالّقدمــــــــــــــةالّّالمركبــــــــــــــاتّخــــــــــــــدمات -ّج
 الشخصي،الُمسَتخدمينّ

مـــنُّّمخرجـــاتّبوصـــفهاّالمنتجـــةوالخـــدماتّّالســـلع -ّد
كــالفحمّالحجــريّالمقــدمّّالعمــل،ّربعمليــاتّإنتــاجّ

 .بالمجانّلعمالّالمناجم
ّ

ّالســــــــلعّإلــــــــىّوباإلضــــــــافةّذلــــــــك،ّعــــــــنّوفضــــــــالّ ّ
ّأوّفــي،ّالُمسـَتخدمينّبعـضّيرغـبّقـدّّوالخـدمات،
ـــى،ُّيجبـــرون ـــولّعل ـــىّتعويضـــاتهمّمـــنّجـــزءّقب ّعل

ّ.ّاألصولّمنّغيرهاّأوّماليةّأصولّشكل
ّ

 المدفوعات العينية عدا األجر العيني 
 

ّالعينـــــيّاألجـــــرّعـــــداالعينيـــــةّّالمـــــدفوعاتّتحـــــدثّ 3-81
متنوعــــةّّّةأيــــةّدفعــــةّّمــــنّمجموعــــّتجــــريّعنــــدما

ســـلعّوخـــدماتّّشـــكلّعلـــىواســـعةّمـــنّالمـــدفوعاتّ
ّطبيـبفعلىّسـبيلّالمثـال،ّقـدّيقبـلّ.ّالنقدّعنّبدالّ 

ـــــدفع ـــــهّال ـــــدّعـــــنبـــــدال ّّخمـــــراّ ّل ـــــدّيـــــدفعّ.ّالنق أوّّق
ــــــتّالمــــــالّرأسّأوّاألرضّمســــــتعمل ــــــكّّالثاب للمال

أوّخـــــدماتّبـــــدال ّعـــــنّّســـــلعاّ ّّالريـــــوعاإليجـــــارّأوّ
ـــداّ  ـــدفعّالزراعـــة،ّمـــثال ،ّيمكـــّففـــي.ّدفعهـــاّنق نّأنّي

ـــــكّّالمحاصـــــيلّمـــــنّجـــــزءّبتســـــليم"ّّاإليجـــــار" لمال
(.ّالمحصـولّفـيويعرفّذلكّبالمشـاركةّ.ّ)األرض

مـثال ّيمكـنّأنّّعينا ؛الضرائبّّّتدفعّأنّيمكنّكما ّأوّاللوحــاتاإلرثّبتقــديمّهبــاتّمــنّّضــرائبتــدفعّ
 .ذواتّالقيمةّاألخرىاألشياءّ

ّ
 العينية التحويالتّّّّّّّّ

 
ّالمعــامالتّقيــدّالعــادةوكمــاّذكــرّأعــاله،ّيــتمّفــيّّّ 3-82

كماّلوّكانتّتحويالتّنقديـةّّالحساباتّفيّالعينية
ّقبـــــلّمـــــنّالمعنيـــــةّالمنتجـــــاتّعلـــــىّإنفـــــاقّيليهـــــا

التعــــــاونّّعلــــــىّالمعاملــــــةوتنطبــــــقّهــــــذهّ.ّمتلقيهــــــا
ــــــدولي ــــــةّوالتبرعــــــاتّوالهــــــداياّالحكــــــوميّال .ّالخيري
ّوالهـــداياّالحكـــوميّالـــدوليّالتعـــاونيقـــدمّّمـــاّوكثيـــراّ 

ّأوّالكفـــــاءةللتيســـــيرّأوّّعينـــــاّ ّالخيريـــــةّوالتبرعـــــات
ّا ّّالدوليــــــةّالمســــــاعدةّفمــــــثال ،.ّضــــــريبيةّألغــــــراض وقـــوعّكارثـــةّطبيعيـــةّقـــدّتكـــونّأكثـــرّّبعـــدّالمقدمـــة

ـــىّشـــكلّّوأســـرعّّفعاليـــة ـــدا ّإذاّقـــدمتّعل ّدواءتورب
الخيريـــةّّالتبرعــاتّو.ّالنقـــدّعــنبـــدال ّّومــأويوغــذاءّ

ّإذاّتسـتحقّقـدالتـيّّضرائبالّأحيان االعينيةّتتفادىّ
ّللعمــــــلبيعــــــتّالمــــــادةّالمعنيــــــةّّوأعطيــــــتّالنقــــــودّ

 .ّالخيري
 
للتحــــــويالتّالعينيــــــةّهــــــيّّخاصــــــةّحالــــــةّوهنــــــاكّ 3-83

وتتكـــــــونّهـــــــذهّ.ّالتحـــــــويالتّاالجتماعيـــــــةّالعينيـــــــة
التحـــــويالتّمـــــنّالســـــلعّوالخـــــدماتّالتـــــيّتقـــــدمهاّ

للـــربحّّالهادفـــةّغيـــرالحكومـــةّالعامـــةّوالمؤسســـاتّ
فــرادىّّإلـىّتــوردالمعيشــيةّّالتـيّّاألسـرتخــدمّّالتـي

ّ،علــىّذلــكّالمهمــةّاألمثلــةّمــنّو.ّاألســرّالمعيشــية
ّمبلـغّتقـديمّعنّفبدالّ .ّوالتعليميةّالصحيةالخدماتّ

ــا ّّكثيــراّ الطبيــةّوالتعليميــة،ّيســتعمل،ّمــثال ّفــيّشــراءّالخــدماتّّالنقــدّمــنّمعــين مــاّتقــدمّّالخــدماتّّعين ـــــ.ّ)الخـــــدماتّألـــــىّالحاجـــــةّتلبيـــــةّلضـــــمان اّوأحيان 
ّّقبـلّمـنلهّقيمتهاّّتسددثمّّالخدمةّالمستفيدّيشتري

ّهــذهّتعامــلّذلــكّومــع.ّالمســاعدةّأوبــرامجّالتــأمينّ
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ّدورألنّّعينيــــةّمعاملــــةتعــــالجّبوصــــفهاّّةالمعاملــــ
ّلبرنــامجّوكيــلالمســتفيدّيقتصــرّعلــىّالقيــامّّبــدورّ

 (التأمين
ّ
االجتماعيــةّالعينيــةّكتحويــلّّالتحــويالتّقيــدّويــتمّ 3-84

ّالهادفــــةّغيــــرالحكومــــةّوالمؤسســــاتّّمــــنّضــــمني
المعيشـــــيةّإلـــــىّاألســـــرّّاألســـــرّتخـــــدمّالتـــــيللـــــربحّ

.ّالمعيشـــيةّوكتحويـــلّالســـتهالكّالســـلعّوالخــــدمات
ّالمتـاحالدخلّّّالتحويل،ّبعدّالدخلّمقياسّويدعى

المتــــاحّّالــــدخلبــــدال ّعــــنّ)ّالمعــــدلّّبــــهّللتصــــرف
ّّاالســـــــــتهالك،ّمقيـــــــــاسّويـــــــــدعى(ّبـــــــــهّتصـــــــــرفلل

بدال ّعنّاإلنفـاقّعلـىّ)ّاالستهالكّالنهائيّالفعليّ  (.االستهالكّالنهائي
ّ

 الداخلية المعامالتّّّّّّّ
 
ــاّمعينــةّمــنّّيعامــلّ 3-85 ّأنهــــاّعلــــىّالوحــــداتّداخــــلتجــــريّّالتــــياألعمــــالّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّأنواع 

ّمـــــنفائـــــدةّّأكثـــــرصـــــورةّّإعطـــــاءّبغيـــــةمعـــــامالتّ
ّالنهائيـــــــةالناحيـــــــةّالتحليليـــــــة،ّعـــــــنّاإلســـــــتعماالتّ

ـــاجّللمخرجـــات وهـــذهّالمعـــامالتّالتـــيّ.ّوعـــنّاإلنت
ـــدعىّّفيهـــاّتشـــارك ّمعـــامالتوحـــدةّواحـــدةّفقـــطّّت
 .ّأوّداخليةّالوحدةّداخل

 
المعيشـــيةّوالحكومـــةّالعامـــةّّاألســـرّبعـــضّوهنـــاكّ 3-86

ّاألســـــــرّخــــــدمتّّللـــــــربحّهادفــــــةّغيـــــــرّمؤسســــــاتّو
ّاّ نهائيـــّّمســـتهلكاّ ّاّ منتجـــّبوصـــفهاّتعمـــلّ،المعيشـــية ّفــيتعمــلّوحــدةّمؤسســيةّّّحــينّو.ّســواءّحــدّعلــى

تسـتهلكّبعـضّّّأنّتختـارقـدّّفإنهاكالّالنشاطين،ّ
وفــيّ.ّنفســهاأنتجتهــاّهــيّّالتــيأوّكــلّالمخرجــاتّ

ّوحــــداتمعاملــــةّبــــينّّأيــــةّتحــــدثالحالــــةّالّّهــــذه
وتقــديرّّمعاملــةّتركيــبولكــنّمــنّالمفيــدّّمؤسســية،
ــــــةقيمتهــــــاّ ــــــدّّبغي ــــــيّواالســــــتهالكّالمخرجــــــاتقي ّف
 .كليهماّالحسابات

ّ
ّ،نظــــامّالحســـاباتّالقوميــــةّفـــيّالمطبقــــةّوالقاعـــدةّ 3-87

جميعّالسلعّالتـيّّأنّهيّالمعيشية،ّلألسرّبالنسبة
ـــــذينّاألشـــــخاصّنفـــــسّيســـــتهلكها ّأوينتجونهـــــا،ّّال
ـــــــــسأعضـــــــــاءّ ألغـــــــــراضّّالمعيشـــــــــية،ّاألســـــــــرةّنف

المخرجـاتّّفيينبغيّأنّتدرجّّ،االستهالكّالنهائي
ّفـــيّالمباعـــةّالســـلعّقيـــدّلطريقـــةّمماثـــلّنحـــوّعلـــى
فيهــاّّيعامــلّمعــامالتافتــراضّّيعنــيّوهــذا.ّالسـوق

وكــــأنهمّّالســــلعّإنتــــاجّعــــنّالمســــؤولونّاألشــــخاص
أســـرهمّّألعضـــاءأوّّكمســـتهلكين،ّألنفســـهموردوهـــاّ

ــــــمومــــــنّّالمعيشــــــية، ــــــةّقيــــــدهاّفــــــيّّث تقييمهــــــاّبغي
 .ّالحسابات

ّ
تملكهــــــــاّالحكومــــــــاتّأوّّالتــــــــيالمنشــــــــآتّّتقــــــــومّ 3-88

ّاألســـرتخــدمّّالتــيللـــربحّّالهادفــةّغيــرالمؤسســاتّ
أوّّأوالصــحيةّالتعليميــةّالخــدماتّّبتقــديمّالمعيشــية
ــــواعمــــنّّغيرهــــا ــــىّالخــــدماتّأن ــــرادىّّاّإل ّألســــرف

مهمــــــــةّّّغيــــــــرّبأســــــــعارّأوّبالمجــــــــانالمعيشــــــــيةّّ
ّغيــرالمؤسســاتّّأوّالحكومــاتّوتتحمــل.ّاقتصــادياّ 
المعيشــيةّتكــاليفّّاألســرتخــدمّّالتــيللــربحّّالهادفــة

تّتقــديمّهــذهّالخــدماتّوتقيــدّالقــيمّبوصــفهاّمعــامال
مـــــــنّقبـــــــلّّّنهائيـــــــةّنفقـــــــاتّبوصـــــــفهاأيّ:ّداخليــــــة

ّالتــيللــربحّّالهادفــةّغيــرأوّالمؤسســاتّّلحكومــاتا
مـنّّالمنتجةّالمخرجاتالمعيشيةّعلىّّاألسرتخدمّ

وكمــــاّســــبقّشــــرحه،ّيقيــــدّ.ّ)تمتلكهــــاقبــــلّمنشــــآتّ
ّمنفصـــالالخـــدماتّّهـــذهاحتيـــازّاألســـرّالمعيشـــيةّّل

ّشـــكلّوهـــذااالجتماعيـــةّالعينيـــةّّالتحـــويالتتحـــتّ
ّبــينّتحـدثالتــيّّالنقديـةّغيــرآخـرّمــنّالمعـامالتّ
للـربحّّالهادفةّغيرّأوالمؤسساتالوحداتّالحكوميةّ

ـــــي المعيشـــــيةّّواألســـــرالمعيشـــــيةّّاألســـــرتخـــــدمّّالت
 (.ّالمعنية

ّ
ّّمعـــــامالتّعـــــدةّالقوميـــــةّالحســـــاباتّنظـــــامّيميـــــزّ 3-89

المشـاريعّّإلعطـاءّّصـورةّأكمـلّعـنّّداخـلّأخرى
ّالمشـاريعفعلـىّسـبيلّالمثـال،ّعنـدماّتنـتجّ.ّاإلنتاج
ــــــةّّأصــــــوالّ  فــــــإنّنظــــــامّّالخــــــاص،ّالســــــتعمالهاثابت

ّألنفســهاّالمشــاريعّتوريــداتّيقيــدالحســاباتّالقوميــةّ
وعنــــدماّ.ّبعــــدّفيمــــاّالمســــتعملةّالمشــــاريعّبوصــــفها
ســـــواءّأكانـــــتّ)ّثابتـــــةّأصـــــوالّ المشـــــاريعّّّتســـــتعمل
اإلنتــاجّّخــالل(ّلحســابهاّالخــاصّأوّمشــتراةّمنتجــة

ّقيمــــةتنــــاقصّّيقيــــدفــــإنّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّ
 .ّاإلنتاجّكتكلفةّمدةّخاللّاألصل

ّ
مناقشــةّقيــدّالتوريــداتّبــينّإحــدىّالمنشــآتّّوتــردّ 3-91

ّالفقــــرةّفــــيومنشــــأةّأخــــرىّتخــــصّنفــــسّالمشــــروعّ
(6/114ّ.) 

ّ
 المشروعة غيرواألعمال  الخارجية األعمال

ّ
ّالتــيّاألعمــالّألنــواعّوصــفاّ ّالســابقةّالفــروعّتقــدمّّ 3-91

ـــــر .ّمعـــــامالتّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــةُّتعتََب
واألعمـالّّالخارجيـةّاألعمالّعلىّالفرعويركزّهذاّ

اعتبـــــــارّّّعـــــــدمّســـــــببّويشـــــــرحّالمشـــــــروعة،ّغيـــــــر
أنـــــواعّّبــــينّويميــــزّمعـــــامالتاألعمــــالّالخارجيــــةّ

ّمعــــامالتتعتبــــرّّالتــــيّالمشــــروعةّغيــــراألعمــــالّ
 .ّمعامالتّتعتبرّالّالتيّوتلك

ّ
 الخارجية األعمال       

 
التــيّتقــومّبهــاّّاالقتصــاديةّاألعمــالّبعــضّتســببّ 3-92

ّوظــــروفّوضــــعتغيــــراتّفــــيّّالمؤسســــيةّالوحــــدات
ّاألعمــالوهــذهّهــيّ.ّموافقتهــاّبــدونوحــداتّأخــرىّ

غيــرّمطلوبــة،ّّخــدماتاعتبارهــاّّمكــنويّالخارجيــة؛
ــــةّبــــدونأوّخــــدماتّضــــارةّمــــؤداةّ ّالوحــــداتّموافق

غيـرّّعواقبذواتّّةأعمالّالّّتعاونيّإنها.ّالمتأثرة
ّالمعـــامالتالعــادة،ّّمـــاّينـــاقضّّفـــيمرغــوبّفيهـــاّ

 .ّالسوقية
 

إذاّكــــانّّفيمــــاّّالنظــــرالضــــروريّّمــــنأنــــهّّغيــــرّ 3-93
إذّ.ّالخارجيـــةّاألعمـــالّهـــذهقـــيمّّتخصـــيصّينبغـــي
ّالـــداالتتقـــيسّّأناالقتصـــاديةّّلحســـاباتلّّينبغـــي

ّنظــامّإطــارفــيّّواالســتهالككاإلنتــاجّّاالقتصــادية
ـــانونيّواجتمـــاعيّاقتصـــاديّمعـــينّ ّضـــمنهّتحـــددق

ّذلــك،إلــىّّوباإلضــافة.ّالنســبيةّالتكــاليفّوّاألســعار
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محاولـــةّربـــطّقـــيمّذواتّمـــدلولّإقتصـــاديّّّســـتواجه
صعوباتّتقنيةّكبيـرةّعنـدماّتكـونّّخارجيةبأعمالّ

.ّفـــيّجوهرهـــاّســـوقيةّغيـــرّظـــواهرهـــذهّاألعمـــالّ
معـــــامالتّّليســـــتّالخارجيـــــةّاألعمـــــالّألنّونظـــــراّ 
الّّبموافقتهـا،المؤسسـيةّّالوحداتتدخلّفيهاّّسوقية

ـــــةّلضـــــمانّأنّ ـــــةّأوّّالقـــــيمّتكـــــونتوجـــــدّآلي الموجب
ّالمعنيــــينّاألطــــرافّمختلــــفّينســــبهاالســــالبةّالتــــيّ

وفضــــال ّ.ّبينهــــاّفيمــــاّمتســــاوقةّالخارجيــــةّلألعمــــال
ّّتضـــمّالتـــييمكـــنّتفســـيرّالحســـاباتّّالعـــنّذلـــك،ّ

تمثـــلّحـــاالتّتـــوازنّّّبأنهـــاّخارجيـــةّألعمـــالّّقيمـــاّ 
ذا.ّقتصــادياّ قابلــةّلإلســتدامةّّحــاالتأوّ ّأريــدّمــاّوا 

السـلوكّّفـإنهذهّالقيمّّمحلمدفوعاتّفعليةّّإحالل
ّبدرجـةّوربماّ،سيتغيرّالمعنيةاالقتصاديّللوحداتّ

 .ّكبيرة
ّ
ّأوّللهــــواءّمنــــتجّتلويــــثّالنموذجيــــةاألمثلــــةّّومــــنّ 3-94

اللــذينّتســتعملهماّوحــداتّأخــرىّألغــراضّّّالمــاء
ذا.ّنتــاجّأوّاالســتهالكاإل ّبالتلويــثللمنــتجُّّســمحّوا 

للعقــاب،ّفـــإنّّّبــالتعرضّمخـــاطرةّأوّغرامــةّبــدون
ســتكونّأقــلّمــنّّثالخاصــةّّللُمَلـوّ ّاإلنتــاجّتكـاليف

ّبعــضتختــارّّوقــد.ّالتكــاليفّاالجتماعيــةّللمجتمــع
ّتاريخهـا،ّمـنّمعينـةلحظاتّّفيّاألقلالبلدان،ّفيّ

أنّتصــوغّقوانينهــاّّبحيــثّتســمحّلــبعضّالمنتجــينّ
ــــــثّالخاصــــــةّتكــــــاليفهمّيخفضــــــواأنّ ــــــدونّبالتلوي ّب

ّتشــجيعّبغيــةّاّ عمــدّاإلجــراءّهــذاّيتخــذّوقــد.ّعقــاب
ّهـذهمـنّّالحكمـةتكونّّقدّو.ّمثالّ ّالسريع،ّالتصنيع

والســيماّعلــىّالمــدىّّ،السياســةّّمشــكوكا ّفيهــاّجــداّ 
ّأوّبالمناســـّمـــنّأنيعنـــيّّالّذلـــكولكـــنّّالطويــل،
مـــنّالناحيـــةّالتحليليــةّأنّتحـــاولّالحســـاباتّّالمفيــد

ّمؤسســــــيّإخفــــــاقاالقتصــــــاديةّتصــــــحيحّحــــــاالتّ
ّالمنتجــينّإلــىتنســبّّبــأنالنــوعّّهــذاّمــنّمفترضــة
ــــىّ.ّبهــــاّاالعتــــرافّالمجتمــــعّيقــــررالّّتكــــاليف فعل

ّإضـــــفاءمـــــنّمحاولـــــةّّالغـــــرضســـــبيلّالمثـــــالّأنّ
ّالخارجيــــةّاألعمــــالّبعــــضالطــــابعّالــــداخليّعلــــىّ

تصــــريفّّعلــــىّأخـــرىّّرســــومأوّّضــــرائبّبفـــرض
ّّبغيـةّاإلنتاجّطرائقالملوثاتّهوّإحداثّتغييرّفيّ

كمـــــــاّأنّالمحاســـــــبةّالكاملـــــــةّ.ّّالتلـــــــوثّتخفـــــــيض
معقــــدةّللغايــــةّألنــــهّالّيكفــــيّّّالخارجيــــةّلألعمــــال
فـــــيّحســـــاباتّّالتكـــــاليفّإدخـــــالّعلـــــىّاإلقتصـــــار

المنتجــينّّإذّســيكونّمــنّالضــروريّأيضــا ّإدخــالّ
مشـــــكوكّفـــــيّّأهميتهـــــاّّيـــــدةعدّأخـــــرىتعـــــديالتّّ

 .ّاالقتصاديةّّبغيةّموازنةّالحسابات
ّ
هــــذاّالنــــوعّمــــنّاألمثلــــةّالســــببّفــــيّأنّّويوضــــحّ 3-95

بعـــــــضّالتحلـــــــيالتّالتـــــــيّيـــــــتمّإجراؤهـــــــاّبالشـــــــكلّ
األفضـــــلّفـــــيّإطـــــارّحســـــابّتـــــابعّحيـــــثّيحـــــدثّ
تخفيـــفّلـــبعضّالقيـــودّواألعـــرافّالخاصـــةّبنظـــامّ

وفـــيّحالـــةّالتلـــوث،ّتـــمّوضـــعّ.ّالحســـاباتّالقوميـــة
ـــــــةّللمحاســـــــبةّمتكامـــــــلّنظـــــــام ّواالقتصـــــــاديةّالبيئي

(SEEA 2003ّ)ّوكانّالهـدفّمنهـاّبالتحديـدّهـو
 .ّاستكشافّالموضوعاتّالبيئية

ّ
  المشروعة غير األعمال      

ّ

ــــراألعمــــالُّّتعامــــلّ 3-96 ــــقّّّالمشــــروعةّغي ــــيّتنطب الت
الخاصـــيةّّســـيماّالوّ)عليهـــاّخصـــائصّالمعـــامالتّ

(ّّالطـــرفينّبـــينّمتبـــادلّاتفـــاقّوجـــودالمتمثلـــةّّفـــيّ
ّاســــتهالكّأوّفإنتـــاج.ّالمشــــروعةمعاملـــةّاألعمـــالّ

معينـــة،ّّكالمخـــدرات،ّّقـــدّيكـــونّّخـــدماتّأوّســـلع
ّهـــذهغيـــرّمشـــروعّولكـــنّالمعـــامالتّالســـوقيةّفـــيّ

ّفـيّتقيـدالمشـروعةّيجـبّأنّّغيرالسلعّوالخدماتّ
ذاّجــــــــرىّتجاهــــــــلّنفقــــــــاتّاألســــــــرّ.ّالحســــــــابات المشــروعةّّّّغيــرّوالخــدماتالمعيشــيةّعلــىّالســلعّوا 

األســرّّمــدخراتألســبابّمبدئيــةّفســيبالغّفــيّتقــديرّ
ــــكّّاألســــرأنّّوســــيفترضالمعيشــــيةّ المعيشــــيةّتمتل

ــــيأصــــوال ّالّتمتلكهــــاّ ومــــنّالواضــــحّأنّ.ّالواقــــعّف
إذاّّّخطيـرّلتشـويهّعرضـةتكـونّّبرمتهاالحساباتّ
وقـدّ.ّفعـالّ ّتحدثّالتيّالنقديةّالمعامالتاستبعدتّ

الحصــولّّ،تحيليكـونّمـنّالصـعب،ّّبــلّمـنّالمسـ
ّّولكنّالمشروعة،ّغيرعنّالمعامالتّّبياناتعلىّ

ينبغـــيّمــــنّحيــــثّالمبــــدأّأنّتــــدرجّفــــيّالحســــاباتّّ
ّاألخــرى،ّالبنـودّفــيولـوّلمجـردّاإلقــاللّمـنّالخطـأّ

 .ّالموازنةّالبنودّفيهاّبما
 

ّهـيّالمشـروعةّغيـرمنّاألعمـالّّكثيراّ ّأنّغيرّ 3-97
الّّّالممتلكــاتأوّّاألشــخاصّضــدمرتكبــةّّجــرائم

.ّّمعـــامالتيمكـــنّبـــأيّشـــكلّتفســـيرهاّعلـــىّأنهـــاّ
ّأقـدمتّّفعـلّبأنهـاّالسـرقةفمثال ّالّيمكنّوصفّ

الناحيــــــةّّومــــــن.ّمتبــــــادلّباتفــــــاقّوحــــــدتانّعليــــــه
ّمتطـــرفّشـــكلّهـــوأوّالعنـــفّّةفالســـرقّالنظريـــة،

ـــةُّّيلحـــقّالضـــررّّّمـــن ّبوحـــدةاألعمـــالّالخارجي
ولـــــــيسّّمصـــــــادفةّأوّّعمـــــــدا ،مؤسســـــــيةّأخـــــــرىّ

ّأســــــرّّمــــــنّســــــلعّســــــرقةّفــــــإنّوهكــــــذا.ّعرضــــــا
ّتقيـــدالمعيشــيةّّالّتعامـــلّبوصــفهاّمعـــامالتّوالّ

 .ّالمعيشيةّاألسرّنفقاتّتحتّمقدرةّقيملهلّ
ّ
ذاّ 3-98 ّفيهـــابمـــاّ)ّالعنـــفالســـرقةّأوّّأعمـــالّانطـــوتّوا 

أوّّألصــــوللّّهامــــةّتوزيــــعّإعــــادةعلــــىّ(ّّالحــــرب
ّفـــــيتؤخـــــذّّأنالضـــــروريّّمـــــنّفـــــإنّ،علـــــىّتلفهـــــا

بوصـفهاّّأدنـاهموضـحّّهوّكماّتعامل،ّو.ّّاإلعتبار
 .ّمعامالتبوصفهاّّالتدفقاتّأخرىّ

ّ
 األخرى التدفقات .8
 
األخةةرى هةةي تغيةرات فةةي قيمةةة األصةةول  التةدفقاتّ 3-99

. المعةةامالت طريةةقوالخصةةوم التةةي ال تنةةتج عةةن 
مــرتبطّّبعـدمّتــوفرّّمعـامالتاعتبارهــاّّعـدمّوسـبب

ّ،مـثالّ .ّخاصيةّأوّأكثـرّمـنّخصـائصّالمعـامالت
الصــــلةّّّذواتّالمؤسســــيةّالوحــــداتّتتصــــرفّالّقــــد

فــــيّّالحــــالّهــــيكمــــاّّمتبــــادل،ّاتفــــاقبنــــاء ّعلــــىّ
أوّربمـــاّ.ّتعـــويضّبـــدوناالســـتيالءّعلـــىّاألصـــولّ

ـــد ـــرّّيكـــونّق ـــلعـــنّّحـــدثّطبيعـــيّّناتجـــاّ التغي ّّمث
علــــــــىّّظــــــــاهرةّّفقـــــــطّلــــــــيسّ،الهـــــــزاتّاألرضــــــــية

قيمــةّّتتغيــرأنّّيمكــنعــنّذلــك،ّّّوبــدالّ .ّاقتصــادية
األجنبيـةّنتيجــةّّبالعملــةّعنهـاّالمعبــرأحـدّاألصـولّ

 .ّفيّسعرّالصرفّالتغير
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القيـــودّالخاصـــةّبالتـــدفقاتّاألخـــرىّفـــيّّوتظهـــرّ 3-111
ــــــراتّ ــــــذينّيشــــــكالنّالتغي واحــــــدّمــــــنّالحســــــابينّال

وتشـــملّالتغيـــراتّ.ّاألخـــرىّفـــيّحســـاباتّاألصـــول
األخــرىّفــيّحســابّحجــمّاألصــولّالتغيــراتّالتــيّ
تؤديّإلىّتغيرّفيّقيمةّأصلّماّبسـببّتغيـرّفـيّ

ويشــملّ.ّأوّخصائصــهّالماديــةّاألصــلّتلــككميــةّ
حســابّإعـــادةّالتقيـــيمّالتغيــراتّقـــيّقيمـــةّاألصـــولّ
والخصــومّوصــافيّالقيمــةّنتيجــةّفقــطّللتغيــراتّفــيّ
مســــتويّوهيكــــلّاألســــعار،ّوهــــوّمــــاّيــــنعكسّفــــيّ

 .ّّاإلقتناءمكاسبّوخسائرّ
ّ

 
 

 األصول حجم في األخرى التغيرات
ّ

ّفـــيّتقـــعاألخـــرىّفـــيّحجـــمّاألصـــولّّالتغيـــراتّ 3-111
 .رئيسيةّفئاتّثالث

 
والخصـومّّاألصـولّبظهـورّاألولـيّالفئةّوتتعلقّ 3-112

ّّبعضــــهاّيتعلــــقوقــــدّ.ّعــــداّالمعــــامالتّّواختفائهــــا
ّبحيـــثّالجوفيـــة،،ّكاألصـــولّالطبيعيـــة،باألصـــولّ

ّبوصــــــفهاّتحــــــدثأنّعمليــــــاتّالــــــدخولّوالخــــــروجّ
.ّبـــــــينّالوحـــــــداتّالمؤسســـــــيةّوالطبيعـــــــةّتفـــــــاعالت
ّينشـــــئهاباألصـــــولّالتـــــيّّاألخـــــرّبعضـــــهاّويتعلـــــق
للنفــــــائس،ّّفبالنســــــبة.ّكالنفــــــائسّالبشــــــري،ّالنشـــــاط
فـــــــيّّاحتيازهـــــــارأسّالمـــــــالّّحســـــــابّيقيـــــــدمـــــــثال ،ّ

ّأوالمعـــــــامالتّّبوصـــــــفهاّســـــــلعا ّمنتجـــــــةّحــــــــديث اّ
المعــامالتّفــيّالســلعّّالموجــودةّّويقيــدّمســتوردان،
خاصـــةّّأوّهامـــةّقيمـــةّوتمييـــز.ّّنفـــائسّالمصـــنفة
الــذيّّهــوّالميزانيــاتّفــيالمقيــدةّفعــال ّّغيــرّللســلع
ّتـــدفقاّ بوصـــفهّّقيـــدهور اّاقتصـــادي اّينبغـــيّظهـــّيعتبـــر
أليّّالميزانيـــاتّفـــيالنفـــائسّّتظهـــروقـــدّالّ.ّآخـــر

ربمــاّقــدّّأنهــاّمــثال،.ّّأســبابعــدةّّبــينســببّمــنّ
ّبوصـفهاّأصـالّ ّقيـدتّقـدّأوّزمنيـاّ تسبقّالحساباتّ

 .استهالكيةّسلعاّ 
ّ
ّالخارجيـةّاألعمـالّبتـأثيراتالثانيـةّّالفئـةّوتتعلقّ 3-113

ــــل.ّوالكــــوارث ــــيهــــذهّاألحــــداثّّأحــــدّويتمث ــــامّف ّّقي
ّمـنأصـلّّملكيـةّبنـزعفعليـةّّبصـورةّمؤسسيةوحدةّ
يعتبــرّمعاملــةّّالّعمــلوهــوّّموافقتــه،ّبــدونمالكــهّ

.ّغيـــــــرّمتـــــــوفرّّالمتبادلـــــــةّالموافقـــــــةألنّعنصـــــــرّ
تلـــــكّالتـــــيّتتلـــــفّّأيضـــــاّ هـــــذهّاألحـــــداثّّوتشـــــمل

وعلـــىّ.ّالحــروبأوّّالطبيعيـــةّكــالكوارثّاألصــول،
كاسـتهالكّرأسّّالمعـامالت،ّفـإنذلك،ّّمنّالعكس

ّإلــىّتشــيرفــيّالمخزونــاتّّتغيــرالمــالّالثابــتّأوّال
 .التلفأوّّلخسارةلّّالعاديةّالمعدالت

ّ
الثالثـــــةّبــــالتغيراتّفــــيّاألصـــــولّّالفئــــةّوتتعلــــقّ 3-114

والخصـــــومّالتـــــيّتعكـــــسّالتغيـــــراتّفـــــيّتصــــــنيفّ
ــــينّالقطاعــــاتّوفــــيّهيكــــلّ الوحــــداتّالمؤسســــيةّب

ــــــيالوحــــــداتّالمؤسســــــيةّأوّ األصــــــولّّتصــــــنيفّف
إذاّأصـــبحّأحــــدّّ،فعلـــىّســــبيلّالمثـــال.ّّوالخصـــوم
ـــرّتميـــز اّّذيّغيـــرّمشـــروع شخصـــيةّاعتباريـــةّّأكث
ّخصــائصّواكتســبمــنّالناحيــةّالماليــةّّمالكــهمــنّ

والخصـــومّالتـــيّّواألصـــولهـــوّّينتقـــلّشـــركة،شـــبهّ
المعيشـيةّّإلـىّقطـاعّّاألسـرّقطـاعّمـنبهـاّّيحتفظ

ــــــعوالتغيــــــراتّفــــــيّّالماليــــــةّغيــــــرالشــــــركاتّ ّالتوزي
ّشــــبهتملكهــــاّّالتــــيلألصــــولّوالخصــــومّّلقطــــاعيا

 .العنوانّهذاّتحتّتقيدالشركةّ
ّ

 اإلقتناءوخسائر  مكاسب
ّ

ّسـالبةأوّّموجبـةّإسـميةّّإقتنـاءّمكاسبّوتتحققّ 3-115
ّوالخصــومّاألصــولّلمــالكيّالمحاســبيةّالمــدةّأثنــاء
ّاإلقتنـــاءمكاســـبّّوتوصـــف.ّلتغيـــرّأســـعارهاّنتيجـــة
ـــاّ ُّيفضـــل،ّولكـــنّ"مكاســـبّرأسّالمـــال"ّبأنهـــاأحيان 

يؤكـــدّعلـــىّأنّّألنـــه"ّاإلقتنـــاءمكاســـبّ"هنـــاّتعبيـــرّ
ــــق،ّاإلقتنــــاءمكاســــبّ ّنتيجــــةبشــــكلّصــــرف،ّّتتحق
أوّالخصـــــومّّعبـــــرّالـــــزمنّدونّّاألصـــــولّاقتنـــــاء

ّمكاســـــبّتقتصـــــروالّ.ّتحويلهـــــاّبـــــأيّشـــــكلّكـــــان
ّ،كاألصــــــول"المــــــالرأسّ"ّمكاســــــبعلــــــىّّاإلقتنـــــاء
اليــــة،ّبــــلّتشــــملّواألصــــولّالمّواألراضــــيّالثابتــــة
الســـلعّّأنـــواعّكافـــةمـــنّّالمخزونـــاتّمكاســـبّأيضـــاّ 
قيـــــدّّاألعمــــالّفيهــــاّبمـــــاّالمنتجــــون،ّيقتنيهــــاالتــــيّ

فـيّقيمـةّّالزيادة"ماّتوصفّبأنهاّّوكثيراّ ّ،اإلنجازّ
ــــــدّ".ّالمخــــــزون ــــــقوق ــــــاءّمكاســــــبّتتحق ــــــيّاإلقتن ّف
الفتــرةّّخــاللّالــزمنّمــنّمــدةّأليــةّالمقتنــاةّاألصــول

ّأثنــاءّالمقتنــاةالمحاســبية،ّولــيسّفقــطّفــيّاألصــولّ
ـــرة ويمكـــنّأنّتظهـــرّبالنســـبةّلألصـــولّّّ،كلهـــاّالفت

ــــةّّفــــيّالالتــــيّّتظهــــرّ ــــيّّوالّاالفتتاحيــــةالميزاني ف
 .ّالختاميةالميزانيةّ

 
ّالتغيـراتّعلىّاإلسميةّاإلقتناءّمكاسبّوتتوقفّ 3-116

.ّفــــــيّأســــــعارّاألصــــــولّوالخصــــــومّّعبــــــرّالــــــزمن
ّتبـاعأنّّيمكـناألسعارّالتيّّهيّنيةالمعواألسعارّ

مكاســـبّّتحليـــلّويمكـــن.ّبهـــاّاألصـــولّفـــيّالســـوق
ّتعكـسّمحايـدةّإقتنـاءإليّمكاسبّّاإلسميةّاإلقتناء

ـــراتّفـــيّ ومكاســـبّّ،لألســـعارّالعـــامّالمســـتويالتغي
التغيـراتّفـيّاألسـعارّالنسـبيةّّتعكسّحقيقيةّإقتناء

 .ّلألصول
ّ
ّ
ّ
 الموازنة الينود - دّ
 
يحصةةةل  محاسةةةبي تركيةةةبالمةةةوازن هةةةو  البنةةةد  3-117

مجموع قيمة القيود في جانب واحةد   بطرحعليه  
مةةةن الحسةةةاب مةةةن مجمةةةوع القيمةةةة  فةةةي الجانةةةب 

القيـودّّعـنمسـتقلةّّبصـورةّقياسـهّيمكـنوالّ.ّاآلخةر
ّتطبيــقّيعكــسّفإنــهّمشــتقا ؛قيــدا ّّوبوصــفهاألخــرى،ّ

فـيّّّالخاصـةّالقيودالقواعدّالمحاسبيةّالعامةّعلىّ
بأيـــــةّمجموعـــــةّّيتعلـــــقّالّوهـــــو.ّالحســـــابّجـــــانبي
ّمـــــــنّمجموعـــــــةّأيـــــــةّأوّالمعـــــــامالتّمـــــــنّمعيتـــــــة

ّبوحــداتّعنــهّالتعبيــرّيمكــنّالوبالتــاليّّاألصــول،
 .ّبهّخاصةّكمياتّأوّأسعار

ّ
 التدفقات حسابات في الموازنة البنود
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ــــــودّ 3-118 ــــــةّوالبن ــــــدخلمجــــــردّادواتّّليســــــتّالموازن ُّت

ّلتقيـيمّتسـتعملوغالب اّمـاّ.ّالحساباتّتوازنلضمانّ
ّأساســــــــيةّمؤشــــــــراتّبوصــــــــفهااألداءّاالقتصــــــــاديّ

فهـــيّتحتـــويّعلـــىّمقـــدارّكبيـــرّ.ّالكلـــيّلالقتصـــاد
مـنّأهـمّالقيـودّفـيّّبعضـاّ ّوتتضمنمنّالمعلوماتّ
يتضــــحّمــــنّأمثلــــةّالبنــــودّّّكمــــاّوذلــــكالحســــابات،ّ
ّنســــخةّتــــدفقاتّتتضــــمنالتــــيّّللحســــاباتالموازنــــةّ

 :أدناه
 المحلي،ّالناتجّأوّالمضافةّالقيمة -ّأ
 التشغيل،ّفائض -ّب
 ،بهّللتصرفّالمتاحّالدخل -ّج
 االدخار، -ّد
 االقتراض،ّصافيّأوّاإلقراضّصافي -ّه
 .الجاريّالخارجيّالميزان -ّو

ّ
 العمومية الميزانيات في الموازنة البنودّّّّّّّ

 
قيمـةّّيساويّالذيّ،المالية،ّالقيمةّصافيُّيعرفّ 3-119

تماكهــاّّالتــيّوالماليــةّالماليــةّغيــرجميــعّاألصــولّ
ّمنهــاّمخصــوماّ ّمؤسســيقطــاعّّأومؤسســيةّّوحــدة

بأنــــهّالبنــــدّّالمســــددة،ّغيــــرّالتزاماتــــهقيمــــةّجميــــعّ
بالنســبةّّالحــالّهــيوكمــاّ.ّالميزانيــاتالمــوازنّفــيّ

فــــــيّنظــــــامّالحســــــاباتّّاألخــــــرىّالموازنــــــةّللبنــــــود
ّالماليـــــةالقوميـــــة،ّالّيمكـــــنّقيـــــاسّصـــــافيّالقيمـــــةّ

ّالّهـــــوّإذالقيـــــودّاألخـــــرىّّّعـــــنمســـــتقلةّّبصـــــورة
 .ّالمعامالتّمنّمعينةبأيةّمجموعةّّيتعلق

 
مــنّّمســتويّبوصــفهيظهــرّصــافيّالقيمــةّّوكمــاّ 3-111

ـاّاسـتخالصّالتغيـراتّّالمخزون، فربماّيتسـنىّأيض 
فيّصافيّالقيمةّنتيجـةّلمختلـفّأنـواعّالمعـامالتّ

وكمــــاّأنــــهّمــــنّالممكــــنّتتبــــعّ.ّوالتــــدفقاتّاألخــــرى
ـــــةّأصـــــلّمـــــنّخـــــاللّ ـــــيّمســـــتوياتّأي ـــــراتّف التغي

طــوالّّالتغيــراتّفــيّالمعــامالتّوالتــدفقاتّاألخــرى
ّمســـتفيض،الفتـــرة،ّفإنـــهّمـــنّالممكـــنّكـــذلكّبشـــكلّ

التغيـــراتّفـــيّإجمـــاليّصـــافيّالقيمـــةّوفق ـــاّّوصـــف
للمعــــــامالتّوالتــــــدفقاتّاألخــــــرىّالتــــــيّأدتّإلــــــىّ

 .ّالتغيراتّفيّإجماليّمستويّاألصولّوالخصوم
ّالمحاسبية القواعد -ّهّ
ّ
بينـــاّفـــيّالمقدمـــة،ّيغطـــيّهـــذاّالقـــيمّمبـــدأّّوكمـــاّ 3-111

المحاســــبةّرباعيــــةّالقيــــود،ّوالتقيــــيمّوتوقيــــتّالقيــــد،ّ
وتصـــنيفّالقيـــودّالمحاســـبيةّوتصـــنيفّالمعـــامالتّ

وقــــدّوردّشــــرحّتطبيــــقّكــــلّمــــنّ.ّفــــيّمجموعــــات
ّالفصــولّفــيّمفصــالّ التــدفقاتّوالبنــودّّهــذهّفــرادى
ّوحســاباتّجــداولّمختلــفّفــيّالقيــودّتصــفّالتــي

ّتفاصــــــيلّمناقشــــــةّتمــــــتّوقــــــد.ّالمركــــــزيّاإلطـــــار
ّفــيّاآلخــر،ّبعــدّواحــد اّالمحاســبية،ّالقيــودّتصــنيف
 .عشرّالثالثّالفصل

ّ
 القيدرباعية  المحاسبة .1
 

ّنظـامّأسـاسّيمثـلّالـذيّالمحاسبيّالنظامّوينبعّ 3-112
ّلمســــــكّموســــــعةّمبــــــادئّمــــــنّالقوميــــــةّالحســــــابات
ّالمحاســـــبيّالنظـــــامّلفهـــــمّالممكـــــن،ّومـــــن.ّالـــــدفاتر
ـــــة،ّالحســـــاباتّلنظـــــام ـــــةّتمييـــــزّالقومي ـــــادئّثالث ّمب
 :الدفاترّلمسك

ّ،الـــــدفاترّّمســـــكالمـــــزدوجّالعـــــاموديّفـــــيّّالقيـــــد -1
ّمســكالمــزدوجّفــيّّالقيــدوالمعــروفّكــذلكّبمســميّ

 التجارية،ّالمحاسبةّفيّالمستخدمالدفاترّ
 ،ّذوالدفاترّّمسكالمزدوجّاألفقيّفيّّالقيد -2
 الدفاترّرباعيّالقيودّّمسك -3

 
ّربـاعيّالعاموديالرئيسيةّلمسكّالدفاترّّوالسمةّ 3-113

ّعلــــىّقيــــدينّإلــــىّتــــؤديّالمعاملــــةّأنّهــــوّالقيــــود
ّقيـــدّبوصـــفهماّتقليـــدي اّإليهمـــاّيشـــارّواللـــذانّاألقـــل،
ــــدائن .ّالمتعــــاملينّســــجالتّوفــــيّالمــــدين،ّوقيــــدّال

ويضــمنّهــذاّالمبــدأّأنّجميــعّقيــودّالــدائنّوجميــعّ
قيـــودّالمـــدينّمتســـاويةّبالنســـبةّلجميـــعّالمعـــامالت،ّ
ومـــنّثـــمّيســـمحّبفحـــصّتوافـــقّالحســـاباتّبالنســـبةّ

 .ّوتتطلبّكلّمعاملةّقيدين.ّلوحدةّواحدة
 
األخـــــرىّقيـــــودّمنـــــاظرةّمباشـــــرةّفـــــيّّوللتـــــدفقاتّ 3-114

يضــمنّّونتيجــةّلــذلك.ّالتغيــراتّفــيّصــافيّالقيمــة
ّالهويــةالــدفاترّّّمســكالمــزدوجّالعــاموديّفــيّّالقيــد

ـــــةّاألساســـــية ّأنّأيّمـــــا،ّلوحـــــدةّالعموميـــــةّللميزاني
ّاإلجماليــةّالقيمــةّتســاويّلألصــولّاإلجماليــةّالقيمــة

ّصـافيّوينـتج.ّالقيمـةّصافيّإليهاّمضاف اّللخصوم
ّالمملوكــــةّلألصــــولّاإلجماليــــةّالقيمــــةّمــــنّالقيمــــة
اّماّلكيان  .للخصومّاإلجماليةّالقيمةّمنهاّمطروح 

ّ
ّالـدفاتر،ّمسـكّفـيالمـزدوجّاألفقـيّّالقيدّومفهومّ 3-115

فــــيّعمليــــةّتجميــــعّالحســــاباتّالتــــيّتعكــــسّّمفيــــد
العالقـــــــاتّاالقتصـــــــاديةّالمتبادلـــــــةّبـــــــينّمختلـــــــفّ

وتعنيّأنـهّإذاّ.ّالوحداتّالمؤسسيةّبطريقةّمنتظمة
،ّفــإنّ(ب)تقــدمّشــيئ اّمــاّللوحــدةّ(ّأ)كانــتّالوحــدةّ

ـــنفسّ(ّب)وّ(ّأ)حســـابّكـــلّمـــنّ ـــةّل تبـــينّالمعامل
واسـتالمّ(ّأ)كدفعّفـيّحسـابّ:ّالمبلغّوذلكّكاآلتي

ـــدويضـــمنّ(.ّب)ســـابّفـــيّح ّاألفقـــيالمـــزدوجّّالقي
الــدفاترّّثبــاتّعمليــةّالقيــدّلكــلّفئــةّمــنّّمســكفــيّ

ومثــالّذلــك،ّ.ّفئــاتّالمعــامالتّّمــنّقبــلّالطــرفين
ّفــيالــدفعّّبرســمالموزعــةّّاألربــاحيجــبّأنّتتســاويّ

الموزعةّبرسـمّالقـبضّّّاألرباحاالقتصادّأجمعّمعّ
فـــيّاالقتصـــادّأجمـــعّعنـــدماّتوضـــعّفـــيّالحســـبانّ

 .ّمالتّمعّبقيةّالعالمالمعا
 
ـــــتجّ 3-116 ـــــوريّلكـــــلّمـــــنّّوين ـــــقّالف ـــــدعـــــنّالتطبي ّالقي

ــــــيّّالعــــــاموديالمــــــزدوجّ ــــــدفاترّّّمســــــكف ّوالقيــــــدال
ّالـــدفاترّمســـكّالـــدفاتر،ّمســـكّفـــيّاألفقـــيالمـــزدوجّ

ربــاعيّالقيــود،ّوهــوّالنظــامّالمحاســبيّالــذيّيمثــلّ
وهــــوّ.ّأســــاسّالقيــــدّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة

مــــــعّّمتعــــــاملينّّيتعامــــــلّبطريقــــــةّتتســــــمّبــــــالترابط
والتـيّيفـيّكـلّّالمتعـاملين،أوّمجموعـاتّّمتعددين

ّمســكالمــزدوجّالعــاموديّفــيّّالقيــدمنهــاّبمتطلبــاتّ
ومــنّثــمّفــإنّمعاملــةّواحــدةّبــينّنظيــرينّ.ّالــدفاتر

وعلــىّالنقــيضّمــنّمســكّ.ّينشــأّعنهــاّأربعــةّقيــود
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ـــــــدفاترّالتجـــــــاري،ّتتعامـــــــلّالحســـــــاباتّالقوميـــــــةّ ال
ــذاّّالوحداتالمتعــددة،التفــاعالتّبــينّّمــعّبــالتوازي ول

وبمـاّأنّ.ّيتطلبّعنايةّخاصةّمـنّمنظـورّالتـرابط
أحــــدّخصــــومّوحــــدةّمــــاّيــــنعكسّفــــيّأصــــلّمــــاليّ
لوحدةّأخرى،ّعلىّسبيلّالمثال،ّفإنهّيتعينّبشـكلّ
متماثــــــــلّتقييمهمــــــــاّوتخصيصــــــــهماّفــــــــيّالوقــــــــتّ
وتصنيفهماّلتفاديّحـاالتّعـدمّالتوافـقّفـيّتجميـعّ

كــلّقطــاعّأوّالميزانيـاتّالعموميــةّللوحــداتّحســبّ
وينطبقّنفسّالشـيءّعلـىّ.ّبالنسبةّلالقتصادّككل

التــــــدفقاتّاألخــــــرىّالتــــــيّتــــــؤثرّعلــــــىّالميزانيــــــاتّ
 .ّالعموميةّّللطرفين

 
ــــــةّالحســــــاباتنظــــــامّّيســــــتخدمّ 3-117 ّاألعــــــرافّالقومي

.ّالعـالمّبقيـةّمعّالتدفقاتّلقيدوالمصطلحاتّالتاليةّ
فــالوارداتّعلـــىّســـبيلّالمثـــالّهــيّمـــوردّمـــنّبقيـــةّ

دمّفــيّاالقتصـادّالمحلــي،ّويمثـلّســدادّالعـالمّتسـتخ
قيمـــةّالـــوارداتّاســـتنزافّللثـــروةّبالنســـبةّلالقتصـــادّ

.ّالعــــالمّلبقيــــةّبالنســــبةمــــوردّمــــاليّّهالمحلــــيّولكنــــ
ومـــنّخـــاللّمعاملـــةّحســـابّبقيـــةّالعـــالمّّّبوصـــفهّ

الممكــنّتطبيــقّمبــدأّالمحاســبةّّفمــنّزائــف،ّقطــاع
رباعيةّالقيـودّوموازنـةّجميـعّالمخزونـاتّوالتـدفقاتّ

ــــ .ّيّإطــــارّاالقتصــــادّومــــعّبقيــــةّالعــــالمّبالكامــــلف
ويبـــينّحســـابّميـــزانّالمـــدفوعاتّالمركـــزّالمجمـــعّ
.ّلجميعّالقطاعاتّالمحليـةّبالنسـبةّإلـىّبقيـةّالعـالم

ولــذاّفهــوّصــورةّطبــقّاألصــلّمــنّحســاباتّبقيــةّ
ولكـــنّ.ّالعـــالمّفـــيّإطـــارّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــة

ـــــودّ ـــــىّالبن ـــــبّالحســـــاباتّعل رغـــــمّأنّعكـــــسّجوان
فـــــــإنّهنـــــــاكّتغطيـــــــةّمتســـــــاويةّوقيـــــــاسّّّالمبينـــــــة

وقـــدّتمـــتّمناقشـــةّذلـــكّ.ّوتصـــنيفّبـــينّالنظـــامين
ّ.ّبشكلّأكثرّتوسع اّفيّالفصلّالرابعّوالعشرين

ّ
 التقييم .8
 

 العامة القواعد
ّ
ّأداةّّبوصـفهنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّّقـوةّتكمنّ 3-118

علــىّالــربطّبــينّّّقدرتــهّفــيّكبيــرحــدّّإلــىتحليليــةّ
عنهــــاّّبــــالتعبيرّجــــداّ ّتنوعــــةمّّاقتصــــاديةّّظــــواهر
والّيحـاولّنظـامّالحسـاباتّ.ّمحاسـبيةّواحـدةّبوحدة

ّالتـــيّوالمخزونـــاتّالتـــدفقاتجـــدوىّّتحديـــدالقوميـــةّ
ّالجاريـةّالمبادلـةّقيمـةّيقـيسّبـل.ّنطاقـهّضمنّتقع

التـيّّالقـيمأيّّنقديـة،ّبوحـداتللقيودّفيّالحساباتّ
فغـــال ّلمبادلــــةّّالســـلعّّأوّالخــــدماتّأوّّاســـتخدمت ّمبادلتهـايمكـنّّالتياألصولّأوّأنهّّأوّالعاملةّاليد

ّ(.ّللتحويلّقابلةّودائعأوّّعملة)ّبالنقود
ّ

 المعامالت تقييم
ّ

أســعارّالســوقّبالنسـبةّللمعــامالتّعلــىّّوتعـرفّ 3-119
أنهــاّالمبــالغّالنقديــةّالتــيّيــدفعهاّمشــترونّراغبــونّ

علــىّشــيءّمــاّمــنّبــائعينّراغبــين؛ّّلحصــولاّّفــي
وفـيّذلــكّتـتمّعمليــاتّالتبـادلّبــينّأطـرافّمســتقلةّ
ومـــنّثـــم،ّفـــإنّســـعرّ".ّباالســـتقاللّالكامـــل"عليهـــاّبنــاء ّعلــىّاعتبــاراتّتجاريــةّفقــط،ّأحيان ــاّمــاّيطلــقّ

ســـعرّعمليـــةّتبـــادلّواحـــدّبعينهـــاّبموجـــبّالشـــروطّالسوق،ّوفق اّلهذاّالتعريفّالضـيق،ّيشـيرّفقـطّإلـىّ
ــــنجمّعــــنّ.ّوصّعليهــــاالمنصــــ ومــــنّالممكــــنّأنّي

عمليــــةّتبــــادلّثانيــــةّلبنــــدّمماثــــل،ّحتــــىّفــــيّظــــلّ
ــا،ّســعرّســوقّمختلــف .ّظــروفّتكــادّمشــابهةّتمام 

ــــىّهــــذاّالنحــــوّيتعــــينّ وســــعرّالســــوقّالمعــــرفّعل
تمييــــزهّبوضــــوحّعــــنّالســــعرّالمحــــددّفــــيّالســــوق،ّ
ســعرّأوّســوقّعالميــةّأوّســعرّأوّالســعرّالجــاريّ

ســـعرّآخـــرّيقصـــدّأوّســـعرّالســـوقّالعـــادلّأوّأيّ
منــهّالتعبيــرّعــنّعموميــةّاألســعارّلفئــةّمعينــةّمــنّ
عمليـــاتّتبـــادلّمـــنّالمفتـــرضّأنهـــاّمتماثلـــةّولـــيسّ
ـــاّعلـــىّعمليـــاتّتبـــادلّمعينـــة .ّأســـعارّتنطبـــقّفعلي 

عــالوةّعلــىّذلــك،ّلــيسّبالضــرورةّأنّيفســرّســعرّ
الســوقّعلــىّأنــهّمكــافئّلســعرّســوقّحــرة،ّأيّأنــهّ

أنهـاّتسـتحقّالّينبغيّتفسـيرّمعاملـةّبالسـوقّعلـىّ
ومــنّالممكــنّ.ّفقــطّفــيّوضــعّتنافســيّتــامّبالســوق

فـــيّالواقـــعّإبـــرامّمعاملـــةّبالســـوقّفـــيّظـــلّهيكـــلّ
احتكـــاريّأوّهيكـــلّالحتكـــارّالشـــراءّأوّأيّهيكـــلّ

وقــدّتكــونّالســوقّبالغــةّالضــيقّفــيّ.ّســوقيّآخــر
الواقـــعّلدرجـــةّأنهـــاّتتكـــونّمـــنّمعاملـــةّواحـــدةّمـــنّ

ّ.ّنوعهاّبينّأطرافّمستقلة
 

ّكــــالّمــــنّمــــاّســــعرّعلــــىّاالتفــــاقّيــــتمّوعنــــدماّ 3-121
ّالمتفــقّالســعرّفــإنّالمعاملــة،ّتــتمّأنّقبــلّالطــرفين
ّبالنســبةّالســوقّســعرّهــوّالتعاقــديّالســعرّأوّعليـه

ّتســودّالتــيّاألســعارّعــنّالنظــرّبصــرفّللمعاملــة
ّ.المعاملةّتتمّعندما

 
ــــيّفــــيّمعظــــمّّوســــوفّ 3-121 ــــيمّالتبــــادلّالفعل تمثــــلّق

(134ّ-3إلـى131ّّ-3)وتصفّالفقـراتّ.ّالسابقةالحـــاالتّأســـعارّالســــوقّوفق ـــاّلوصــــفهاّفـــيّالفقــــرةّ
الحــــاالتّالتــــيّالّتمثــــلّفيهــــاّقــــيمّالتبــــادلّالفعلــــيّ

والمعــــامالتّالتــــيّتنطــــويّعلــــىّ.ّأســــعارّالســــوق
وتشـــملّ.ّإغـــراقّوخصـــوماتّتمثـــلّأســـعارّالســـوق

عّوالخدماتّالضـرائبّوالـدعمّأسعارّمعامالتّالسل
وسعرّالسوقّهـوّالسـعرّواجـبّاألداءّ.ّوفق اّللحال

ــــــةّ مــــــنّالمشــــــتريّبعــــــدّأنّيأخــــــذّفــــــيّحســــــبانهّأي
إلـخّ...ّخصوماتّأوّعملياتّاستردادّأوّتسوياتّ

ّ.ّمنّالبائع
 
تسـجيلّالمعـامالتّفـيّاألصـولّوالخصـومّّويتمّ 3-122

باألســـــــعارّالتـــــــيّتشـــــــترىّبهـــــــاّأوّيـــــــتمّالتصـــــــرفّ
فــــيّاألصـــــولّّالمعــــامالتّقيـــــدنّويتعــــي.ّبموجبهــــا

ـــةّعمـــوالتّأوّرســـومّأوّ والخصـــومّخالصـــةّمـــنّأي
مشــمولةّفــيّســعرّالشــراءّأوّمخصــومةّمــنّأربــاحّضــــرائبّســــواء ّكانــــتّمفروضــــةّبشــــكلّواضــــحّأمّ

المبلــــغّلــــنفسّاألداةّّنفــــسّبقيــــدوالــــدائنونّيقومــــونّوالسببّفيّذلـكّهـوّأنّكـال ّمـنّالمـدينونّ.ّّالبائع
والرســـومّوالضـــرائبّّالعمـــوالتّقيـــدويجـــبّ.ّالماليـــة

ــــــةّفــــــيّاألصــــــلّأوّ بشــــــكلّمنفصــــــلّعــــــنّالمعامل
وتقيـــــيمّ.ّالخصــــمّالمـــــاليّفــــيّظـــــلّفئــــاتّمالئمـــــة

األدواتّالماليـــــــــــــة،ّالـــــــــــــذيّيســـــــــــــتبعدّالعمـــــــــــــوالتّ
ّغيـــــروالمصـــــاريف،ّيختلـــــفّعـــــنّتقيـــــيمّاألصـــــولّ

ّ.ّالذيّيشملّأيةّتكاليفّلنقلّالملكيةّالمالية



 نظام الحسابات القومية

129 

ّ
نســبةّتتعــذرّمالحظــةّأســعارّالســوقّبالّوعنــدماّ 3-123

وفــيّ.ّالمكافئــةّيتــيحّعمليــةّتقريــبّألســعارّالســوقللمعــــــامالت،ّفــــــإنّالتقيــــــيمّوفق ــــــاّألســــــعارّالســــــوقّ
ــــنفسّ مثــــلّهــــذهّالحــــاالت،ّتــــوفرّأســــعارّالســــوقّل
ـــدّوجـــودّتلـــكّاألســـعارّ ـــودّأوّبنـــودّمشـــابهةّعن البن

ــاّجيـــد اّلتطبيـــقّمبـــدأّأســـعارّالســـوق ويتعـــينّ.ّأساس 
بوجـــــهّعـــــامّالحصـــــولّعلـــــىّأســـــعارّالســـــوقّمـــــنّ

فـيّنفـسّّمماثلـةّمـوادسواقّالتيّيتمّفيهـاّتبـادلّاأل
فـإنّلـمّ.ّمماثلـةالوقتّوبأعـدادّكافيـةّوفـيّظـروفّ

تتواجدّسوقّمالئمةّيتمّفيهاّتبادلّسـلعةّأوّخدمـةّ
ماّفيّالوقتّالـراهن،ّفمـنّالممكـنّالحصـولّعلـىّ
تقيــيمّلمعاملــةّتنطــويّعلــىّتلــكّالســلعةّأوّالخدمــةّ

ّماثلــةممــنّأســعارّالســوقّالخاصــةّبســلعّوخــدماتّ
ّوالفــوارقطريــقّإجــراءّتعــديالتّعلــىّالنوعيــةّّعــن

ّ.ّاألخرى
 

 المزرعة من تباع التي الزراعية المنتجات        
ّ
الشديدّبالنسبةّللمالحظـةّالمـذكورةّأعـالهّّالتأهيل 3-124

ضــروريةّفــيّحالــةّالمنتجــاتّالزراعيــةّالتــيّتبـــاعّ
ومـــنّالممكـــنّأنّيكـــونّمـــاّ.ّمباشـــرةّمـــنّالمزرعـــة

يطلـــقّعليـــهّســـعرّبوابـــةّالمزرعـــةّمـــنخفضّبشـــكلّ
ـــــربّاألســـــواقّحيـــــثّيتســـــنىّ ـــــرّعـــــنّســـــعرّأق كبي
مالحظــةّاألســعارّبمــاّأنّاألســعارّاألخيــرةّتشــملّ

عــالوةّعلــىّذلــك،ّ.ّعّإلــىّالســوقتكــاليفّنقــلّالســل
إنّانتقلّقدرّصغيرّفقطّمـنّأحـدّالمحاصـيلّإلـىّ
ـاّممـاّسـيكونّ .ّعليـــهّفـــيّحالـــةّتـــوافرّالمحصـــولّبكاملـــةّللتبـــادلالسوق،ّفقدّيتطلبّسعر اّأكثرّارتفاع 
ــــةّ ــــاراتّمــــنّخــــاللّعملي ويتعــــينّفهــــمّهــــذهّاالعتب
ـــلّالتـــيّالحظـــتّأنّأســـعارّالســـوقّمالئمـــةّ التأهي

بــادلّمنتجــاتّمشــابهةّبعــددّغيــرّعنــدماّيــتمّفقــطّت
وعنــدماّالّتكــونّهــذاّ.ّطــافّوفــيّظــروفّمشــابهة

ـــىّ ـــهّيتعـــينّإجـــراءّتعـــديالتّعل األحـــوالّقائمـــةّفإن
ّ.ّاألسعارّالتيّتمتّمالحظتها

ّ
 المقايضة

ّ
.ّحالــةّالمقايضــةّالتفكيــرّبشــكلّخــاصّتتطلــبّ 3-125

يتعـــينّتقيـــيمّالمنتجـــاتّالتـــيّتـــتمّالمقايضـــةّعليهـــاّ
لّعليهـــــــاّبغـــــــرضّعنـــــــدّإنتاجهـــــــاّوعنـــــــدّالحصـــــــّو

وربمــــاّيحــــدثّ.ّاالســــتهالكّأوّلتكــــوينّرأسّالمــــال
فــيّغالــبّاألحــوالّأالّيســتحقّدفــعّضــرائبّعلــىّ
المنتجـــاتّبالنســـبةّلمعـــامالتّمقايضـــةّالتـــيّتبـــرمّ

أوّإنّكانـتّ)منّجانـبّالمنـتجّعلـىّنطـاقّضـيقّ
تســــتحقّالــــدفعّبأقــــلّالقــــيمّفــــإنّشــــروطّالمنتجــــاتّ

اّأوّأنهـاّالمقايضةّتعنيّأنّالضرائبّقـدّتـمّتفاديهـ
،ّوفـــــيّهـــــذهّالحالـــــةّالّيـــــتمّاالســـــتبعادّ(لـــــمّتـــــدفع

التلقائيّللمنتجاتّالتيّتمـتّالمقايضـةّعليهـاّّمـنّ
ومـــنّالجـــائزّ.ّالتعـــرضّللضـــرائبّعلـــىّالمنتجـــات

أنّيكـــونّهنـــاكّدعـــمّمـــنّالناحيـــةّالمنطقيـــةّعلـــىّ
المنتجـــاتّالتـــيّتـــتمّالمقايضـــةّعليهـــاّولكـــنّلـــيسّ

هنــاكّّولــيس.ّهنــاكّاحتمــالّكبيــرّبــأنّيحــدثّذلــك
نظــر اّلطبيعــةّالمقايضــةّهــوامشّللجملــةّأوّالتجزئــةّ

ولكــنّ.ّلتنطبــقّعلــىّالمنتجــاتّالتــيّتــتمّمقايضــتها
الســـــلعّالتـــــيّتخضـــــعّللمقايضـــــةّتـــــرتبطّبتكـــــاليفّ

فـــإنّكانـــتّالوحـــدةّالتـــيّتقـــومّبتقـــديمّالســـلعّ.ّالنقـــل
ــاّبتــوفيرّالنقــل،ّفســوفّيعنــيّ للمقايضــةّتقــومّأيض 

تشـملّبعـضّّالمقايضـة"ّحزمـة"ذلكّبوجـهّعـامّأنّ
خدماتّالنقلّوسـوفّتكـونّالقيمـةّبالنسـبةّللمتلقـيّ
سعرّللمشتريّحيثّيشملّذلكّالسـعرّتكلفـةّالنقـلّ

فإنّتعينّعلىّالوحدةّالمتلقيـةّللسـلعّ.ّالمشارّإليها
توفيرّالنقل،ّفقدّيؤديّذلكّإلىّخفضّتقييمّالسـلعّ

ّ.ّبالنسبةّللمتلقي
ّ
الممكـــــنّأنّتتصـــــلّمعـــــامالتّالمقايضـــــةّّمـــــنّ 3-126

بســلعّجديــدةّأوّموجــودةّيحصــلّعليهــاّأحــدّطرفــيّ
المقايضة،ّوفيّهذهّالحالـةّسـتكونّالتكلفـةّبالنسـبةّ

فـــيّحالـــةّالســـلعّ)لـــذلكّالطـــرفّهـــيّتكلفـــةّالشـــراءّ
أوّالقيمــةّالمســتطاعّالحصــولّعليهــاّفــيّ(ّالجديــدة

ّ.ّحالةّالسلعّالموجودة
 
ّعلــــىّالضــــرورةبّالمقايضــــةّمعــــامالتّوتنطــــويّ 3-127

ّمـنّكـلّتحـددّوقـد.ّومنتجـين(ّاألقلعلىّ)ّوحدتين
.ّعليــــهّالمقــــايضّلبنــــدهماّمختلف ــــاّســــعرّ ّالوحــــدتين

ّالمحاســبيةّالقواعــدّأنّفبمــاّالحالــة،ّهــذهّمثــلّوفــي
ّقيمـــــةّتســـــجيلّتتطلـــــبّالقوميـــــةّالحســـــاباتّلنظـــــام
ّيؤخـذّفربماّعملية،ّأسسّعلىّالطرفينّلكالّواحدة

ّكقيمــــــةّالتقييمــــــاتّمختلــــــفّمــــــنّبســــــيطّبمتوســــــط
ــــة ــــةّبحســــابّالســــماحبعــــدّ)ّللمعامل ّأوّضــــرائبّأي
ّ(.للنقلّتكاليف

ّ
ـــــيّنفـــــسّّالّ 3-128 ـــــاّف ـــــتمّمعـــــامالتّالمقايضـــــةّدائم  ت

وعنــدماّالّيكــونّالحــالّكــذلكّفإنــهّيتعــينّ.ّالوقــت
نّلـمّيكـنّأيّ/المدينونّحسابّقيد ّ.ّمنّجزئيّمعاملةّالمقايضةّيتمّبصورةّنقديةالدائنونّحتـىّوا 

 
 التسعير أسعار

ّّ
ــاّمشــكالتّبالنســبةّّيفــرضّ 3-129 التقيــيمّالســوقيّأيض 

للمعــامالتّفــيّالســلعّالتــيّتحــددّفيهــاّالعقــودّفتــرةّ
وفيّمثلّهـذهّالحـاالت،ّ.ّتكونّالسلعّقدّتمّتبادلهاتســـعيرّوغالب ـــاّمـــاّتكـــونّلـــبعضّاألشـــهرّبعــــدّأنّ

ويتعــينّ.ّيتعــينّتقــديرّالقيمــةّالســوقيةّوقــتّالتبــادل
سوقيةّالفعليـةّعنـدماّمراجعةّالتقديرّمقابلّالقيمةّال

ويــــتمّتحديــــدّالقيمــــةّالســــوقيةّعــــنّ.ّتكــــونّمعلومــــة
نّكـانّغيـرّمعلـومّوقـتّ ّ.ّتغييرّالملكيةطريقّسعرّالعقـدّحتـىّوا 

ّ
 العينية التحويالت تقييم

ّ
ّفــإنّمقابــل،ّدونّماليــةّالغيــرّالمــواردّتــوفيرّعنــد 3-131

ّالســــوقّبأســـعارّتقييمهــــاّينبغـــيّالمــــواردّهـــذهّمثـــل
ّالمـواردّتلـكّكانـتّإنّتلقيهـاّالممكـنّمـنّكانّالتي
ّفـإنّالسـوقّسـعرّغيـابّوفي.ّالسوقّفيّبيعتّقد

ّللمعاملـــــةّالمفترضـــــةّالقيمـــــةّعـــــنّالمـــــانحّمنظـــــور
ّعـــنّاالخـــتالفّبالغـــةّالغالـــبّفـــيّســـتكونّســـوف
ّقاعــــدةّفــــإنّولــــذا.ّالمتلقــــيّيفترضــــهاّالتــــيّالقيمــــة



 نظام الحسابات القومية

131 

ّالمخصصـةّالقيمـةّاسـتخدامّهـيّوالتجربةّاالختبار
ّ.للتسجيلّكأساسّالمانحّمن

 
 التحويلي التسعير 

ّ
التبــادلّّّقــيمّتمثــلّالّقــدّالحــاالت،ّبعــضّوفــيّ 3-131

ومــنّأمثلـةّذلـكّالمعــامالتّ.ّالفعلـيّأسـعارّالسـوق
التـــيّتنطـــويّعلـــىّأســــعارّتحويـــلّبـــينّالشــــركاتّ
التابعـــــةّواتفاقيـــــاتّالمضـــــاربةّمـــــعّأطـــــرافّأخـــــرىّ
وبعـــضّالمعـــامالتّالتجاريـــةّبمـــاّفـــيّذلـــكّحصـــةّ

أيّحصــةّواجبــةّالســدادّبســعرّمخفــضّ)االمتيــازّ
ّوقــدّتكــونّاألســعارّأقــل(.ّكــأمرّيتعلــقّبالسياســات

مــنّالقيمــةّالفعليــةّأوّمبــالغّفــيّتقــديرها،ّوفــيّهــذهّ
الحالـــةّيتعـــينّإجـــراءّعمليـــةّتقيـــيمّألســـعارّالســـوقّ

وعلـــىّالـــرغمّمـــنّوجـــوبّإجـــراءّتعـــديلّ.ّالمكافئـــة
عنــدماّالّتمثــلّقــيمّالتبــادلّالفعليــةّأســعارّالســوق،ّ

إنّ.ّفقــدّيكــونّذلــكّعملي ــاّفــيّالعديــدّمــنّالحــاالت
أســـعارّالســـوقّّتعـــديلّقـــيمّالتبـــادلّالفعليـــةّلـــتعكس

.ّســوفّتكــونّلــهّعواقــبّعلــىّالحســاباتّاألخــرى
وعلــىّذلــك،ّفعنــدّإجــراءّمثــلّهــذهّالتســويات،ّفإنــهّ
يجــــــبّإجــــــراءّتســــــوياتّمنــــــاظرةّفــــــيّالحســــــاباتّ

ومثـــالّعلـــىّذلـــكّإذاّتـــمّتعـــديلّأســـعارّ.ّاألخـــرى
الســلعّفإنــهّيتعــينّكــذلكّتعــديلّحســابّالــدخلّذيّ

 .الصلةّأوّمعامالتّالحسابّالماليّأوّكالهما
 
تحيــــدّالقـــيمّالمســــجلةّفــــيّفـــاتورةّمــــاّبشــــكلّّقـــدّ 3-132

منتظمّأوّإليّدرجةّكبيـرةّعـنّاألسـعارّالتـيّتـدفعّ
فــــيّالســــوقّلبنــــودّمشــــابهةّلدرجــــةّأنــــهّيجــــبّأنّ
يفتـــــرضّأنّالمبـــــالغّالمدفوعـــــةّتغطـــــيّأكثـــــرّمـــــنّ

ــــكّهــــوّمــــاّ.ّالمعــــامالتّالمحــــددة ــــالّعلــــىّذل ومث
قـدّتحـددّالشــركاتّ:ّيطلـقّعليـهّتسـعيرّالتحــويالت

أســـــــعارّالمعــــــامالتّفيمـــــــاّبينهــــــاّبشـــــــكلّالتابعــــــةّ
ــاّبغــرضّ اصــطناعيّســواء ّكــانّمرتفع ــاّأوّمنخفض 
تحديدّدفعةّغيرّمحددةّمنّالدخلّأوّتحويـلّرأسّ

ويجــــبّإيضــــاحّمثــــلّهــــذهّالمعــــامالتّإنّ.ّالمــــال
ــــكّالتفســــيرّ كانــــتّقيمتهــــاّكبيــــرةّوســــوفّيعيــــقّذل

وفـــيّبعـــضّالحـــاالت،ّقـــدّيـــتمّ.ّالمالئـــمّللحســـابات
التّعـنّطريـقّتوزيـعّالــدخلّتحفيـزّتسـعيرّالتحـوي

ـــــة ـــــوقّالملكي ومـــــنّ.ّأوّتراكمـــــاتّأوّســـــحوباتّحق
(ّأسعارّالتحويـل)المستحسنّاستبدالّالقيمّالدفتريةّ

بماّيعادلّالقيمةّالسوقية،ّوذلكّعندماّتكـونّأوجـهّ
الخلــــــــلّكبيــــــــرةّوعنــــــــدماّيجعــــــــلّتــــــــوافرّالبيانــــــــاتّ

كالتعديالتّالتـيّتـتمّمـنّخـاللّمـوظفيّالجمـاركّ)
(ّجانــبّاالقتصــادياتّالشــريكةّأوّالضــرائبّأوّمــن

وانتقــاءّأفضــلّمعــادالتّ.ّاألمــرّمجــدي اّلفعــلّذلــك
القيمةّالسوقيةّلتحلّمحـلّالقـيمّالدفتريـةّهـوّإجـراءّ

 .ّالستدعاءّالمحاذيرّواآلراءّالمستنيرة
ّ
تبادلّالسلعّفيماّبينّالشـركاتّالتابعـةّقـدّالّّإنّ 3-133

ومثــالّذلــكّ)يحــدثّغالب ــاّبــينّاألطــرافّالمســتقلةّ
العناصـرّالمتخصصــةّالتــيّيصـحّاســتخدامهاّفقــطّ

وعلـىّغـرارّذلـك،ّ(.ّعنـدماّتـدمجّفـيّمنـتجّمنتهـي
قـــــــدّالّيوجـــــــدّمعـــــــادلّقريـــــــبّلتبـــــــادلّالخـــــــدماتّ
ـــــواعّ ـــــةّمـــــنّأن ـــــةّالفني ـــــةّوالمعرف كالخـــــدماتّاإلداري

التّفــــيّالخــــدماتّالتـــــيّتبــــرمّعــــادةّبـــــينّالمعــــام
ولــذا،ّفإنــهّبالنســبةّللمعــامالتّ.ّاألطــرافّالمســتقلة

ـــــيمّ ـــــدّالق ـــــدّيتعـــــذرّتحدي ـــــينّاألطـــــرافّالتابعـــــة،ّق ب
المكافئــةّللقــيمّالســوقيةّوقــدّالّيتــوافرّأمــامّالقــائمينّ
بعمليــةّالتوحيــدّخيــارّســويّقبــولّالتقييمــاتّالقائمــةّ

ـــــدها ـــــمّتكب ـــــيّت ـــــىّالتكـــــاليفّالواضـــــحةّالت ـــــيّّعل ف
اإلنتــــاجّأوّأيــــةّقيمــــةّأخــــرىّمخصصــــةّمــــنّقبــــلّ

 .ّالشركات
ّ

 
 الميسر التسعير

ّّ
معــــامالتّغيــــرّتجاريــــةّكمنحــــةّعينيــــةّّوهنــــاكّ 3-134

إبرامّمعامالتّغيرّتجاريةّأخرىّبأسعارّمفترضـةّمــثال ّولــيسّلهــذهّالمعــامالتّســعرّســوق،ّوقــدّيــتمّ
تشملّبعضّعناصرّالمنحـةّأوّاالمتيـازّولـذاّفـإنّ

وقــدّ.ّهــذهّاألســعارّهــيّأيَضــاّأســعارّغيــرّســوقية
تشــملّأمثلــةّمثــلّهــذهّالمعــامالتّعمليــاتّالتبــادلّ

متفــاوضّعليهــاّبــينّالحكومــاتّوالقــروضّالســلعّال
الحكوميــةّالتــيّتتســمّبأســعارّفائــدةّمنخفضــةّعــنّ
عمليــاتّالتبــادلّالتـــيّتتســمّبشـــروطّوفتــراتّســـدادّ
مشـــــابهةّأوّأيـــــةّشـــــروطّأخـــــرىّبالنســـــبةّلقـــــروضّ

ـــة ـــةّبحت وقـــدّوردّوصـــفّاإلقـــراضّالميســـرّ.ّتجاري
وغالب ـــاّمــــاّتخضــــعّ.ّفـــيّالفصــــلّالرابـــعّوالعشــــرين منّقبلّهيئاتّالحكومةّالعامةّّالمعامالتّالمبرمة

والجهــــاتّالخاصــــةّالغيــــرّهادفــــةّللــــربحّوالتــــيّالّ
تشــاركّفــيّالتزامــاتّتجاريــةّبحتــةّالعتبــاراتّغيــرّ

ولكــنّالتحــويالتّالتــيّتنطــويّعلــىّتقــديمّ.ّتجاريــة
ســلعّوخــدماتّقــدّيــتمّتوفيرهــاّأوّتلقيهــاّكــذلكّعــنّ

 .ّطريقّقطاعاتّأخرىّمنّاالقتصاد
ّ
ّ

 بالتكلفة التقييم
 
ــــتمّمــــنّخاللهــــاّّإنّ 3-135 ــــمّتتواجــــدّســــوقّمالئمــــةّي ل

مقارنــةّقيمــةّتــدفقّأوّبنـــدّمعــينّغيــرّنقــدي،ّفـــإنّ
تقييمــهّقــدّيســتخلصّمــنّاألســعارّالتــيّتحــددّفــيّ

وفـــيّنهايــــةّ.ّأســـواقّذاتّصـــلةّكبيــــرةّبشـــكلّأقــــل
المطاف،ّمنّالممكنّتقييمّبعضّالسلعّوالخـدماتّ
فقـــطّعـــنّطريـــقّالمبلــــغّالـــذيّتتكلفـــهّهـــذهّالســــلعّ

ويتعــينّأنّ.ّنتاجهــاّفــيّالوقــتّالــراهنوالخــدماتّإل
تشـــــــملّهـــــــذهّالســـــــلعّوالخـــــــدماتّالســـــــوقيةّوســـــــلعّ
وخدماتّاالسـتخدامّالخـاصّالتـيّيـتمّتقييمهـاّبهـذهّ
الطريقةّأسلوبّتتبعّيعكسّصافيّفائضّالتشـغيلّ

ولكــــــنّ.ّأوّالـــــدخلّالمخـــــتلطّالراجـــــعّإلـــــىّالمنـــــتج
بالنســـبةّللســـلعّوالخـــدماتّالغيـــرّســـوقيةّالتـــيّيـــتمّ

بـلّالوحـداتّالحكوميـةّأوّالمؤسسـاتّإنتاجهاّمـنّق
الغيـــرّهادفـــةّللـــربحّلخدمـــةّاألســـر،ّفإنـــهّالّيجـــبّ

 .ّتخصيصّعالوةّأليّفائضّتشغيلّصافٍّ
ّ

 األصول تقييم
 
ّالمقـدرةّبقيمهـاّالبنـودّتقيـيمّأحيان ـاّالضـروريّمنّ 3-136

ّثــم.ّاالســتحواذّحاليــةّالمخفضــةّإنتاجهــاّتكــاليفّأو
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ّالتغيـراتّجميعّالتخفيضّيشملّأنّذلكّبعدّيتعين
ّإنتاجــهّأوّشــرائهّمنــذّالبنــدّذلــكّعلــىّطــرأتّالتــي

ّوالنضــــــوبّالثابــــــتّالمــــــالّرأسّاســــــتهالكمثــــــلّ)
ّغيــــرّوالتقــــادمّواالنحــــدارّالتــــامّوالنضــــوبّالجزئــــي
ّالغيـرّاألخـرىّواألحـداثّالكبـرىّوالخسـائرّالمتوقع
ّعلــىّالطريقــةّنفــسّتطبيــقّالممكــنّومــن(.ّمتوقعــة
 .القائمةّلألصولّنقديةّالغيرّالتدفقات

 
لــــمّيكــــنّفــــيّالمســــتطاعّتطبيــــقّأيّمــــنّّفــــإنّ 3-137

الطرقّالمـذكورةّأعـاله،ّفمـنّالممكـنّقيـدّالبنـودّأوّ
التــدفقاتّالتــيّتنشــأّعــنّاســتخدامّاألصــولّبالقيمــةّ
.ّالحاليــــةّالمخصــــومةّللعوائــــدّالمســــتقبليةّالمتوقعــــة

وبالنســــبةّلــــبعضّاألصــــولّالماليــــة،ّوخاصــــةّتلــــكّ
ةّللتطبيــقّفــيّاألصــولّذاتّالقيمــةّاإلســميةّالقابلــ

وقــــتّمــــاّمــــنّالمســــتقبل،ّفإنــــهّيــــتمّتحديــــدّالقيمــــةّ
ــــــــــةّبوصــــــــــفهاّالقيمــــــــــةّاإلســــــــــميةّ الســــــــــوقيةّالحالي
المخصــومةّحتــىّتاريخــهّعــنّطريــقّســعرّصــرفّ

ولــــذاّفإنــــه،ّمــــنّحيــــثّالمبــــدأ،ّإذاّتســــنىّ.ّالســــوق
ــــــاّلمصــــــدرّالمكاســــــبّ المســـتقبليةّالتـــيّتنشـــأّعـــنّأصـــلّمـــا،ّإضـــافةّإلـــيّالقيــــــامّبتقــــــديرّقــــــويّمنطقي 

خصـــمّمالئـــم،ّفـــإنّذلـــكّيتـــيحّإجـــراءّعمليـــةّّســـعر
ولكــــن،ّقـــــدّيتعــــذرّتحديـــــدّ.ّتقــــديرّللقيمــــةّالحاليـــــة

المكاســــبّالمســــتقبليةّبدرجــــةّمناســــبةّمــــنّالتأكــــد،ّ
وبـــالنظرّإلـــىّوجـــوبّإجـــراءّافتراضـــاتّعـــنّعمـــرّ
ــــه،ّولهــــذاّ األصــــلّوعامــــلّالخصــــمّالواجــــبّتطبيق
الســـــــببّفـــــــإنّالمصـــــــدرّالممكـــــــنّاآلخـــــــرّللتقيـــــــيمّ

تّالســـابقةّيجـــبّأنّيطــــرقّالموصـــوفّفـــيّالفقـــرا
ــاّقبــلّاللجــوءّإلــىّهــذهّالطريقــة وعــالوةّعلــىّ.ّتمام 

ــــك،ّإذاّاســــتخدمتّهــــذهّالطريقــــة،ّفربمــــاّيتعــــينّ ذل
ـــــارّحساســـــيةّلالفتراضـــــات ـــــةّ.ّإجـــــراءّاختب والطريق

الشائعّاستخدامهاّفيّالغالـبّالسـتخالصّتقـديراتّ
اســـــتهالكّرأسّالمـــــالّالثابـــــتّوبنـــــودّرأسّالمـــــالّ

مصــدرّالمكاسـبّالمســتقبليةّلألصـولّالثابتــةّتـربطّ
بانخفاضّقيمةّأحـدّاألصـولّالثابتـةّالمسـتخدمّفـيّ

وهـــــذهّالطريقـــــة،ّويطلـــــقّعليهـــــاّطريقـــــةّ.ّ)اإلنتـــــاج
الجــــــردّالمســــــتمر،ّقــــــدّوردّوصــــــفهاّبشــــــكلّأكثــــــرّ
تفصـــــــيال ّفـــــــيّالفصـــــــلّالثالـــــــثّعشـــــــرّوالفصـــــــلّ

 .ّالعشرين
 
ّالقيمــــــةّصــــــافيّطريقــــــةّأنّمــــــنّالــــــرغمّوعلــــــىّ 3-138

ّالمكاســبّعــنّتوقعــاتّإجــراءّعلــىّتعتمــدّالحاليــة
ّمــــــنّســـــليمةّفإنهــــــاّالخصـــــم،ّوأســــــعارّالمســـــتقبلية

ــاّمنــهّالتحقــقّيمكــنّلمــاّوفق ــاّالنظريــةّالناحيــة ّغالب 
ّاســتخدمتّفــإن.ّالماليــةّاألصــولّمــنّلعــددّبالنسـبة
ّالمالئـمّمـنّيكـونّفقـدّماليـة،ّغيـرّألصولّبالنسبة
ّتــــــمّالتــــــيّلالفتراضــــــاتّحساســــــيةّتحليــــــلّإجــــــراء
 .إليهاّالتوصل

ّ
القاعــــدةّالعامــــة،ّيــــتمّتســــجيلّتقــــديمّّولمطابقــــةّ 3-139

األصـــــولّأوّالخـــــدماتّأوّالعمالـــــةّأوّرأسّالمـــــالّ
مقابـــــلّالنقـــــدّاألجنبـــــيّفـــــيّقيمـــــةّالتبـــــادلّالفعليـــــةّ
المتفقّعليهاّبينّطرفيّالمعاملـةّوالتـدفقاتّولبنـودّ
المتصلةّبالعمالتّاألجنبيةّيتمّتحويلهـاّإلـىّقيمهـاّ

لحظـةّقيـدهاّّبالعملةّالمحليةّبسعرّالصرفّالسـائد

فيّالحسابات،ّأيّلحظةّإتمـامّالمعاملـةّأوّالتـدفقّ
اآلخــــــرّأوّاللحظــــــةّالتــــــيّيــــــتمّتطبيــــــقّالميزانيــــــةّ

والنقطــةّالوســطّبــينّســعرّالشــراءّ.ّالعموميــةّعليهــا
وســعرّالبيــعّيجــبّاســتخدامهاّبغــرضّاســتثناءّأيّ

 .ّمنّمصاريفّالخدمة
ّ

 
 التجارية للمحاسبة وفقًا التقييم

ّ
ريــــــــــةّوالعوائــــــــــدّالضــــــــــريبيةّالحســــــــــاباتّالتجاّإن 3-141

والسجالتّاإلداريةّاألخرىّهيّالمصـادرّالرئيسـيةّ
ولكــنّ.ّللبيانــاتّمــنّأجــلّإنشــاءّالحســاباتّالقوميــة

يتعينّأنّنكونّعلىّدرايـةّبأنـهّلـيسّبالضـرورةّأنّ
.ّتفـــــيّأيّمـــــنّهـــــذهّالمصـــــادرّبمتطلبـــــاتّالتقيـــــيم

وعلـىّاألخـص،ّغالب ـاّ.ّجـراءّتعـديالتربماّيتعينّإلنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوأنــهّبنــاء ّعلــىّذلــكّفإنــهّ
مــــــاّتتبــــــعّالمحاســــــبةّالتجاريــــــة،ّبغــــــرضّالعنايــــــةّ
ـــــــرّالمالئمـــــــةّللحســـــــاباتّ الواجبـــــــة،ّالتقييمـــــــاتّغي

وعلــىّغــرارّذلــك،ّتخــدمّالتقييمــاتّالتــيّ.ّالوطنيــة
ـــــيّ ـــــاّاألهـــــدافّالت تجـــــريّألغـــــراضّضـــــريبيةّغالب 

ومثـالّ.ّتختلفّعنّأهـدافّتحليـلّاالقتصـادّالكلـي
هــالكّالمفضــلةّفــيّالمحاســبةّذلــكّتحيــدّطــرقّاإل

التجارية،ّوالتيّتفرضهاّالسـلطاتّالضـريبيةّبشـكلّ
الّيكـــادّيتغيـــر،ّعـــنّمفهـــومّاســـتهالكّرأسّالمـــالّ

 .ّالثابتّالذيّيستخدمهّنظامّالحساباتّالقومية
ّ

  المجزأةالتدفقات  تقييم
 

دفعةّواحدةّإلىّأكثـرّمـنّفئـةّواحـدةّّّتعودّحيث 3-141
ــــــةّهــــــيّكمــــــا)مــــــنّالمعــــــامالتّ ف ــــــيّنظــــــامّّمعر  ف

فـرادىّالتـدفقاتّّتقيـدّأنّينبغي،ّ(القوميةالحساباتّ
يكـونّّأنّينبغـيالحالـة،ّّهذهوفيّ.ّمنفصلةّبصورة
ّمـــاالتجزئـــةّّبعـــدّالمعـــامالتّفـــرادىّقيمـــةّمجمـــوع

.ّّالســــوقيةّللتبــــادلّالــــذيّتــــمّفعلي ــــاّلقيمــــةيعــــادلّّا
ّالتـيّالحقيقيـةّالمبادلـةّقـيمّفـإنّالمثـال،ّسبيلّعلىف

ّالتحويـلّعمولـةّتشـملتنطويّعلىّعمالتّأجنبيةّ
ّبتحويـــلّيتعلـــقويجـــبّقيـــدّالجـــزءّالـــذيّ.ّالعمـــالت

فــــــيّّمعــــــامالتالعملــــــةّبشــــــكلّمنفصــــــلّبوصــــــفهّ
ومثـــالّآخـــرّعلـــىّذلـــك،ّيوصـــيّنظـــامّ.ّالخـــدمات

ــــدالحســــاباتّالقوميــــةّبتقســــيمّمعــــامالتّ ّمــــعّالفوائ
ّتمثــلمــنّالمعــامالت،ّّفئتــينّإلــىّالماليــةّالشــركات
ّنظـــــامّفـــــيفائـــــدةّّكمـــــاّهـــــيّمفهومـــــةّالّإحـــــداهما

ـــــــــــــــــــةّ ـــــــــــــــــــلالحســـــــــــــــــــاباتّالقومي األخـــــــــــــــــــرىّّّوتمث
 .ّالوساطةّالماليةّخدماتّلقاءّالضمنيةالمدفوعات

 
ّومــنليســتّمقصــورةّعلــىّالمعــامالت،ّّوالتجزئــة 3-142

ّالتـــيّالحقيقيــةّاإلقتنـــاءّمكاســبّذلـــكاألمثلــةّعلــىّ
ّاإلقتنـــــاءعـــــنّمكاســـــبّّتحليليـــــةّألســـــبابتنفصـــــلّ
التغيـــراتّفـــيّّمـــعّتتناســـبّببســـاطةالتـــيّّالمحايـــدة
 .ّلألسعارّالعامّالمستوي

ّ
ّبســــــلوكّالتجزئــــــةّتتصــــــلّالحــــــاالتّبعــــــضّفــــــي 3-143

ّالتسـعيرمـنّّنـوعاألمثلـةّّعلـىّذلـكّّومـن.ّمخادع
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-3)فـــــيّالفقـــــرةّّمناقشـــــتهّتمـــــتّالـــــذيّالتحـــــويلي
132ّ.) 

ّ
اّّأقـلّخلـطّويحصل 3-144 الّّعنـدماّللمعـامالتوضـوح 

ّالمـــــــدفوعاتوالدفعــــــةّأوّّّاألصـــــــليحــــــدثّتقــــــديمّ
ّيصــبحوعنــدماّ.ّواحــدّآنّفــيالصــلةّّذواتّةالنقديــ

ّويصــبحّّعــاديّغيــرّبشــكلّكبيــراّ ّّالزمنــيالفــارقّ
يمكــــنّّجــــداّ ّكبيــــر االتجــــاريّالمقــــدمّّاالئتمــــانّمبلــــغ

وفــــيّ.ّّفائــــدةّفــــرضّضــــمن ااإلســــتنتاجّأنــــهّجــــرىّ
أوّّالدفعــــــةّتعــــــديلّينبغــــــيّكــــــذه،ّمفرطــــــةّحــــــاالت

ــــــدفعاتّ ــــــةال ــــــدةاّّلتؤخــــــذّالفعلي فــــــيّّالمتحققــــــةّلفائ
ـــــةالحســـــبانّ ـــــىّّبغي ّالصـــــحيحةّالقيمـــــةالتوصـــــلّإل
ّالتعــــــديالتّبهــــــذهوالّيوصــــــيّ.ّالمحــــــولّلألصــــــل
 .العاديّالتجاريّلالئتمانّبالنسبة

ّ
 للمنتجاتالخاصة  التقييمات

 
ومســــــتعملهاّّالســــــلعةينظــــــرّمنــــــتجّّّالعــــــادة،ّفـــــيّ 3-145

ّالضـــــــرائببســـــــببّّّلقيمتهـــــــانظـــــــرتينّمختلفتـــــــينّّ
ـــات ّالتـــيّالنقـــلوتكـــاليفّّّالمنتجـــاتّعلـــىّواإلعان
ـــةّالهـــوامشّوبســـببّدفعهـــا،ينبغـــيّ ـــة.ّالتجاري ّوبغي

البقـــــــاءّأقـــــــربّمـــــــاّيمكـــــــنّمـــــــنّأرآءّالمتعـــــــاملينّ
إقتصــاديا ّأنفســهم،ّيقيــدّّنظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّ

ّفيهــــاّبمــــاّالمشــــترينّبأســــعارّاإلســــتعماالتّجميــــع
ــــهّيســــتبعدهاّمــــنّّالعناصــــر المــــذكورةّأعــــاله،ّولكن

 .ّقيمةّمخرجاتّالمنتج
 

.ّمخرجـــــاتّالمنتجـــــاتّباألســـــعارّاألساســـــيةّتقيـــــدّ 3-146
ويعـــرفّالســـعرّاألساســـيّبأنـــهّالمبلـــغّالـــذيّيتلقـــاهّ

أوّخدمـــةّّســـلعةّوحـــدةّلقـــاءالمنـــتجّمـــنّالمشـــتريّ
ّضــريبةأيــةّّمنــهّمخصــوماّ ّمخرجــاّ ّبوصــفهاّمنتجــة
واجبـةّالقـبضّّّإعانـةّأيةّإليهّومضاف االدفعّّواجبة
ّأيضـاّ ّوتسـتبعد.ّاالمخرجاتّأوّبيعهـّّإلنتاجّنتيجة
فــــــاتورةّّّفــــــيّالمنــــــتجّيحــــــددهاّنقــــــلّتكــــــاليفّأيــــــة

ذاّو.ّّةمنفصــــل الحصــــولّعلــــىّالمعلومــــاتّّتعــــذرّا 
تقيــــيمّّيمكــــنّة،األســــعارّّاألساســــيّعــــنالمطلوبــــةّ
ويعـــرفّســـعرّالمنـــتجّ.ّبأســـعارّالمنـــتجّاتالمخرجـــ

ّلقــاءبأنــهّالمبلــغّالــذيّيتلقــاهّالمنــتجّمــنّالمشــتريّ
مخرجــــاتّّبوصــــفهاّمنتجــــةأوّخدمــــةّّســــلعةّوحــــدة

المضــــافةّأوّأيــــةّّلقيمــــةاّّضــــريبةّمنهــــاّمخصــــوماّ 
ّعلــــىّمضــــافةّاإقتطاعهــــا،يمكــــنّّمماثلــــةّضــــرائب
ّتكـــاليفأيـــةّّأيضـــاّ ّمنـــهّويســـتبعد.ّالمشـــتريفـــاتورةّ

 .ةفاتورةّّمنفصلّّفيّالمنتجّيحددهاّنقل
ّ

ــــــدّاســــــتخدامّالمنتجــــــاتّبأســــــعارّالمشــــــترينّ 3-147 .ّويقي
ويعـــرفّســـعرّالمشـــتريّبأنـــهّالمبلـــغّّالـــذيّيدفعـــهّ

خدمـــةّفـــيّّأواســـتالمّوحـــدةّســـلعةّّبغيـــةالمشـــتريّ
أيـةّّمنـهّمخصـوماّ الزمانّوالمكـانّالـذيّيحـددهما،ّ

إقتطاعــهّّيمكــنالمضــافةّّلقيمــةاّّضــريبةمــنّّجــزء
.ّ.ّقتطاعهــايمكــنّّّاّمماثلــةأيــةّضــريبةّأخــرىّّأو

ّنقــلّتكــاليفويشــملّســعرّالمشــتريّلســلعةّمــاّأيــةّ
ّفــيّالبضــاعةيتســلمّّلكــيّمنفصــلةالمشــتريّّدفعهــا
 .ّالمحددينّوالمكانّالزمان

ّ

بــينّوقــتّإنتاجــهّّلمنــتجّالمقيــدةفــيّالقيمــةّّوالفــرق 3-148
ــــىّّاإلنفــــاقّألغــــراضّمــــثال ،ّاســــتعماله،ّووقــــت عل

هـذاّّومكونـات.ّقـدّيكـونّكبيـر اّ،االستهالكّالنهـائي
 :الفرقّقدّتكونّكماّيلي

ّاإلعانات،ّمنهاّمخصوماّ ّالضرائب، -ّأ
 المنتج،ّقبلّمنّالدفعّالواجبةّالمنتجاتّعلى

بماّّالنقل،ّوهوامشّالتجاريةّالهوامش -ّب
ّعلىّاإلعانات،ّمنهاّمخصوماّ ّالضرائب،ّهافي

قبلّتجارّالجملةّّمنّالدفعّالواجبةالمنتجاتّ
 التجزئة،
ّالضرائبّفيهاّبماّالنقل،ّتكاليف -ّج

ّالتيّالمنتجات،ّعلىّاإلعاناتّمنهاّمخصوماّ 
 منفصلة،ّبصورةالمستهلكّّيدفعها
ّالتنبؤّيمكنّالتيّالنوعيةّالتحسينات -ّد
ّمخصوماّ ّالمخرجاتوتؤديّإلىّزيادةّحجمّّبها
 التخزين،ّأثناءّفيّالجاريةالخسائرّّمنها

وجودّالمنتجّفيّّأثناءّاإلقتناءّمكاسب -ّه
 .التجزئةّوتجارّالجملةّوتجارّّالمنتجحوزةّ
ّ
ّالفـــرقّيتضـــمنّالقائمـــة،ه1ّهّمـــنيتضـــحّّّوكمـــا
ــــين ّالمشــــتريّوســــعرّاألصــــليّاألساســــيّالســــعرّب

ـــــةالنهـــــائيّلســـــلعةّ ّوالحجـــــمالســـــعرّّعناصـــــرّمعين
فـرادىّّعمليـاّ ّتتتبعّالالتقديراتّّأنّوبديهي.ّكليهما

ّشــموالّ ّأوســعمســتويّّعلــىّتجــريّولكنهــاّالمنتجــات
 .المنتجاتّمنّلمجموعات

 
ــــــدّالســــــلعّّ 3-149 ــــــيوالمصــــــدرةّّالمســــــتوردةوتقي ّنظــــــامّف

ـــــةّالحســـــابات ـــــىّبقيمهـــــاّالقومي ّّويقـــــيم.ّالحـــــدودّعل
ّعلـــىّالســـلعّمـــنّوالصـــادراتّالمســـتورداتّمجمـــوع
ـــــىّأيFOBّ)ّأســـــاس ـــــةّّعل ـــــدالحـــــدودّالجمركي ّلبل
علـــىّّالحصـــولّيتعـــذرّقـــدألنـــهّّونظـــراّ (.ّالمصـــد ر
ّالمصـــــنفةّللمنتجـــــاتّفـــــوب،ّأســـــاسّعلـــــىّالقـــــيم،
الجــداولّالتــيّّفــإنللمنـتج،ّّبحســبّمفصــالّ ّتصـنيفاّ 
الســــلعّّتعــــرضّالدوليــــةّالتجــــارةّتفاصــــيلّتتضــــمن
ّلمسـتوردةالجمركيةّّاّالحدودّعلىّمقيمةّالمستوردة

(CIFّّالشــــحنّوأيّالتكلفــــةّوالتــــأمين)ّ،ّمســــتكملة
CIFّتشــــملّّوقــــيم.FOBّّلقــــيمبتعــــديالتّشــــاملةّ

بـــــينّحــــــدودّّالمحتملـــــةّوالشــــــحنّالتـــــأمينّتكـــــاليف
تختلـــفّّقـــدّبـــالطبع،ّو.ّالمصـــدرّوحـــدودّالمســـتورد

ّالقيمتـــينّهـــاتينفـــيّالفـــاتورةّالتجاريـــةّعـــنّّالقيمـــة
 .كلتيهما

ّ
الّبـدّلـهّّوالصـادراتّالمسـتورداتّميزانّألنّونظراّ  3-151

ّلتقيـــيمّفـــإنمـــنّأنّيتطـــابقّمـــعّالظـــروفّالفعليـــة،ّ
ّتكــــاليفعواقــــبّعلــــىّّقيــــدّّالحــــدودعلــــىّّالســــلع
ّوفـي.ّالقوميـةّالحسـاباتّنظـامّفـيّوالتأمينّالشحن
ّوالصــادراتّالمســتورداتّقــيمّتعــديلّينبغــيّالعــادة،
الســـتيعابّتكـــاليفّهـــاتينّالخـــدمتينّبغيـــةّّكلتيهمـــا

تجـــارةّّّبشـــأننّّاالتفاقيـــاتّالخاصـــةّالتعـــويضّعـــ
ّعـنّالتفاصيلّمنّمزيدّويرد.ّالسلعّمعّبقيةّالعالم

ّالسـادسّوالرابعّعشـرّّّالفصلينّفيّالمعاملةّهذه
 .والعشرين

 
ّ
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 األخرى التدفقات تقييم
ّ

 األصول حجم في األخرى التغيرات
ّ

ّاألخـــرىّللتغيــراتّبالنســـبةّالتقيــيمّتحديـــدّوبغــرضّ 3-151
ّقبـلّاألصـلّتقيـيمّعـادةّينبغـيّاألصـول،ّحجـمّفي

ّتفســرهّالّالـذيّالفـرقّوأخـذّحجمـهّفـيّالتغيـرّوبعـد
 .اآلخرّالتغيرّقيمةّبوصفهّمعاملةّأية

تســجيلّالتغيـراتّاألخــرىّفـيّحجــمّاألصــولّّويـتمّ 3-152
الماليــــةّوالخصــــومّبأســــعارّســــوقيةّمعادلــــةّألدواتّ

ولشــطبّاألدواتّالماليــةّالتــيّتــمّتقييمهــاّ.ّمشــابهة
أنّتتســاوىّالقيمــةّالمســجلةّبــالقيمّاإلســمية،ّيتعــينّ

فـــيّالتغيـــراتّاألخـــرىّفـــيّحســـابّحجـــمّاألصـــولّ
وبالنســـبةّلجميـــعّ.ّمـــعّقيمهـــاّاإلســـميةّقبـــلّشـــطبها

تصنيفاتّاألصـولّوالخصـوم،ّيتعـينّأنّتكـونّقـيمّ
 .ّكلّمنّاألدواتّالجديدةّوالقديمةّواحدة

ّ
 الملكية وخسائر مكاسب

ّ
ّوتنطبـقّباسـتمرارّالملكيـةّوخسـائرّمكاسبّتتراكمّ 3-153

ـــرّوالخصـــومّالماليـــةّاألصـــولّمـــنّكـــلّعلـــى ّوالغي
ّالطــرحّطريــقّعــنّتقــديرهاّعــامّبوجــهّويــتم.ّماليــة
ّاألصـولّتلكّاألصولّقيمةّفيّالتغيرّإجماليّمن
لــىّمعــامالتّإلــىّتنســبّأنّيمكــنّالتــي ّتغيــراتّوا 
 .الحجمّفيّأخرى

 
أنّمعظــمّاألصــولّتطــابقّالخصــوم،ّســواء ّّوبمــاّ 3-154

فيّاالقتصادّالمحليّأوّلدىّبقيةّالعـالم،ّفإنـهّمـنّ
المهــمّبمكــانّأنّتــتمّمطابقــةّمكاســبّالملكيــةّفــيّ
أيّمنهمـــاّعـــنّطريـــقّخســـائرّالملكيـــةّفـــيّاآلخـــرّ

ويســـتحقّمكســـبّملكيـــةّعنـــدماّ.ّوالعكـــسّبـــالعكس
تــــــزدادّقيمــــــةّأحــــــدّاألصــــــولّأوّتقــــــلّقيمــــــةّأحــــــدّ

قيمةّمكاسبّوخسـائرّالملكيـةّفـيّّوتبين.ّالخصوم
أثناءّالفترةّالمحاسبيةّصافيّالتغيراتّفـيّمكاسـبّ
الملكيــــةّوخســــائرّالملكيــــةّبالنســــبةّألحــــدّاألصــــولّ

وفيّالواقـعّالعملـي،ّ.ّوأحدّالخصومّبشكلّمنفصل
يـــتمّاحتســـابّقيمـــةّمكاســـبّوخســـائرّالملكيـــةّلكـــلّ

بدايــةّالفتــرةّأوّ:ّأصــلّوخصــمّبــينّفتــرتينّزمنيتــين
مّالحصــولّعلـىّاألصــلّأوّتكبـدّالخصــمّعنـدماّيـت

ونهايةّالفترةّأوّعنـدماّيبـاعّأوّيتالشـىّاألصـلّأوّ
 .ّالخصم

ّ
 والخصوم المالية األصول مراكز تقييم

ّ
تقييمّبنودّاألصولّالماليـةّوالخصـومّكمـاّّيتعينّ 3-155

لوّكانّقدّتمّالحصولّعليهاّمـنّخـاللّمعـامالتّ
ويــتمّ.ّبالســوقّفــيّتــاريخّتقريــرّالميزانيــةّالعموميــة

تبــــادلّالعديــــدّمــــنّاألصــــولّالماليــــةّفــــيّاألســــواقّ
بانتظــامّولــذاّيتســنىّتقييمهــاّعــنّطريــقّاالســتخدامّ
المباشــــــرّألســــــعارّعــــــروضّاألســــــعارّمــــــنّهــــــذهّ

ـــةّفـــيّ.ّقاألســـوا ـــإنّكانـــتّاألســـواقّالماليـــةّمغلق ف
تــاريخّالميزانيــةّالعموميــة،ّفــإنّأســعارّالســوقّالتــيّ
يتعــينّاســتخدامهاّفــيّالتقيــيمّهــيّاألســعارّالســائدةّ
فـــــيّأقـــــربّتـــــاريخّســـــابقّعنـــــدماّكانـــــتّاألســـــواقّ

وألوراقّالــدينّالماليــةّقيمــةّســوقيةّحاليـــةّ.ّمفتوحــة
ـــا تّوربمـــاّتكـــونّبعـــضّالبيانـــا.ّوقيمـــةّإســـميةّأيض 

التكميليـــةّعـــنّالقـــيمّاإلســـميةّلمراكـــزّأوراقّالـــدينّ
 .ّالماليةّمفيدةّفيّبعضّاألغراض

 
ــــوبّّإنّ 3-156 لتقيـــــيمّاألصــــــولّالماليــــــةّوالخصــــــومّالتــــــيّالّيــــــتمّالتقيــــيمّوفق ــــاّلمعــــادلّقيمــــةّســــوقيةّمطل

تبادلهاّفـيّأسـواقّماليـةّأوّيـتمّتبادلهـاّبشـكلّغيـرّ
وســوفّيكــونّمــنّالضــروريّبالنســبةّ.ّمتكــررّفقــط

األصــولّوالخصــومّتقــديرّقيمهــاّالعادلــةّالتــيّلهــذهّ
 .ّتقريبيةسـتؤديّبنــاء ّعلــىّذلــكّإلـىّتقــديرّأســعارهاّبصــورةّ

ّ
تمييــزّالقــيمّالســوقيةّوالقــيمّالعادلــةّوالقــيمّّويجــبّ 3-157

اإلســــميةّعــــنّتلــــكّالمفــــاهيمّومنهــــاّالقــــيمّالمطفــــأةّ
 .ّوالقيمّالتقديريةّوالقيمّالدفتريةّوالتكلفةّالتاريخية

.ّمعادلةّسوقيةّقيمةّهيّالعادلةّالقيمة -ّأ
ّتبادلّمقابلهّيمكنّالذيّالمبلغّبأنهاّوتعرف
ّبينّالخصومّأحدّتسويةّأوّاألصولّأحد

ّعلىّبناءّ ّمعاملةّفيّوراغبينّمطلعينّطرفين
ّتجاريةّاعتبارات ّتقدير اّتمثلّفهيّهناّومن.

ّقدّالدائنّكانّإذاّعليهّالحصولّيمكنّلما
ّ.الماليةّالمطالبةّباع
ّالذيّالمبلغّإليّاإلسميةّالقيمةّتشير -ّب

ّالمبلغّيشملّماّوهوّللدائنّالمدينّبهّيدين
ّفائدةّأيةّذلكّفيّبماّالمستحقّاألصلي
 .مستحقة

ّيتمّالذيّالمبلغّالمطفأةّالقيمةّتعكس -ّج
ّالماليةّالخصومّأوّاألصولّأحدّقياسّعنده
اّبهّالمبدئيّاالعترافّعند ّمنهّمطروح 

ّاألصليةّالمدفوعات ّالمدفوعاتّوتعمل.
ّعلىّمجدولةّأصليةّلمدفوعاتّاإلضافية

ّالمدفوعاتّبينماّالمطفأةّالقيمةّمنّالحد
ّتزيدّالمجدولةّاألصليةّالمدفوعاتّمنّاألقل
ّمجدول،ّتاريخّكلّوعند.ّالمطفأةّالقيمةّمن

ّاإلسمية،ّللقيمةّمماثلةّالمطفأةّالقيمةّتكون
ّفيّاإلسميةّالقيمةّعنّتختلفّقدّولكنها
ّالمستحقةّللفائدةّنتيجةّاألخرىّالتواريخ
 .اإلسميةّالقيمةّفيّالمشمولة

ّالمخصومّالمبلغّهوّالتقديريةّالقيمة -ّد
 .سدادهّالواجبّاألصلّمن
ّالحساباتّفيّالدفتريةّللقيمةّيكونّقد -ّه

ّتتأثرّقيمهاّألنّمختلفةّمعانّالتجارية
ّالتيّاالستحواذّوعملياتّاالستحواذّبتوقيت
ّإعادةّعملياتّتكرارّومدىّالشركةّبهاّقامت
 .األخرىّوالتشريعاتّوالضرائبّالتقييم

التاريخية،ّفيّأضيقّمعنيّلها،ّّالتكلفة -ّو
هيّالتكلفةّوقتّاالستحواذ،ّولكنهاّفدّتعكسّ

 .ّأحيان اّعملياتّإعادةّتقييمّعرضية
 

ـــةّّومـــنّ 3-158 الممكـــنّأنّيعتمـــدّتقيـــيمّاألصـــولّالمالي
والخصــومّفــيّالبيانــاتّالــواردةّتقــاريرّالشــركاتّأوّ
أيّمســــــتجيبينّآخـــــــرينّعلـــــــىّمعـــــــاييرّمحاســـــــبيةّ
تجاريةّأوّإشرافيةّأوّضريبيةّأوّأيةّمعـاييرّأخـرىّ
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الّتعكــــسّبالكامــــلّأســــعارّالســــوقّلهــــذهّاألصــــولّ
وفــــــيّهــــــذهّالحــــــاالت،ّيجــــــبّتعــــــديلّ.ّوالخصــــــوم

تعكــــس،ّبــــأقربّمــــاّيمكــــن،ّالقيمــــةّّالبيانــــاتّحتــــى
ومـنّالممكـنّ.ّ)السوقيةّلألصـولّوالخصـومّالماليـة

ّقواعـــدالحصـــولّعلـــىّمزيـــدّمـــنّالمعلومـــاتّحـــولّ
ّدليــــــل:ّالخــــــارجيّالــــــدينّإحصــــــاءاتّفــــــيّالتقيــــــيم

بنــــكّالتســــوياتّالدوليــــةّ)ّوالمســــتخدمينّالمجمعــــين
وأمانــــــةّالكمنويلــــــثّويوروســــــتاتّوصــــــندوقّالنقــــــدّ

ــــــدوليّومنظمــــــةّالتعــــــاونّ االقتصــــــاديّوالتنميــــــةّال
ّدليـــل،ّوالمعـــروفّبعبـــارةّ(2113)والبنـــكّالـــدوليّ

 (.الخارجيّالدين
ّ

 القيد وقت.   3
 
 القيد وقت اختيار

ّ
التوقيتّفيّنظامّالحساباتّالقوميـة،ّّيبحثّحين 3-159

ّالمخزونـاتبيانـاتّّبـينّأساسيّتمييزّإجراءّينبغي
الميزانياتّّمنّجهة،ّوبيانـاتّالتـدفقاتّّفيالمقيدةّ
.ّأخـــــــــرىّّجهـــــــــةالحســـــــــاباتّمـــــــــنّّفـــــــــيّالمقيــــــــدة

إلـــىّلحظـــاتّّتشـــيرالتعريـــف،ّّحســـبّفالميزانيـــات،
ّعكـسّعلـىالتـدفقاتّفإنهـا،ّّأما.ّالزمنّمنمحددةّ
لفـرادىّّّمختـارةمحاسبيةّّمدةّعبرّتجمعات،ّّذلك،

ّالمـدةّعبرّمتناثرةّاألخرى،ّالتدفقاتّأوّلمعامالتا
 .ّالمحاسبية

ّ
يعـــرضّّالفـــإنّنظــامّالحســـاباتّالقوميــةّّوهكــذا، 3-161

التـــــدفقاتّاألخـــــرى،ّولكـــــنّّأوّالمعـــــامالتفـــــرادىّ
ّلتوقيتهــاّالدقيقــةّالقواعــدبيــانّّيحتمــانهنــاكّســببينّ

القواعــدّّصــياغةففــيّالمقــامّاألول،ّينبغــيّ.ّالفــردي
ـــدّّينبغـــيالتـــيّّالمحاســـبيةّالمـــدةّلبيـــان ّفيهـــاأنّتقي

ــــــا،.ّالمنفصــــــلةّالتــــــدفقات ّالــــــدقيقّللتوقيــــــتّإنّثاني 
ّأهميــــةّالمحاســــبيةّةالمــــدضــــمنّّالتــــدفقاتّلفــــرادى
ـــراتّفـــيّصـــافيّالقيمـــةّّحاســـمة ـــينّالتغي ـــزّب للتميي
الناتجــةعنّّوتلــكّللمعــامالتّعــنالناتجــةّّّالماليــة

هــــامّّالتمييــــزوهــــذاّ.ّاإلقتنــــاءأوّخســــائرّّمكاســــب
ّ.ّالشديدبشكلّخاصّّفيّحاالتّالتضخمّ

 
ـــــــينّّومـــــــنّ 3-161 ـــــــيّّالصـــــــعوباتب ـــــــدف ّتوقيـــــــتّتحدي

أنشـــــطةّالوحـــــداتّالمؤسســـــيةّّأنّهـــــيالمعـــــامالتّ
أنّتميــزّخاللهــاّّمكــنعبــرّفتــراتّّيّتمتــدّمــاّكثيــراّ 
ّتســـتهلفعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّ.ّهامـــةّلحظـــاتعـــدةّ
بــينّّعقــدّتوقيــعمــنّعمليــاتّالبيــعّالتجاريــةّبّكثيــر

أوّّوتـاريخّالتسـليمّتـاريخّويتضـمنالبائعّوالمشـتريّ
عمليــةّالبيــعّّّتكتمــلّّوالّالــدفعاتّاســتحقاقّتــواريخ
.ّدفعـةّآخـرالبـائعّيتسـلمّفيـهّّّالـذيّالتـاريخإالّفيّ
الـزمنّّمـنّّالمتميـزةهـذهّاللحظـاتّّمنّلحظةوكلّ
ّ.ّإقتصادياّ ّمهمةّماّحدّ ّإلىّتعتبر

ّ
ّتحليـــــلّلـــــدىيمكـــــنّللمـــــرء،ّّّ،وبشـــــكلّمماثـــــلّّ 3-162

ّفيـهّتصـوتاليومّالذيّّيميزّأنّالحكومي،ّاإلنفاق
ّتـأذنالـذيّّواليـومّالميزانية،ّعلىّالتشريعيةّالسلطة

ّأمــواالّ ّتــدفعّبــأناإلداراتّّإلحــدىوزارةّالماليــةّّفيــه
ّالتـزامإدارةّمعينةّفيّّفيهّتدخلواليومّالذيّّمعينة،

وأخيـــر اّّالتســليم،ّعمليــاتّفيــهتـــتمّّالــذيّواليــومّمــا، ُّتصـرفّالتـيأوامـرّالـدفعّّوّفيهـاّتصـدرّالتـيّاأليام
فــإنّّمــثال ،وفيمــاّيتصــلّبالضــرائبّ.ّالشــيكاتفيهــاّ

أوّالفتـــرةّالتـــيّينشـــأّّبـــاليومّتتمثـــلّالهامـــةّاألوقـــات
التــيّيــتمّفيهــاّتقــديرّااللتــزامّّواللحظــةّاإللتــزامفيهــاّ

ّبــدونّالــدفعّمســتحقةّفيـهّتصــبحالــذيّّنهائيـا ،واليوم
ّّيــــتمّأوالــــذيّتــــدفعّفيــــهّالضــــريبةّّواليــــومّغرامــــة،
ّ.ّفائضّالضريبةّاسترداد

 
ـــدالواضـــحّأنّّومـــنّ 3-163 ـــةّّقي جميـــعّالمراحـــلّالمتتالي

ّالوحـــــــداتّأنشـــــــطةّضـــــــمنيمكـــــــنّتمييزهـــــــاّّالتـــــــي
نّالمؤسســـية، ّكاهـــلّســـيثقلّنظريـــا ،ّممكنـــاّ ّكـــانّوا 

ّاإلختيـــارّوينبغـــي.ّللغايـــةّالقوميـــةّالحســـاباتّنظـــام
ّاالقتصـــادّتحليـــلّباحتياجـــات(ّأ:ّ)العتـــرافاّّبـــين

النظـــــــــرّمـــــــــنّمنظـــــــــورّّّووجهـــــــــات(ّب)ّالكلـــــــــي؛
ــــــــــيّاالقتصــــــــــاد ّالعامــــــــــةالمصــــــــــادرّ(ّج)ّوّالجزئ

ّقيــدّبــينهــذاّالصــددّّفــيمــاّيميــزّّكثيــراّ ّو.ّالمتــوفرة
ـــدفقات أســـاسّّعلـــىّالقيـــدّوّنقـــدي،ّأســـاسّعلـــىّالت
وقـدّ.ّأسـاسّاالسـتحقاقّعلـىّوالقيـدّالدفعّاستحقاق

ـــــةّأخـــــرىّ ّأوّالمـــــاديّكـــــالتحركتوجـــــدّأســـــسّزمني
ــــة ــــةّالعملي ــــيّالمســــتعملةّاإلداري بعــــضّمصــــادرّّف
ويوصـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّبالقيـــدّ.ّالبيانـــات

ّ.ّالنهايةّإلىّالبدايةّمنعلىّأساسّاالستحقاقّ
ّ

 االستحقاق أساس على القيد اختيارّّّّّّّّ
ّ
ّالمـــــــــدفوعاتّإالّتقيـــــــــدّّالالنقديـــــــــةّّالمحاســـــــــبةّ 3-164

.ّالــدفعّفيهــاّيــتمّالتــيّاألوقــاتّفــيّتقيــدهاّوّالنقديــة،
ّّلـــبعضّواســـعّنطـــاقّعلـــىوتســـتخدمّهـــذهّالطريقـــةّ

ـــةاألعمـــالّّأغـــراض ـــةّّالميـــزةّتتمثـــل.ّالتجاري العملي
الطريقـــــةّفـــــيّتجنــــبّالصـــــعوباتّّالمتصـــــلةّّلهــــذه

يمكــنّّّالذلــك،ّّومــع.ّالنقديــةّغيــربتقيــيمّالتــدفقاتّ
ــــةّبوجــــهّعــــامّ ّّألغــــراضاســــتخدامّالمحاســــبةّالنقدي

ّّاألوقــاتّألننظــرا ّّّوالقوميــةاالقتصــاديةّّلمحاســبةا
اختالفـــا ّّّتختلـــفقـــدّّالمـــدفوعاتّفيهـــاالتـــيّتحـــدثّ ّاالقتصـاديةّوالمعـامالتهاما ّعـنّأوقـاتّاألنشـطةّ

هـــذهّاألنشـــطةّوالمعـــامالتّّوألنّبهـــا،ّتتعلـــقّالتـــي
يســــعىّنظــــامّالحســــاباتّّالتــــيّهــــيالصــــلةّّّذوات

ّيمكـــنّالإلـــىّذلـــك،ّّوباإلضـــافة.ّالقوميـــةّلوصـــفها
ّغيــرالتــدفقاتّّمــنّكثيــرعلــىّّالنقــديّالقيــدتطبيــقّ
ّ.القوميةّالحساباتّنظامّفيّالمدرجةّالنقدية

 
يبــينّّفإنــهّالــدفعّإســتحقاقأســاسّّعلــىّالقيــدّأمــاّ 3-165

ّأكثـــــرنقديـــــةّفـــــيّّمـــــدفوعاتّتول ـــــدالتـــــيّّالتـــــدفقات
ّتحم ـلدونّّفيهـاتدفعّّأنتأخرا ّالتيّيمكنّّاألوقات
إلـىّّّباإلضـافةّويبـين،إضافية،ّّغراماتأوّّتكاليف
ّالتــيّاللحظــةفــيّّالفعليــةّالنقديــةّالمــدفوعاتّذلــك،
إنّ)ّالزمنيـــــةّالمـــــدةتجســـــيرّّويجـــــري.ّفيهـــــاّتـــــدفع

ـــــينّاللحظـــــةّ(ّوجـــــدت ـــــيّب ـــــدفعّفيهـــــاّيصـــــبحالت ّال
ّبقيــــدّفعــــالّالــــدفعّفيــــهّيــــتمّالــــذيّوالوقــــتمســــتحقا ّ

ّفـــــــيبرســـــــمّالقـــــــبضّأوّبرســـــــمّالـــــــدفعّّمســـــــتحقات
علـــــــىّأســـــــاسّّالقيـــــــدّويقـــــــدم.ّالحســـــــاباتّالماليـــــــة
ممـاّّّأشـملالنقديـةّّللتـدفقاتّاّ استحقاقّالدفعّوصـف
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ّأنيؤخذّعليـهّطبعـا ّّلكنّو.ّتقدمهّالمحاسبةّالنقدية
ّ.علىّالتدفقاتّالنقديةّقاصراّ ّيبقىّالقيد

 
ّالتـدفقاتعلـىّأسـاسّاالسـتحقاقّّالمحاسـبةّتقيدّ 3-166

القيمــــةّاالقتصــــاديةّأوّّفيــــهّتنشــــأّالــــذيّالقــــتّفــــي
لتُّ لّأوّتستبدلّأوّحو  ّوهـذا.ُّتطفـأأوّّّملكيتهاُّتحو 

ّفــــيعلــــيّتغيــــرّّتنطــــويالتــــدفقاتّالتــــيّّأنّيعنــــي
عنــدماّيحــدثّالتغيــر،ّوتقيــدّالخــدماتّّتقيــدالملكيــةّ
ّالـــذيّالوقـــتفـــيّّالمخرجـــاتّوتقيـــدّتقـــديمها،ّوقـــت

ــــزّالوجــــود،ّّو ّيقيــــدتظهــــرّفيــــهّّالمنتجــــاتّإلــــىّحي 
.ّواللــوازمّالمــوادّتسـتعملالوســيطّعنــدماّّاالسـتهالك

ـــىّ ـــةّالمحاســـبةّعل ويفضـــلّنظـــامّالحســـاباتّالقومي
ّ:ألنأساسّاالستحقاقّ

المحاســــــــــــبةّعلــــــــــــىّأســــــــــــاسّّتوقيــــــــــــت -ّأ
ـــــقاالســـــتحقاقّ ـــــاّيتف ـــــيّّالطريقـــــةمـــــعّّتمام  الت

ّاالقتصـــــاديةّوالتــــدفقاتّاألنشـــــطةّهــــابّفتعــــّر
ّويســمح.ّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّاألخــرى
ّالمنتجــــةّاألنشــــطةّربحيــــةّتقيــــيمّاإلتفــــاقّهــــذا

ّالمشــــــو شأيّدونّالتــــــأثيرّ)ّصــــــحيحّبشــــــكل
(ّالنقديـةّالتـدفقاتّفـيالسـبقّوالتخل ـفّّلحاالت
ّبشكلّمالقطاعّّالماليةّالقيمةصافيّّوحساب
 الزمن؛ّمنّلحظةّأيةّفيّصحيح
تطبيــقّالمحاســبةّعلــىّّمكــنيّ -ّب

ّغيـــــرأســـــاسّاالســـــتحقاقّعلـــــىّالتـــــدفقاتّ
ّ.النقدية

 
ّاليوميــــــةّكالمشــــــترياتّالمعــــــامالتّمــــــنّكثيــــــراّ ّّ 3-167

هـيّمعـامالتّنقديـةّّ،المعيشيةّمنّالمتاجرّلألسر
أوّّفوريـــةنقديـــةّّدفعـــةأصـــلّمـــاّمقابـــلّّفيهـــاّيســـل م

ّإختالفـاتوفيّهذاّالحاالت،ّالّتوجدّ.ّّةشبهّفوري
.ّهنــــاّمناقشــــتهاّجــــرتالتــــيّّالثالثــــةّالطرائــــقّبــــين

ّبشــكلّمناســبةوالمحاســبةّعلــىّأســاسّاالســتحقاقّ
المعـــــــامالتّالداخليـــــــةّّمختلـــــــفّلتوقيـــــــتّخـــــــاص

(ّالمنـــتجّمخزونـــاتّإلـــىّتضـــافّالتـــيّالُمخرجـــات)
ّفـــيّبالتســـليمّالطرفـــانّفيهـــاالتـــيّيقـــومّّوالمبـــادالت

(ّالــــــدفعّمؤجلــــــةّالمبيعــــــاتّمثــــــل)ّمختلفــــــةّأوقــــــات
ــــــــــةّ ــــــــــدفقاتّ)والتحــــــــــويالتّاإللزامي الضــــــــــرائبّوالت

ّ(.ّاالجتماعيّبالضمانّالمتصلة
 
المحاسبةّعلـىّأسـاسّّتكونّالعادةّوفي 3-168

االستحقاقّهيّالعرفّبالنسـبةّللوحـداتّالمؤسسـيةّ
عديـــدةّتتكـــونّّّمعـــامالتفهنـــاكّّوتتكـــون.ّالمعنيـــة
ّّأصــولبّّســلعكمبادلــةّّمشــروعين،ّبــينّمبادلــةمــنّ

ّقيــودّتــدخلّالمبادلــة،ّّهــذهوفــيّمثــلّ.ّمــثالّ ماليــةّ
ّنفـــــسّمبينـــــةّمشـــــروع،محاســـــبيةّفـــــيّدفـــــاترّكـــــلّ

ّالماليـــة،ّاألصـــولّوتســـليمّالســـلعّالحتيـــازالتـــواريخّ
الماليــةّوتســليمّالســلعّّاألصــولّواحتيــازّ،مــنّجهــة

ّبعـــــضّفـــــيّيحـــــدثّأنـــــهّغيـــــر.ّأخـــــرىّجهـــــةّمـــــن
المعاملــــةّالّّفــــيّالمشــــتركينّالطــــرفينّأنّاألحيــــان

.ّالوقـتفـيّنفـسّّحـدثتينظرانّإليهاّعلىّأنهاّقـدّ
ّ،الّيحـتفظّبعـضّالمتعـاملينّذلـك،ّإلـىّإلضافةوبا

بســـــــجالتّّ،الوحــــــداتّالحكوميـــــــةّخـــــــاصّوبوجــــــه
وفــــيّهـــــذهّ.ّعلــــىّأســــاسّاالســــتحقاقّلمشــــترياتهم

ّنظـــــــامّفـــــــيّاإلتســـــــاقالحـــــــاالت،ّتتطلـــــــبّقواعـــــــدّ

لتصـــــــحيحّّجهـــــــودّتبـــــــذلّّأنّالقوميـــــــةّالحســـــــابات
ّالحســــبانّفــــيّتأخــــذّلكــــياإلحصــــاءاتّاألساســــيةّ

فـــــيّأدنـــــاهّّوينـــــاقش.ّالرئيســـــةّوالعيـــــوبّاإلنحـــــراف
القاعدةّالعامةّللقيدّعلـىّأسـاسّاالسـتحقاقّّتطبيق
 .ّشيوع اّالظروفّاكثرعلىّ

ّ
  والخدمات السلع مشتريات قيد وقت
 

هــــــيّّالســــــلعّمشــــــترياتّقيــــــدتــــــاريخّّإن 3-169
ّلهــذهّاإلقتصــاديةّالملكيــةّفيهــاّتنتقــلاللحظــةّالتــيّ

فــإنّّواضــحاّ ّالملكيــةّتغيــرّيكــونّالّوعنــدماّالســلع،
ّكــونقــدّّتّالمعاملــةّطرفــيّدفــاترّفــيّالقيــدّلحظــة
ّيؤخــــذّذلــــك،ّتــــوفرّعــــدمّحالــــةّوفــــيجيــــدة،ّّداللــــة

ّوالســـــــيطرةّالحيــــــازةّفيهــــــاّتتحقــــــقّالتــــــيّباللحظــــــة
بشـــــكلّّّتنطبـــــقالقواعـــــدّالفرعيـــــةّّهـــــذهّو.ّالماديـــــة

ّّيعتبــرعنــدماّّأوّالداخليــةّالمعــامالتخــاصّعلــىّ
ّأوماليــــةّّإجــــارةيحــــدثّبموجــــبّّالملكيــــةأنّتغيــــرّ

ّ.ّبالتقسيطّشراءّإتفاق
ّتتغيـــرّعنـــدماّّالســـلعّوصـــادراتّمســـتورداتّوتقيـــد

ّتحـــــددّمصـــــادرّتـــــوفرّعـــــدمّحالـــــةّوفـــــي.ّالملكيـــــة
ـــاريخ ّّافتـــراضّهنـــاكّالملكيـــة،ّفيـــهّتتغيـــرّالـــذيّالت
ّّالمعنيـــةّالبلـــدانّحـــدودّســـتعبرّّالســـلعّّبـــأنّّقـــوي
ّبعــدّأوّوجيــزةّبمــدةّالملكيــةّتغيــرّحــدوثّقبــلّإمــا

ّإحصـــــاءاتّّاســـــتعمالّويمكـــــن.ّّمباشـــــرةّحـــــدوثها
ّتعكـسّالتـيّالجمـارك،ّوثائقّإلىّالمستندةّالتجارة،
ّأوّالقوميــــةّالحــــدودّعبــــرّللســــلعّّالمــــاديّالتحــــرك

ّ.ّاألحيانّمنّكثيرّفيّكتقريبّالجمركية،
ّ

فإنهــــاّتقيــــدّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّّالخــــدماتّأمــــا 3-171
تعتبـــــرّّالخـــــدماتّوبعـــــض.القوميـــــةّعنـــــدّتقـــــديمها

ـــىّأســـاسّ ـــديمهاّعل خاصـــةّّبمعنـــىّأنهـــاّتتســـمّبتق
األمثلـــةّعليهـــاّّالتـــأجيرّالتشـــغيليّّومـــن.ّمتواصـــل
ّالمســــاكنّفيهــــاّبمـــا)ّّواإلســــكانّالتــــأمينّوخـــدمات

تقيـــــــدّّالخـــــــدماتّفهـــــــذه(.ّمالكوهـــــــاّيســـــــكنهاّالتــــــي
ـــدمّبصـــورةّمتواصـــلةّطيلـــةّالمـــدةّالتـــيّ بوصـــفهاّتق
 .ّيستمرّفيهاّالعقدّأوّيكونّالمسكنّكتاحا ّخاللها

ّ
 
 

  التوزيعية المعامالت قيد وقت
 

ّالمعــامالتتقيــدّّالعامــة،ّللقاعــدةّووفقــاّ ّ 3-171
ّالمطالبـــاتفيهـــاّّتنشـــأّالتـــيّاللحظـــةفـــيّّالتوزيعيـــة

ــــــذلك،ّفــــــإنّّتعويضــــــاتّّنتيجــــــةّو.ّذواتّالصــــــلة ل
والمســـاهماتّّاألراضـــيّوريـــعالمســـتخدمينّوالفوائـــدّ

ّتقيـــــدّالمثـــــال،ّســـــبيلّعلـــــىّاالجتماعيـــــة،ّوالمنـــــافع
ّواجبــةالمبــالغّّفيهــاّتتــراكمالفتــرةّالتــيّّفــيجميعهــاّ

اللحظــةّّالتــيّّفــيّالضــرائبّتقيــدّ،وبالمثــل.ّّالــدفع
التــيّّاألخــرىّالتــدفقاتتحــدثّفيهــاّالمعــامالتّأوّ

الضــــرائبّّأنّيعنــــيوهــــذاّ.ّبالــــدفعاإللتــــزامّّّتنشــــئ
األوقاتّالتـيّّفيتقيدّّوالمستورداتعلىّالمنتجاتّ

ّتبــاع،ّأوّتســتوردّأوّالمعنيــة،ّالمنتجــاتّفيهــاّتنــتج
.ّبموجبـــهّالضـــرائبّتفـــرضّالـــذيّاألســـاسّحســـب
عنـدماُّيكتسـبّّالـدخلّعلـىّالجاريةالضرائبّّوتقيد



 نظام الحسابات القومية

136 

نتتعلــــــقّبــــــهّّّوّالــــــذيالــــــدخلّ ّقيــــــدكــــــانّيتعــــــينّّا 
.ّاقتطاعهــاّوقــتّالمنبــعّعنــدّتقتطــعّالتــيّالضــرائب

ّيتوقـفبـبعضّبالمعـامالتّالتوزيعيـة،ّّيتعلـقّوفيما
ّوقـــتّبشـــأنقـــرارّالوحـــدةّّعلـــىّاإلســـتحقاقّتوقيـــت
ـــــــع ـــــــدخلّتوزي ـــــــامّأوّال ـــــــلّالقي ّيمكـــــــنوالّّ،.بالتحوي
أنّيعـزىّدونّلـبسّإلـىّّّالموزعـةّاألرباحّلمستوى

ّاللحظــةّفـياألربـاحّالموزعـةّّوتقيـدربـحّمعينة،ّفتـرة
ّّنوزيـعقبـلّ"المرتبطةّاألجزاءّتحديدفيهاّّّيبدأّّالتي

ّمـــنّالمســـحوباتّاألخـــرىّاألمثلـــةّومـــن".ّاألربـــاحّ
أشـــــــباهّالشـــــــركات،ّومختلـــــــفّّالتحـــــــويالتّّدخـــــــل

 .ّحدوثهاّوقتّتقيدّالتيّطوعية،ال
ّ

 والخصةةةةوم األصةةةةول فةةةةي المعةةةةامالت قيةةةةد وقةةةةت
  المالية

 
ّبمــا)ّّالماليــةّاألصــولّمعــامالتّوتقيــد 3-172

ـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّ(ّالنقديـــــةّالمـــــدفوعاتّفيهـــــا ف
ّوبعـــــــض.ّالملكيـــــــةّتغيـــــــرالقوميـــــــةّعلـــــــىّأســـــــاسّ

ـــةّواإللتزامـــاتّالمطالبـــات ّنظـــامّفـــيّالمعرفـــةّالمالي
ّوالُســـــلفّاتاالئتمانــــّالقومية،وخاصــــةّالمحاســــبات

ماليــةّّغيــرّلــةنتيجــةّضــمنيةّلمعامّهــيّ،ّالتجاريــة
وفــــــيّهــــــذهّ.ّآخــــــرّشــــــكلّبــــــأيّمثبتــــــةوالّتعتبــــــرّ
ينشـــأّحينمـــاّّّالمـــاليّالمطلـــبأنّّيعتبـــرّ،الحـــاالت

ـــهّ ّأيضـــاّ ّهـــذاّوينطبـــق.ّالمـــاليّغيـــريتحقـــقّّمقابل
ـــــــىّ ـــــــيّّالمعـــــــامالتعل ّنظـــــــامّيقيـــــــدهاالماليـــــــةّالت

ّ.ّومالكهاشركةّّشبهّبينالحساباتّالقوميةّ
 
ّماليـةّمعاملـةّفـيّالمشتركينلكالّالطرفينّّويمكنّ 3-173

دفاترهماّّفيّأوقاتّمتفاوتةّألنهمـاّّفييقيدانهاّّأن
ّفـــــيّلمعاملـــــةيحصـــــالنّعلـــــىّالوثـــــائقّالثبوتيـــــةّّل

نــــاتجّعــــنّعمليــــةّّالتفــــاوتّوهــــذا.ّمختلفــــةّأوقــــات
ّفـــيّاتالمقاصـــة،ّّوالوقـــتّالـــذيّتبقـــىّفيـــهّالشـــيك

ثـــلّمّفــيّالداخلـــةّوالمبــالغ.ّومـــاّإلــىّذلـــكّّالبريــد،
عـامّّبوجهقيدّالتحصيل،ّتكونّكبيرةّّالشيكاتهذهّ
ّوالحســــــاباتّللتحويــــــلالودائــــــعّالقابلــــــةّّحالــــــةّفــــــي

ومــرةّأخــرى،ّ.ّاألخــرىّبرســمّالقــبضّوبرســمّالــدفع
يقيـــــدّكـــــالّالطـــــرفينّّأنتقتضـــــيّدواعـــــيّاالتســـــاقّ

وفــــيّحالــــةّعــــدمّّ،المعــــامالتّفــــيّنفــــسّالتــــاريخ
إمكـــــانّتحديــــــدّتـــــاريخّّدقيــــــقّيحـــــدثّفيــــــهّتغيــــــرّ

ّالمعاملـــةّفيـــهّتنجـــزّّذيالتـــاريخّالـــّيكـــونّ،الملكيـــة
الـــدائنّّفيـــهّيســـتلمالـــذيّّالتـــاريخّوبالتـــالي)ّّتمامـــا
 .المعتمدّالتاريخهوّ(ّدفعته

ّالمعاملــةّتـاريخّيكــونّقـدّالماليــة،ّألوراقلـّوبالنسـبة 3-174
ســـابقّعلـــىّ(ّملكيـــةّاألوراقّالماليـــةّّتغيـــرّوقـــت)

(.ّّتســــــليمّاألوراقّالماليــــــةّوقــــــت)ّّالتســــــويةتــــــاريخّ
وقـــــتّتغيـــــرّّالمعاملـــــةّقيـــــدالطـــــرفينّّلكـــــالينبغـــــيّ
ّوأي.ّولــيسّوقــتّتســليمّاألصــولّالماليــةّالملكيــة،

ــةّتــاريختغيــرّملحــوظّبــينّ ّالتســويةّوتــاريخّالمعامل
ّبرســمّأوّالــدفعّبرســميضــعّزيــادةّعلــىّالحســاباتّ

ّ.ّالقبض
عمليـــــــــاتّســـــــــدادّالـــــــــديون،ّعلـــــــــىّأســـــــــاسّّتقيـــــــــد 3-175

أيّإذاّمــاّتــمّســدادها،ّأوّ)االســتحقاق،ّعنمــاُّتطفــأّ
،ّوفــيّ(إعــادةّجــدولتهاّأوّإســقاطهاّمــنّقبــلّالــدائن

حالـــةّحـــدوثّتـــأخرّفـــيّالســـداد،ّالّّيـــتمّاحتســـابّ

ّنفــسأنّيــتمّإظهارهــاّفــيّّيجــبأيّمعاملــةّولكــنّ
ــــتمّ ذاّمــــاّ.ّاإلســــتحقاقّهــــذاّإطفــــاءاألداةّحتــــىّي وا  ّاألداةعلــــىّأيّتغيــــرّفــــيّخصــــائصّّنــــصّالعقــــد

ّهـــــذاّقيـــــدّيجـــــبمـــــنّالمتـــــأخرات،ّّّاكونهـــــّةالماليـــــ
ّّاالخـرىالتغيرّبوصفهّإعادةّتصنيفّفيّالتغيـراتّ

وتطبــــقّعمليــــةّ.ّفــــيّاألصــــولّوالخصــــومّالماليــــة
إعــــادةّالتصــــنيفّعلــــىّكافــــةّاألمــــورّطالمــــاّكــــانّ
العقــدّاألصــليّنافــذّّإالّأنّيــتمّتعــديلّبعــضّمــنّ

علىّسبيلّالمثال،ّأسعارّالفائـدةّأوّفتـراتّ)ّبنودهّ
ولكــــنّإذاّمــــاّتــــمّإعــــادةّالتفــــاوضّعلــــىّ(.ّالســــداد

هّالعقــدّأوّتغيــرتّطبيعــةّالمســتندّمــنّفئــةّمســتندي
المثـــالّمــــنّّســـبيلعلـــىّ)ّمعينـــةّإلـــىّفئـــةّأخـــرىّ
ّهــذهّقيــدفإنــهّيلــزمّإعــادةّ(ّســنداتّإلــىّحــقّملكيــة

ّ.ّالمعاملةّّبوصفهاّمعاملةّجديدة
ّ
  الوسيط واالستهالك المخرجات قيد وقت 
 

ـــدأّإن 3-176 ـــىّالقيـــدّمب ّاالســـتحقاقّأســـاسّعل
تقيـــدّعلـــىّمـــدىّالمـــدةّالتـــيّّّالُمخرجـــاتيعنـــيّأنّ
إلــــىّّاإلضــــافاتّفــــأنّوهكــــذا.اإلنتــــاجّفيهــــاّيحــــدث

مـــعّاســـتمرارّّباســـتمرارّتقيـــدّاإلنجـــازاالعمـــالّقيـــدّ
وعنــدماّتنتهــيّعمليــةّاإلنتــاج،ّّفــإنّ.ّســيرّالعمــل

ّتلـــكّحتـــىّالمتراكمـــةّاإلنجـــازّقيـــدّاألعمـــالّجميـــع
ّكامــلمنــتجّّمــنتحــولّفعــال ّإلــىّمخــزونّّاللحظــة

ّ.ّالصنعّجاهزّللتسليمّأوّالبيع
ّ

يقيدّاالستهالكّالوسـيطّلسـلعةّّوبالمثل، 3-177
ماّأوّخدمةّمـاّفـيّالوقـتّالـذيّتـدخلّفيـهّالسـلعةّ

ّالوقـتّعـنّمميـزاّ ّ،بوصـفهأوّالخدمةّعمليةّاإلنتاج
ّ.ّالمنتجّفيهّاحتازهاّالذي

ّ
 رأس واسةتهالك المخزونةات في التغيرات قيد وقت
 الثابت المال

 
المخزونــــاتّّمــــوادّأوّلـــــوازمّّتكــــونّقــــد 3-178

أوّّمــــــدخالت،ّبوصــــــفهاّّونيحــــــتفظّبهــــــاّالمنتجــــــ
ّتجـاربهـاّّيحتفظمنتجاتّّأوبعد،ّّتُبعمخرجاتّلمّ

ّتقيــــدّ،الحــــاالتّّجميــــعوفــــيّ.ّالتجزئــــةّأوّالجملــــة
ّالمنتجـاتّتشـترىّّحينّالمخزوناتّإلىاإلضافاتّ

ّتقيـــــدّو.ّأخـــــرّبشـــــكلأوّيجـــــريّاحتيازهـــــاّّتُنـــــتجأوّ
ـــــاتّاإلقتطـــــاعّ ـــــاتّمـــــنعملي ـــــاعّحـــــينّالمخزون ّتب

ّاّ وســـيطّاّ بوصـــفهاّاســـتهالكّّتســـتهلكالمنتجـــاتّأوّ ّ.ّآخرّبشكلأوّيتخلىّعنهاّ
ّ

ّمـــــرتبطوتوقيـــــتّاســـــتهالكّرأسّالمـــــالّالثابـــــتّّ 3-179
ّرأسّواســـتهالك.ّتقييمـــهّبمســـألةعلـــىّنحـــوّّوثيـــقّ

التـــيّّّالتكـــاليففئـــةّمـــنّفئـــاتّّهـــوّالثابـــتّالمـــال
يكـــونّفيهـــاّّالتـــيكامـــلّالمـــدةّّمـــدىّعلـــىّتحصـــل

ّقــفويتّو.ّاإلنتــاجّألغــراضّمتاحــاّ األصــلّالثابــتّّ
ــــــــعّالمحــــــــددّلإلســــــــتهالكّّ ــــــــىالتوزي ّلفتــــــــراتاّّعل

 .اإلهتالكّنسبةّعلىّالمحاسبية
ّ

  الموازنة والبنود المركبة المعامالت قيد وقت
ّ
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ّرصــــيداّ ّبوصــــفهاتقــــاسّّالتــــيّالمعــــامالتّتتبــــع 3-181
التــــــدفقاتّاألساســــــيةّّتوقيــــــتلمعــــــاملتينّأوّأكثــــــرّ

ـــى.ّلهـــاّالمكونـــت ـــال،ّّفعل ـــدســـبيلّالمث خـــدماتّّتقي
علـىّّّةغيرّمباشّرّبصورةالوساطةّالماليةّالمقاسةّ

ّ.ّلودائعواّالقروضّعلىّمستحقةأنهاّفائدةّ
ّعلـىبوقـتّالقيـدّّالمتعلقـةّنفسـهاّالقاعـدةّوتنطبق 3-181

ّالمعـــامالتّتنـــوعغيـــرّأنـــهّبســـببّ.ّالموازنـــةّالبنـــود
ّمنهـــــاّلكـــــلّالتـــــيالمشـــــمولة،ّّاألخـــــرىّوالتـــــدفقات
تلــزمّبعــضّالعنايــةّلــدىّتفســيرّّالخاصــة،ّســماتها
ـــةّالبنـــود ـــدىّ،فمـــثال ّينبغـــيّللمـــرء.ّالموازن ـــلّل ّتحلي
ّأنّالماليــة،ّغيــرّللشــركات"ّاالدخــار"ّالمــوازنّالبنــد
الّّّالتشـغيلّفـائضينشأّفيـهّّالذيّالوقتّأنّّيعي

ّاألخــــرى،ّالعوامــــلّتوقيــــتّمــــعيتطــــابقّبالضــــرورةّ
ّّالموزعـــةمثـــلّالوقـــتّالـــذيّتصـــبحّفيـــهّّّاألربـــاحّ

ّ.ّالدفعّواجبة
ّ

 
 

 األخرى التدفقات قيد وقت
 
هـــــيّفـــــيّّّتحـــــدثّالتـــــياألخـــــرىّّالتغيـــــراتّإنّ 3-182

ّدقيقـةّلحظـاتّفـيّتحصـلّّمنفصـلةالعادةّأحـداثّ
 .إلىّحدّماّقصيرةفتراتّزمنيةّّضمنّأو

 
  اإلقتناء وخسائر مكاسب قيد وقت 

 
ـــراّ  3-183 ـــراتّّفـــيّاألســـعارّّوكثي ّطـــابعمـــاّيكـــونّللتغي

ّالتــــيأكثــــرّاســــتمرارا ،ّّالّســــيماّبالنســــبةّلألصــــولّ
وفـــيّالممارســـةّالعمليـــةّ.ّنشـــطةّأســـواقتوجـــدّلهـــاّّ

ـــينّّّاإلفتنـــاءّأوخســـائرتحســـبّمكاســـبّ االســـميةّب
ّ:ّمنّالزمنّلحظتين
ّ:التيّاللحظة .ّأ

ّأوّالمحاسبية؛ّالمدةّتبدأّ-ّ
ــــــــىفيهــــــــاّّيحصــــــــلّ-ّ ــــــــةّعل مــــــــنّّّّّالملكي

ّمعاملـةأوّّشـراءمـنّخـاللّ)ّأخرىّّوحدات
ّأوّ؛(عينية
ّّأصلفيهاّّينتجّ-ّ
ّ:التيّاللحظة.ّب
ّأوّ؛المحاسبيةّالمدةّفيهاّّتنتهيّ-ّ
مــــنّ)ّملكيـــةّأصـــلّّعــــنفيهـــاّّيتخلـــىّ-ّ

ّأوّ؛(عينيةّمعاملةأوّّبيعخاللّ
فـــــــيّعمليـــــــةّّاألصـــــــلّفيهـــــــاّيســـــــتهلكّ-ّ

 اإلنتاج
ّ
ســـــببّعـــــدمّحســـــابّّعـــــنّالمـــــرءيتســـــاءلّّوقـــــدّ 3-184

ّفـيعلىّمدىّمـدةّتبـدأّّّاإلقتناءّأوخسائرمكاسبّ
علـــــىّتبـــــادلّّوحـــــدتاناللحظـــــةّالتـــــيّتتفـــــقّفيهـــــاّ

اللحظـةّالتـيّّّفـيتبدأّّالتيالمدةّّعنّبدالاألصولّ
ّالــذيّهــوألــيسّتوقيــعّالعقــدّ.ّتحــوزّفيهــاّاألصــول

ّاتتغيــّرّأيــةّمخــاطرأنّّيعنــيّممــاّاألســعار،ّيحــدد
غيـــرّأنّنظـــامّّّأيضـــا ؟ّتنقـــلّســـعارفـــيّاألّالحقـــة

الناتجـــةّعـــنّّااللتزامـــاتّيعتبـــرّالقوميـــةّالحســـابات
ــــــؤديّّأحــــــدّّعقــــــد ــــــىّأنّي التزامــــــاتّمشــــــروطةّإل

ّالطـرفّإلىماّّأصلملكيةّّينقل)ّّإلتزامهالطرفينّ

ّكمـا(ّمالعاملـةّّأوّرأسـّيـدّأوّخدمةتقديمّّاألخر،
أوّخســـائرّّمكاســـبأنّتحقـــقّّمـــاّوحـــدةّبوســـعّأن

ّتكــونّالتــيفقــطّفــيّاألصــولّأوّالخصــومّّّإقتنــاء
ينّهــــاتينّبـــّوالجمــــع.ّعليهـــاّملكيــــةّاقتصـــاديةّلهـــا

القاعــدتينّّيعنــيّأنــهّخــاللّالمــدةّبــينّتوقيــعّالعقــدّ
ّالّّالتسـليم،والتاريخّالذيّيقـومّفيـهّالطـرفّاألولّب

ـــــانيّلطـــــرفيمكـــــنّأنّيتحمـــــلّّا ـــــةّمخـــــاطرّّالث أي
الّيملــــكّّالثــــانيّفــــالطرف:ّســــعريةّفــــيّهــــذاّالعقــــد

ّعلــــــىاألصــــــولّالتــــــيّسُتســــــلمّوالّيملــــــكّمطالبــــــةّ
 .الماليةّالحساباتّفيتقيدّّاألولّالطرف

ّ
ّالحســــــاباتنظــــــامّّفــــــيّالمعتمــــــدةللقواعــــــدّّوفقــــــا 3-185

ّالهيكــــلّفــــيّتغيـــراتّأيــــةّتقيـــدّأنّينبغــــيّالقوميـــة،
ّوحـدةنفـسّاللحظـةّالتـيّتنتقـلّفيهـاّّفيّوالتصنيف

كانـتّّالتـيّتلـكّعـنّمختلفـةفئـةّّإلـىّماّأصلأوّّ
فـــــأيّنظـــــامّمتكامـــــلّ.ّالســـــابقّفـــــيّإليهـــــاّصـــــنفت

ّالقوميــة،ّالحســاباتّكنظــامّوالتــدفقات،ّللمخزونــات
ّّأيضــاّ إعــادةّالتصـنيفّّعمليـاتّجميــعقيـدّّّيتطلـب
ّإعــــــادةّمــــــدخالتّكافــــــةفــــــيّنفــــــسّاللحظــــــةّّيقيــــــد

ّ.التصنيف
أكثــــرّّإحصــــائيةّسالســــلّعلــــىّالحصــــولّوبغيــــة 3-186

المـــرءّّّيميـــلّقـــدّ،علـــىّمـــرّالـــزمنّّلمقارنـــةقابليـــةّل
ّمــــنّلعــــددإلــــىّتجميــــعّعمليــــاتّإعــــادةّالتصــــنيفّ

دخالهاّالسنوات هايـةّهـذهّكمجموعـةّواحـدةّفـيّنّّوا 
ومهمــاّيكــنّهــذاّاإلجــراءّمفهومــا ،ّّفإنــهّالّ.ّالمــدة ّالتـــيّالقوميـــةّالحســـاباتتوصـــياتّنظـــامّّمـــعّيتفـــق
الحصــولّعلــىّتقــديراتّصــحيحةّعلــىّّإلــىترمــيّ

ــــــــاظ.ّمســــــــتويات ــــــــاتّّواإلحتف ــــــــودّعملي ّإعــــــــادةبقي
يعادّتركيـبّّأنيجعلّمنّالممكنّمبدئيا ّّالتصنيف

السالســــلّالزمنيــــةّالمســــتندةّّإلــــىّالحالــــةّفــــيّأيــــةّ
ّ.ّمحاسبيةمدة

ّ
 الدولية المعامالت في التوقيت تعديالت

 
ّمـــنّالقيـــدأنّتحـــدثّاختالفـــاتّفـــيّوقـــتّّيمكـــن 3-187

وأحـــدىّّعوامـــل،قبـــلّالشـــركاءّوذلـــكّنتيجـــةّّلعـــدةّ
ّالمعــــامالتّقيــــدهــــذهّالمشــــاكلّالجوهريــــةّهــــوّأنّ

تّالتوقيتيـــةّلكـــلّبلـــدّالدوليـــةّيكـــونّوفقـــاّلالختالفـــا
ّالقيـــدعلـــىّحـــده،ّوقـــدّيـــأتيّاالخـــتالفّفـــيّتوقيـــتّ

التــأخرّفــيّتســلمّالبريــدّأوّعمليــاتّالتســوياتّّعــن
الماليــــة،ّوفــــيّمعظــــمّاألحيــــان،ّتســــتخدمّســــجالتّ
البيانـــــاتّالخاصـــــةّبالمســـــتوىّاإلجمـــــاليّبخـــــالفّ
.ّالســجالتّالمنفــردةّفــيّتجميــعّالحســاباتّالعالميــة

اتّالمتعـددةّاألسـاسّحيثّقدّتقاربّمصادرّالبيانـ
ّتعـــديالتالمطلـــوبّفقـــط،ّومـــنّالضـــروريّإحـــداثّ

عنـــدماّيكـــونّهنـــاكّانحـــرافّكبيـــرّعـــنّّّالتوقيـــت
ّ.األساسّالمطلوب

ّ
االختيـــــــارّبـــــــينّالمصـــــــادرّاإلحصـــــــائيةّّعنـــــــدو 3-188

المتاحـــــة،ّفـــــإنّالمصـــــنفّقـــــدّيرغـــــبّفـــــيّاختيـــــارّ
ـــــلّ ـــــزاتّعـــــنّغيرهـــــاّمث ـــــعّبمي ـــــاتّالتـــــيّتتمت البيان

ّتوقيتهـــا،دّتصـــحيحّالبيانـــاتّالتـــيّتـــمّتســـجيلهاّبعـــ
علـــــىّســــــبيلّالمثـــــال،ّيفضــــــلّاســـــتخدامّســــــجالتّ
الســـــــحوباتّالواقعيـــــــةّعلـــــــىّالقـــــــروضّكمصـــــــادرّ
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تســتخدمّتــواريخّمصــدقةّأوّتــواريخّبــرامجّالّيمكــنّ
إذّأنّهنـــاكّبعـــضّالمصـــادرّ.ّإدراكهـــاّفـــيّالواقـــع

ـــيّتـــمّاختيارهـــاّمـــنّقبـــلّالمصـــنفينّعلـــىّأنهـــاّ الت
ةّاألكثــرّمالئمــة،ّهــذهّالمصــادرّلــمّتكــنّموضــوع

فـيّاألصــلّأوّخصيصــاّللحصـولّعلــىّمعلومــاتّ
ّ.ّألغراضّميزانّالمدفوعات

ّ
 العموميةالميزانية  بنود

 
لحظــةّّأيــةّفــيّالعموميــةّالميزانيــاتّإعــدادّيمكــن 3-189

ـــــزمن ـــــةّالحســـــاباتّونظـــــام.ّّمـــــنّال ّيعـــــر فّالقومي
فــــيّاللحظــــةّالتــــيّّالقطاعــــاتّلجميــــعّّالميزانيــــات

ّمحاســـبيةّمـــدةّوتبـــدأّالمحاســـبيةّالمـــدةتنتهـــيّفيهـــاّ
ّمماثلــــــةلمــــــدةّمــــــاّّّالختاميــــــةّوالميزانيــــــة.ّجديــــــدة
للمـدةّالالحقـة،ّّبحيـثّالّتبقـىّّاإلفتتاحيـةّللميزانية

ـــــراتّفـــــيّاألســـــعارّأوّ ـــــاكّتغي ـــــاتهن ّإعـــــادةّعملي
غيـــرّمبينـــةّّأخـــرىاقتصـــاديةّّتـــدفقاتأوّّتصـــنيف

ّ.ّعلىّالنحوّالواجبّالقوميةّالحساباتّنظامفيّ
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فـرادىّالمعـامالتّّمـنّالهائـلّالعددّترتيبّينبغي 3-191

ــــــدفقات ّبنظــــــامالمشــــــمولةّّواألصــــــولاألخــــــرىّّوالت
ّمــــــنّاإلدارةّســــــهلّعــــــددفــــــيّّالقوميــــــةّالحســــــابات
ّتكــونّو.ّالتحليليــةّالناحيــةّمــنّالمفيــدةّالمجموعــات

ـــــةّالحســـــاباتنظـــــامّّفـــــيهـــــذهّالمجموعـــــاتّ ّّالقومي
تصـنيفا ّّأنأدنـى،ّّكحـدّو.ّأكثـرّأوّينبضمّتصنيف

الصــناعاتّّّأوّالمؤسســيةالقطاعــاتّّتصــنيفاتمــنّ
أوّالقيــودّالتراكميــةّّالمعــامالتيضــمّإلــىّتصــنيفّ

يجــبّّذلــك،ّإلــىّوباإلضــافة.ّاألصــولّأواألخــرىّ
ّاألصــولّوتمييــزّاالســتخداماتّعــنتمييــزّالمــواردّ

ّأكثــرّتحليـلإفســاحّالمجـالّّلّوبغيـة.ّالخصـومّعـن
ّهــذاّعلــىّالمقامــةيمكــنّإخضــاعّالفئــاتّّتفصــيال ،
واألمثلــةّعلــىّذلــكّ:ّّالتقســيممزيــدّمــنّّإلــىّالنحــو
ّوالوظيفــــــةّاألصــــــلّأوّالمنــــــتجّنــــــوعّّتحديــــــدهــــــيّ

ّ.ّفيّالمعاملةّوالشركاء
ّ
ــــــيّنظــــــامّالحســــــاباتّّألنّونظــــــراّ  3-191 التصــــــنيفاتّف

ّالمبينــةمــنّالمســتوياتّّعــددعلــىّّتحتــويالقوميــةّ
فإنــــهّيمكــــنّتمببـــــزّّّالرمــــوز،فــــيّّصــــريحّبشــــكل

 .تجميعّمقابلةّمستويات
ّ
ّنظريـــــا،ّ ّتســـــاوي،ّمجمـــــوعقيمـــــةّكـــــلّّأنّرغـــــمّوّ 3-192

الفئــــةّذاتّّفــــيّاألوليــــةّالبنــــودّجميــــعّقــــيممجمــــوعّ
ّتقــديرّطرائــقّعمليــاّ ّتســتخدمّمــاّكثيــراّ ّفإنــهالصــلة،ّ
قــدّتكـونّالمعلومــاتّّعـنّالمعــامالتّ:ّأوالّ .ّأخـرى

ّّكاملـــةغيـــرّّواألصـــولاألخـــرىّّّوالتـــدفقاتاالوليـــةّ
ّالمـــأخوذةّالبيانـــات:ّثانيـــا.ّأوّحتـــىّغيـــرّموجـــودة

الّتكــــونّفــــيّالعــــادةّّّمختلفــــةّأوليــــةّمصــــادرّمـــن
ّوهكـذاّوالشـمول،ّالتعـاريففـيّّلتنوعمتسقةّبسببّا

ـــــىّمســـــتوىّّتعـــــديالتأجـــــراءّّالضـــــروريّّمـــــن عل
ّ.ّبينهاّفيماّللتوفيقّالمجاميع

 الترصيد
ّ
يكــونّّقــدّأوالقطاعــاتّلوحــداتلفــرادىّّاّبالنســبة 3-193

ّومـورداّ ّاسـتخداماّ يمثـلّّّالمعـامالتّمنّالنوعّفسن
(ّتـــــدفعّوتقــــبضّالفائـــــدةّ،مــــثالّ )ّّســـــواءّحــــدّعلــــى
ّأصــــالّ ّبوصــــفهّالماليــــةاألدواتّّمــــنّالنــــوعّونفــــس
ّ.إلتزاماّ ّوبوصفه

ّ
التـــيّتظهـــرّفيهـــاّّجميـــعّالبنـــودّّالمـــزجّعمليـــاتّوتـــدعى

ـــــةّ ـــــدّإجمـــــاليّبقيمتهـــــااالولي ـــــاتّقي ـــــةّبعملي .ّالكامل
ّبعـضوتدعىّعملياتّالمزجّّالتيّتس وىّفيهـاّقـيمّ

ـــــود ـــــةّّبّالبن ـــــوداألولي ـــــبّمـــــنّبن مـــــنّّاألخـــــرّالجان
ّمعاكســـــــةّإشـــــــارةّذواتّتكـــــــونالحســـــــابّأوّالتـــــــيّ

ّ.صافّقيدّبعمليات
ّ
ّاإلجمـاليّبالقيـدّالقوميـةّالحساباتنظامّّويوصى 3-194

النظــــــرّعــــــنّدرجــــــةّالترصــــــيدّالمالزمــــــةّّّبصــــــرف
والترصـــــيد،ّفـــــيّالواقـــــع،ّهـــــوّ.ّذاتهـــــاّيفاتلتصـــــنل

ّالحســـاباتّنظـــامّتوصـــياتبالفعـــلّســـمةّكثيـــرّمـــنّ
ّخاصــيةوهــوّيفيـدّفــيّالغالـبّّفــيّإبـرازّ.ّّالقوميـة
ّ.اإلجماليةّالبياناتّمنّتظهرّالاقتصادياّّهامة

ّ
ـــــــاتّّفـــــــيّضـــــــمنيإجـــــــراءّّوالترصـــــــيد 3-195 ـــــــفّفئ مختل

التغيــراتّفــيّ"هــوّّعليهــاّمثــالّوأبــرزالمعــامالت،ّ
ّتتبــعّمــنّبــدالّ للتغيــرّالعــامّّفــيّتكــوينّرأسّالمــالّالجانـــــبّالهـــــامّتحليليـــــا ّّتبـــــرزّالتـــــي"ّالمخزونـــــاتّ
يقيــــدّّوبالمثــــل،.اليوميــــةّلمســــحوباتاّوّاإلضــــافات
األخــــرىّفــــيّّالتغيــــراتّوحســــابّالمــــاليالحســــابّ
ّفـــيّالزيـــاداتّقليلـــة،ّاســـتثناءاتّفـــيّإالّاألصـــول،
ّصــــــاف،ّأســــــاسّعلــــــىّالخصــــــومّوفــــــيّاألصــــــول

لهـــذهّاألنـــواعّمـــنّالتـــدفقاتّّالنهائيـــةمظهـــرينّاآلثاّر
ّالبنــودجميــعّّّوتنطــوي.ّالمحاســبيةّالمــدةفــيّنهايــةّ
ّتخــــــتلطّالّوحتــــــى.أيضــــــاّ ّترصــــــيدّعلــــــىّالموازنــــــة
ّتــيكلمّالقوميــةّالحســاباتنظــامّّّيســتعملّاألمــور،

ــــــــى"ّصــــــــافي"وّ"ّإجمــــــــالي" .ّجــــــــداّ ّحصــــــــريّبمعن
ـــــلّّفبصـــــرف ّّالعنـــــاوينّمـــــنالنظـــــرّعـــــنّعـــــددّقلي

القيمـــــــةّوصـــــــافيّّوصـــــــافي"ّاألقســـــــاطّّصـــــــافي)"
تســــتعملّتصــــنيفاتّ"(ّصــــافيّاإلقتــــراض/اإلقــــراض
علـىّوجــهّ"ّّصـافي"كلمــةّّالقوميـةّالحسـاباتنظـامّ

ّّاقتطــاعالحصــرّللداللــةّعلــىّقيمــةّالمتغيــراتّبعــدّ
ّ.ّالمالّالثابتّرأسّاستهالك

ّ
يــــتمّّالماليــــة،ّوالخصــــومحالــــةّتــــدفقّاألصــــولّّفــــي 3-196

"ّالصـافيّفـيّاألصـولّالتغيـر"استخدامّمصـطلحيّ
ّطبيعـــــةّلتبـــــين"ّالتغيـــــرّالصـــــافيّفـــــيّالخصـــــوم"ّو

المـــاليّالتغيـــرّّالتغييـــرّيبـــينّحيـــث.ّالمـــاليّالتـــدفق
الحــــادثّبفعــــلّالمــــدخالتّالدائنــــةّوالمدينــــةّعلــــىّ

الماليـــةّّالتـــدفقاتّقيـــدحيـــثّيـــتمّ.ّالفتـــرةّالمحاســـبية
علــــىّأســــاسّالصــــافيّوبشــــكلّمنفصــــلّلكــــلّمــــنّ

مصـــطلحيّّاســـتخدامّإن.ّالمـــاليّوالخصـــماألصـــلّ
التغيــرّالصــافيّ"ّو"ّالتغيــرّالصــافيّفــيّاألصــول"

ّّمـعّتماشـياالمـاليّّالحسـابُّيدخل"ّفيّالخصومات
كمــــاّ.ّالحســــاباتّالتراكميــــةّفــــيّالمســــتخدمالُعــــرفّ

يســتخدمّهـــذينّالمصـــطلحينّالعــامينّفـــيّكـــلّمـــنّ
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الحسـاباتّالماليــةّوالتغيــراتّفـيّحســاباتّاألصــولّ
ّهـــــذينّســـــتخداماَّيســـــهلّكمـــــاّالماليـــــة،ّوالخصـــــوم

ّويبــــين.ّالبيانـــاتّتفســـيرّتبســـيطّفـــيّالمصـــطلحين
والخصــومّّاألصــولّحســاباتّفــيّاإليجــابيّالتغيــر
ــادةّالمخزونــاتّبينمــاّيشــيرّالتغيــرّّعلــىالماليــةّ زي

ويعتمـــــدّتفســـــيرّ.ّالســـــلبيّإلـــــىّنقـــــصّالمخزونـــــات
ــدائنّ الزيــادةّأوّالنقصــانّتحــتّأيّبنــدّمــنّبنــودّال

فــيّالحســاباتّّأوّالمــدينّإلــىّالزيــادةّأوّالنقصــان
ّفـيّالنقصـانّأوّالزيـادةّكانتّإذاّماإذّتعتمدّعليّ

فـإذاّكـانّالـدينّلصـالحّ)ّّالخصـومّفـيّأمّاألصول
األصـــولّكانــــتّزيـــادةّبينمــــاّإذاّكـــانّالــــدينّعلــــىّ

ومـــعّأنـــهّلـــمّيـــتمّ(ّالخصـــومّفـــإنّهـــذاّتعتبـــرّنقصـــاّ 
التأكيدّعلىّموضـوعّالـدائنّوالمـدينّفـيّمعـامالتّ
الحسـاباتّالماليــةّفإنـهّمــنّالضـروريّمعرفــةّهويــةّ
المحاســـبةّوالمحافظـــةّعليهـــا،ّعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّ

قـــراضّمـــعّاالقتـــراضّحيـــثّيتماشـــيّمصـــطلحّاإل
يــــرتبطّمــــعّاألخيــــرّإذاّمــــاّكــــانّهنــــاكّزيــــادةّفــــيّ

ّ.ّاألصولّأوّنقصانّفيّالخصوم
ّ

 التوحيد
 

مــــنّّشــــطبّالتــــدفقاتّّخــــاصّنــــوعّهــــوّالتوحيــــدّ 3-197
ّالترصـــــيدّأنـــــواعّعـــــنوالمخزونـــــاتّينبغـــــيّتمييـــــزهّ

ينطــويّعلــىّحــذفّالمعــامالتّأوّّوهــو.ّّاألخــرى
ــدائنينّالتــيّت حــدثّبــينّالعالقــاتّبــينّالمــدينينّوال

ــــىّنفــــسّالقطــــاعّأوّالقطــــاعّ متعــــاملينّينتميــــانّإل
أالّيعتبـــــرّّالتوحيـــــدّّينبغـــــيّو.ّالفرعـــــيّالمؤسســـــي

فهـوّيسـتتبعّتحديـدا ّأوليـا ّّّللمعلومـات؛فقدانّّمجرد التوحيــدّّيكــونوقــدّ.ّفــيّالمعاملــةّالشــريكمــنّقبــلّ
ّوللحكومــــــةّالماليــــــةّلمؤسســــــاتللغاليــــــةّّلّمالئمــــــاّ 
العمليــةّفــيّالفصــولّوهنــاكّتفصــيالّلهــذهّ.ّالعامــة
ــــــــ.27ّو22ّ معينــــــــةّمــــــــنّّأنواعوفيمــــــــاّيتعلــــــــقّّب

الخاصــةّّمعــامالتّعــنّمعلومــاتتكــونّالّ،التحليــل
ّأخــــرىّّقطاعــــاتمــــعّ(ّالفرعيــــة)ّالقطاعــــاتّهــــذه
داللـةّّّأكثـرالمقابـلّّالخـارجيّالمـاليّالوضـعّوعن

غيــرّأنّالقيــودّفــيّ.ّالعامــةّةمــنّاألرقــامّاإلجماليــ
 .كقاعدةّعامةّنظامّالحساباتّالقوميةّالّتوحد

ّ
ّيتعلـقّفيمـاشـكالّخاصـاّّالتوحيـدّعدمّقاعدةّوتأخذ 3-198

االســـــــتهالكّ"و"ّالُمخرجـــــــات"ّّالمعـــــــامالتبفئتـــــــيّ
أنّتقيـــدّدائمـــا ّّّينبغـــيالمعـــامالتّّفهـــذه"ّ.ّالوســـيط ــــىّمســــتوىّ ــــيّوهــــذا.المنشــــآتعل ــــىّّّيعن ّوجــــهعل

ــــــهّالّينبغــــــيّبالنســــــبةّللقطاعــــــاتّّّالخصــــــوص أن
ّّمخرجـــاتالّحســـاباتالمؤسســـيةّوالصـــناعاتّتوحيد

ّ.ّالوحدةّالمؤسسيةّنفسّمنشئاتالتيّتور دّبينّ
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القطاعات والوحدات المؤسسية :الرابع الفصل  

  مقدمة . أ
ّ
يهـــــتمّهـــــذاّالفصـــــلّبـــــالتعريفّووصـــــفّالوحـــــداتّ 3-3

المؤسسيةّوالطريقةّالتيّتتجمعّبهاّسوياّمـنّأجـلّ
تكـــــــوينّالقطاعـــــــاتّوالقطاعـــــــاتّالفرعيـــــــةّلنظـــــــامّ

وهناكّمفهـومّهـامّللغايـةّحيـثّ.ّالحساباتّالقومية
"ّاإلقامــة"ســيتمّمناقشــتهّفــيّهــذاّالفصــل،ّأالّوهــوّ

ـــــثّيتكـــــونّالنظـــــامّاالقتصـــــاديّبالكامـــــلّمـــــنّ حي
ّ.ّكاملةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمةمجموعةّ

ّ
 المؤسسية  الوحدات .1

الوحةةةةدة المؤسسةةةية كيةةةةان اقتصةةةادي لةةةةه  تعتبةةةر 3-8
وتحمةل  األصةول امةتالكالقدرة في حد ذاتةه علةى 

األنشةةةةةةطة االقتصةةةةةةادية  وممارسةةةةةةةااللتزامةةةةةةات 
وفيمــاّ. أخةةرى كيانةةاتمةةع  معةةامالتفةةي  والةةدخول

ّ:ّيليّوصفاّألهمّخصائصّالوحداتّالمؤسسية
ّمؤهلــةّفــيّحــدّذاتهــاّالوحــداتّالمؤسســية .أّ

وهـــــيّالســـــلعّأوّاألصـــــولّ،ّّالمـــــتالكّع
ّالســلعتبــادلّملكيــةّهــذهّلــذلكّقــادرةّعلــىّ

أوّاألصـــــــولّمـــــــعّالوحـــــــداتّالمؤسســـــــيةّ
ّاألخرى،ّ

كــــذلكّلهــــاّالقــــدرةّعلــــىّاتخــــاذّالقـــــراراتّ .بّ
ّأنشـــــــــطةاالقتصـــــــــاديةّوالمشـــــــــاركةّفـــــــــيّ

اقتصاديةّتعتبرّهيّنفسـهاّمسـئولةّعنهـاّ
 .ّتحاسبّعنهاّأمامّالقانونّومباشرةّ

الخصـومّباالصـالةّلهاّالقدرةّعلـىّتحمـلّ .جّ
االلتزامـــــــــــاتّّوتحمـــــــــــل،ّعـــــــــــنّنفســـــــــــها،

 .المستقبليةّاّوكذلكّإبرامّالعقود
إمـــــــاّأنّتوجـــــــدّللوحـــــــدةّمجموعـــــــةّمتكاملـــــــةّمـــــــنّ 3-4

الحسابات،ّبمـاّفـيّذلـكّميزانيـةّعموميـةّلألصـولّ
والخصــــوم،ّأوّيكــــونّمــــنّالضــــروريّمــــنّوجهــــةّ

وقانونيةّوضعّمجموعةّكاملـةّمـنّنظرّاقتصاديةّ
وهنــاكّنوعــانّأساســيانّمــنّ.ّالحســاباتّإذاّلزمــت

الوحداتّفيّالعـالمّالحقيقـيّوالتـيّمـنّالممكـنّأنّ
مؤسســـيةّبحيــــثّالوحـــداتّتتـــوفرّفيهـــاّمــــؤهالتّال

تكــونّلشــخصّأوّمجموعــةّمــنّاألشــخاصّعلــىّ
ــــــــاتّشــــــــكلّأســــــــرةّمعيشــــــــيةّ ــــــــةّالّوالكيان ّوقانوني

 .ّجتماعيةاال
 األسةةرةالحســاباتّالقوميــة،ّتكــونّوألغــراضّنظــامّ 3-3

عبةةةةةارة عةةةةةن مجموعةةةةةات مةةةةةن األشةةةةةخاص  هةةةةةي
يتشةةاركون فةةي نفةةس الظةةروف المعيشةةية والةةذين 

والثةةةةةةةروة  الةةةةةةةدخلبعةةةةةةةض  أو كةةةةةةةل  ونيشةةةةةةةارك
ويستهلكون معظةم الخةدمات والسةلع مةع بعضةهم 
.ّالةةةبعض وخصوصةةةا خةةةدمات اإلسةةةكان والطعةةةام

هنــاكّفـإنّ،ّاألسـرّالمعيشــيةّوكمـاّهـوّالحــالّفـيّ
أســرةّمعيشــيةّمجموعــاتّيمكــنّوصــفهاّعلــىّأنهــاّ

تشــتملّعلــىّمجموعــاتّمــنّاألشــخاصّّمؤسســية

تقـــــيمّفـــــيّالمستشـــــفياتّودورّالرعايـــــةّواألديـــــرةّ
 .ّلفترةّطويلةّمنّالزمن.ّوالسجونّإلخّ

يعامـــــــلّاألفـــــــرادّالمنتمـــــــونّألســـــــرةّمعيشـــــــيةّالّ 3-8
وحـــــداتّمؤسســـــيةّمتعـــــددةّاألفـــــرادّعلـــــىّأنهـــــمّ
ـــــدّمـــــنّاألصـــــولّمنفصـــــلة،ّحيـــــثّتكـــــونّالعد ي

ــــة،ّ بالتشــــاركّمملوكــــة،ّأوّالخصــــوماتّالمتحمل
األســـرةّالمعيشـــيةّلشخصـــينّأوّأكثـــرّمـــنّنفـــسّ

ــــذيّ ــــهّال ــــدخلّأوّكل بينمــــاّيكــــونّبعــــضّمــــنّال
ويوجـهّّاألسرةيتحصلّعليهّاألعضاءّمنّنفسّ

لمصــــلحةّكافــــةّاألعضــــاء،ّعــــالوةّعلــــىّهــــذا،ّ
هناكّالعديدّمـنّقـراراتّالمصـروفاتّخصوصـاّ

ـــــكّالمتعلقـــــةّباســـــت هالكّالطعـــــامّأوّالمســـــكنّتل
لصـــــالحّجمـــــاعيّوالتـــــيّيمكـــــنّأنّتـــــتمّبشـــــكلّ

ومـــنّثـــمّيكـــونّمـــنّ.ّبالكامـــلّاألســـرةّالمعيشـــية
ـــــــــــةّأوّ ـــــــــــاتّالفعال المســـــــــــتحيلّوضـــــــــــعّالميزاني

علـــىّّاألســـرةّهالحســـاباتّاألخـــرىّألعضـــاءّهـــذ
ــــارّ.ّأســــاسّفــــردي ولهــــذهّاألســــبابّيمكــــنّاعتب

الّيمكـــــــنّّوّّمتكامـــــــلّاألســـــــرةّالمعيشـــــــيةّككـــــــل
األســــرّادّمــــنّاألشــــخاصّداخــــلّمعاملــــةّاألفــــّر

بشــــــكلّمســــــتقلّعلــــــىّأنهــــــمّوحــــــدةّّالمعيشــــــية
ّ.ّمؤسسية

النوعّالثانيّمـنّالوحـداتّالمؤسسـيةّهـوّالكيـانّ 3-0
فــيّحــدّّالقــانونيّأوّاالجتمــاعيّالــذيّيضــطلع

باألنشــــطةّاالقتصــــاديةّوالمعــــامالتّالتــــيّّذاتــــه
يقــــومّبهــــاّ،ّمثــــلّالشــــركاتّوالمؤسســــاتّالغيــــرّ

ــــــةّللــــــربحّأوّالوحــــــدةّالحكوميــــــة ويعتبــــــرّ.ّهادف
القةةةةةانوني أو االجتمةةةةةاعي هةةةةةو أحةةةةةد  الكيةةةةةان

الكيانةةات الموافةةق عليهةةا مةةن قبةةل القةةانون أو 
تكةةون مسةةتقلة عةةن األشةةخاص المجتمةةع وهةةي 

،ّ .يطر عليهةةاأو الكيانةةات التةةي تملكهةةا أو تسةة
ّتكـــونّهـــذهّالوحـــداتّمســـئولةّعـــنّالقـــراراتّأوّ

نّكـــانّ،ّتقـــومّبهـــااالقتصـــاديةّالتـــيّاألعمـــالّ علــــىّســــبيلّالمثــــال،ّبوحــــداتّمؤسســــيةّأخــــرىّاســتقاللهاّالــذاتيّربمــاّيكــونّمقيــدا ّإلــىّحــداّمــاّوا 
،ّالشـــركاتّمـــثال ّيســـيطرّعليهـــاّحملـــةّأســـهمها

وبعــــــــــضّالمشــــــــــاريعّغيــــــــــرّذواتّالشخصــــــــــيةّ
التيّتملكهاّأسـرةّمعيشـيةّأوّوحـداتّّاالعتبارية

حكوميـــــة،ّقـــــدّتتصـــــرفّإلـــــىّحـــــدّكبيـــــرّكمـــــاّ
تتصــرفّالشــركات،ّوتعامــلّمثــلّهــذهّالمشــاريعّ
معاملــــــةّأشــــــباهّالشــــــركاتّعنــــــدماّتكــــــونّلهــــــاّ

 .مجموعةّحساباتّمتكاملة
ومـــــنّوجهـــــةّالنظـــــرّالقانونيـــــة،ّيمكـــــنّوصـــــفّ 3-7

مشـــاريعّذواتّ،ّشــركةالشــركةّبأســماءّمختلفـــة،ّ
شـــــركاتّعامـــــةّمحـــــدودة،ّ،ّشخصـــــيةّاعتباريـــــة

مؤسســــاتّعامــــة،ّشــــركاتّخاصــــة،ّوشــــركاتّ
ّمحـــــدودةّتضـــــامنّ،ّشـــــركاتمســـــاهمةّمحـــــدوده

وخالفه،ّوعلىّالنقيض،ّهنـاكّبعـضّّالمسئولية
ـــرّ ـــةّالتـــيّتكـــونّمؤسســـاتّغي الكيانـــاتّالقانوني
هادفـــةّللـــربحّوالتـــيّمـــنّالممكـــنّوصـــفهاّعلـــىّ

يمكـــــــنّاالســـــــتداللّعلـــــــىّالّّو".ّشـــــــركات"أنهــــــاّ
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لوحـدةّالمؤسسـيةّمـنّاسـمهاّكمـاّالوضعّالقـانونيّل
.ّأنــهّمــنّالضــروريّالتأكــدّمــنّأهــدافهاّووظيفتهـــا

 مصةةةةةطل  فةةةةةإنوفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــة،ّ
 وكةةةةةةذلكالمرتبطةةةةةةة  الشةةةةةةركات يغطةةةةةةي الشةةةةةةركة

 المسةئولية محةدودة التضامن التعاونيات،وشركات
هـذهّويوجدّالوصـفّالتفصـيليّل.ّ.الشركات وأشباه

 .ّلوحداتّالمؤسسيةّفيّالقسمّبا
 كيانةةةةاتهةةةي : الغيةةةر هادفةةةةة للةةةرب  المؤسسةةةات 3-5

 إنتةةةةاج ألغةةةةراض تكونةةةةت اجتماعيةةةةة أو قانونيةةةةة
وضةةةةةعها القةةةةةانوني ال  أن إال والخةةةةةدمات السةةةةةلع

أو  تنشةةةةئهاأي مكاسةةةةب ماليةةةةة للوحةةةةدات التةةةةي يسةةم  لهةةا أن ت كةةون مصةةدرا للةةدخل أو الةةرب  أو 
احيــةّالعمليــة،ّومــنّالن.ّتمولهةةا أوتسةةيطر عليهةةا 

الّبدّأنّتولدّأنشـطتهاّاالنتاجيـةّفائضـا ّأوّعجـزا ،ّ
ولكــــــنّأيّفـــــــائضّيحــــــدثّالّيجـــــــوزّأنّتمتلكـــــــهّ

وتـــــمّوضـــــعّالمـــــذكرةّ.ّوحـــــداتّمؤسســـــيةّأخـــــرىّ
جعـــلّتّبطريقـــةّالتأسيســـيةّالتـــيّتأسســـتّبموجبهـــا
تســــيطرّعليهــــاّأوّمــــنّالوحــــداتّالمؤسســــيةّالتــــيّ

ـــــديرهاّ أوّأربـــــاحّمـــــنّأيّّحصـــــةلـــــيسّلهـــــمّأيّت
.ّيمكـــنّأنّتحققهـــمّهـــذهّالمؤسســـةإيـــراداتّأخـــرىّ

ولهذاّالسببّغالباّماّتعفىّهـذهّالمؤسسـةّمـنّأيّ
نوعّمنّأنواعّالضرائب،ّويمكنّالرجوعّإلـىّالقسـمّ

بشـأنّأسـلوبّمعاملـةّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّ.ّجـ
 .ّللربحّفيّنظامّالمحاسباتّالقومية

 مةةةةةن فريةةةةةداً الوحةةةةةدات الحكوميةةةةةة نوعةةةةةا  تعتبةةةةةر 3-1
قانونيةةةة التةةةي تةةةم تأسيسةةةها بموجةةةب الكيانةةةات ال

العمليةةةةةةة السياسةةةةةةية التةةةةةةي تمتلةةةةةةك السةةةةةةلطات 
 الوحةةةدات علةةةىالتشةةريعية والقضةةةائية والتنفيذيةةة 

ينظــرّإلــىّ.ّمةةا منطقةةةالمؤسسةةية الموجةةودة فةةي 
هذهّالمؤسساتّعلىّأنهاّوحـداتّمؤسسـيةّوتكـونّ

المســئوليةّأنّتتولىّالوظيفــةّالرئيســيةّللحكومــةّهــي
ـــــدّالمجتمـــــعّبالســـــلع والخـــــدماتّللمجتمـــــعّأوّّتزوي

ــــــــلّتوفيرهــــــــامنّ ــــــــرادّاألســــــــرّالمعيشــــــــيةّوتموي ألف
ـــــراداتالضـــــرائبّأوّ عـــــادةّتوزيـــــعّّوخـــــرىّاألّااالي الــــــــدخلّوالثــــــــروةّبشــــــــكلّمــــــــنّأشــــــــكالّالتحويــــــــلّا 

ّ.ّالسوقيفيّاإلنتاجّغيرّاالشتغالّّو
ّ
 اإلقامة  2
ّ
تعةةةرف اإلقامةةةة لكةةةل وحةةةدة مؤسسةةةية علةةةى أنهةةةا  3-36

وثيةةق معةةه،  اإلقلةةيم االقتصةةادي التةةي لهةةا اتصةةال
لهةذه  ةاالقتصةاديالمصةلحة بمعنى آخر، هةو مركز 

ويتوافـــــقّمفهـــــومّاإلقلـــــيمّاالقتصـــــاديّ. المؤسسةةةةةة
القوميـــةّمـــعّالمفهـــومّّالحســـاباتالـــواردّفـــيّنظـــامّ

الخـــــــاصّالـــــــواردّفـــــــيّدليـــــــلّميـــــــزانّالمـــــــدفوعاتّ
حيـــــــــثّيمتـــــــــازّ(BPM6ّ)اإلصـــــــــدارّالســـــــــادسّ

بمجموعــــــةّمــــــنّالخصــــــائصّالتاليــــــة،ّويمكــــــنّأنّ
االقتصـــــادي،ّبـــــالمعنىّالعـــــام،ّأيّيكـــــونّاإلقلـــــيمّ

ــــــبّ ــــــةّأوّاختصــــــاصّمكــــــانيّيطل منطقــــــةّجغرافي
ويــتمّتحديــدّالعالقــةّ.ّاإلحصــائياتّالخاصــةّعنهــا

بــــينّالكيانــــاتّداخــــلّإقلــــيمّاقتصــــاديّمحــــددّمــــنّ
الخصــــائصّالمتعلقـــــةّبهـــــذاّاإلقلــــيمّمثـــــلّالتمثيـــــلّ

تبـــــاعّتشـــــريعاتّح ـــــيمكالمـــــاديّوا  .ّومـــــةّهـــــذاّاإلقل
لألقلـيمّطبيقاّواسـتخداماّاألكثرّفاعليةّوتّوالمفهومّ

ـــــيّتكـــــونّتحـــــتّاالقتصـــــاديّ ـــــةّالت هـــــوّالمنطق
حكومـــــةّواحـــــدةّالســـــيطرةّاالقتصـــــاديةّالفاعلـــــةّل
علـىّالـرغمّمـنّ.ّتسيرّاألمورّفيهاّبشـكلّفعـال

أنّاإلقلــيمّاالقتصــاديّقــدّيكــونّأكبــرّمــنّهــذاّ
ــــــيّاالتحــــــادّ ــــــهّكمــــــاّف ــــــفّأوّأصــــــغرّمن التعري
االقتصاديّأوّفيّالعملةّأوّأنّيكونّجزءاّمنّ

 .ّبلدّماّأوّالعالم
يضــــــــمّاإلقلــــــــيمّاالقتصــــــــاديّالمنطقــــــــةّالبريــــــــةّ 3-33

فــــــــيّذلــــــــكّّوالفضــــــــاءّوالميــــــــاهّاإلقليميــــــــةّبمــــــــا
ـــــوقّصـــــيدّاألســـــماكّ التشـــــريعاتّالخاصـــــةّبحق

ــــودّأوّالمعــــادن وفيمــــاّيتعلــــقّّ.والحــــقّفــــيّالوق
باإلقليمّالبحري،ّفإنـهّيتضـمنّالجـزرّالتـيّتتبـعّ

اإلقلــيم،ّويتضــمنّاإلقلــيمّاالقتصــاديّكافــةّّهــذا
الجيــــوبّالداخليــــةّالتابعــــةّلــــهّفــــيّكافــــةّأرجــــاءّ
العــــالم،ّوفيمــــاّيلــــيّمــــاّيعــــينّالشــــكلّاإلقليمــــيّ

مثـــلّســــفاراتّالـــدول،ّوالقنصــــلياتّ)ّاضـــيّلألّر
ــــبّ والقواعــــدّالعســــكريةّوالمراكــــزّالعلميــــةّومكات
تمثيــــلّالبنــــوكّالمركزيــــةّالمدعومــــةّبالحصــــانةّ

والتــيّتقــعّفــيّ(ّالدبلوماســيةّومنظمــاتّاإلغاثــة
ــــيّتســــتخدمهمّالحكومــــاتّ األقــــاليمّاألخــــرىّوالت
التيّتمتلكهمّأوّتؤجرهمّألغراضّدبلوماسـيةّأوّ

ـــــــ ـــــــةّأغـــــــراضّأخـــــــرىّعســـــــكريةّأوّبحثي ةّأوّأي
بموجبّاتفاقّرسـميّمـعّحكومـاتّهـذهّاألقـاليمّ
ـــيّومـــاديّ ـــاليمّبشـــكلّفعل حيـــثّتوجـــدّهـــذهّاألق

 .ّمحددّومعروف
كمـــاّلإلقلـــيمّاالقتصـــاديّحـــدودّماديـــةّمعروفـــةّ 3-38

بشــكلهاّالجغرافــي،ّفــإنّلــهّكــذلكّتشــريعّقــانونيّ
ــــيمّ ــــيم،ّوقــــدّتــــمّوضــــعّمفهــــوميّاإلقل لهــــذاّاإلقل

أكيــدّعلــىّأنّكــلّوحــدةّاالقتصــاديّواإلقامــةّللت
مؤسســيةّهــيّالمقيمــةّفــيّإقلــيمّاقتصــاديّواحــدّ
بعينــــــــهّدونّغيــــــــرهّإذّهــــــــذاّيعنــــــــيّأيضــــــــاّأنّ
االستخدامّاالقتصاديّلكيانّماّعلـىّأنـهّنطـاقّ
محــددّفــيّاإلحصــاءاتّاالقتصــاديةّأيّأنّكــلّ
عضــوّفــيّمجموعــةّمــنّالشــركاتّالتابعــةّهــوّ
بالفعـــــلّكـــــائنّومقـــــيمّفـــــيّاالقتصـــــادّالخـــــاصّ

لـــذيّتتواجـــدّفيـــه،ّوليســـتّيعمـــلّوفقـــاّبالمكـــانّا
للكيــــانّاالقتصــــاديّالــــذيّيتواجــــدّفيــــهّالمكتــــبّ

 .ّالرئيسيّلهذهّالشركاتّالتابعة
بوجـــهّعـــام،ّإنّالوحـــدةّالمؤسســـيةّهـــيّالوحـــدةّ 3-34

التيّتقيمّفيّإقلـيمّاقتصـاديّواحـدّبعينـهّيحـددهّ
االقتصـــــاديةّالعامـــــةّللوحـــــدةّّالمصـــــلحةمركـــــزّ

تثناءاتّالمؤسسية،ّوقدّيكـونّهنـاكّبعـضّاالسـ
فيمـــاّيتعلـــقّبالمشـــاريعّالعاملـــةّفـــيّعـــدةّأقـــاليمّ

ـــرّمـــنّحيـــثّتعمـــلّبسياســـاتّتشـــغيليةّ فـــيّأكث
ـــيمّاقتصـــادي أنّلكـــلّمشـــروعّّوبـــالرغمّمـــن.ّإقل

نشــــاطّاقتصــــاديّأساســــيّفــــيّأكثــــرّمــــنّإقلــــيمّ
هّالّيمكـــنّتقســـيمهّإلـــىّإالّأنـــاقتصـــاديّواحـــد،ّ

فـروعّأوّشـركةّأمّوفـروعّألنهـاّتعمـلّعلـىّأنهـاّ
يةّواحــــدةّالّيمكـــنّتقســــيمهاّوفقــــاّعمليـــةّتشــــغيل

ّ.التشــــغيليةّهــــاوقراراتأللحســــاباتّالخاصــــةّبهــــاّ
هــــذهّالمشــــروعاتّاشــــتركتّفــــيّأنشــــطةّعــــابرةّ
للحـــدودّوهـــذاّيتضـــمنّمشـــروعاتّمثـــلّخطـــوطّ
الشـــــحنّوالخطـــــوطّالجويـــــةّومشـــــروعاتّتوليـــــدّ
الطاقةّالكهرومائيةّعلىّاألنهارّالموجودةّعلـىّ
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ّواألنفـاقرّالحدودّوكذلكّخطـوطّاألنابيـبّوالجسـّو
ذّلـــمّيمكــــنّ والكـــابالتّالمدفونـــةّتحــــتّاألرض،ّوا 
ـــــهّمـــــنّ معرفـــــةّالشـــــركةّاألمّوالفـــــروعّالتابعـــــة،ّفإن
الضــــــــروريّتقســــــــيمّالعمليــــــــةّالتشــــــــغيليةّالكاملــــــــةّ
للمشــروعّإلــىّأقــاليمّاقتصــاديةّفرديــة،ّولمزيــدّمــنّ
المعلومـــــاتّحـــــولّهـــــذهّالحالـــــةّالخاصـــــة،ّيرجـــــىّ

ارّالمـــــدفوعاتّاإلصـــــدميـــــزانّالرجـــــوعّإلـــــىّدليـــــلّ
 (.BPM6)السادسّ

ّللمصـــــــــلحةتمتلـــــــــكّالوحـــــــــدةّالمؤسســـــــــيةّمركـــــــــزّ 3-33
االقتصـــاديةّفـــيّأيّإقلـــيمّاقتصـــاديّتتواجـــدّفيـــه،ّ
وذلــــكّعنــــدماّيتــــوفرّلهــــاّمكــــانّمحــــدد،ّمنشــــآت،ّ
أمــــــاكنّلإلنتــــــاجّأوّمنشــــــآتّأخــــــرىّتــــــؤديّفيهــــــاّ

ّاســـــتمرّفـــــيّأداءّأنشـــــطتهتأنّمهامهـــــاّأوّتنـــــويّ
بحجــمّمعــينّســواءّألجــلّّااالقتصــاديةّومعامالتهــ

والّيلــزمّ.ّغيــرّمســمىّأوّلفتــرةّمحــددةّمــنّالــزمن
أنّيظــلّالموقــعّقــائمّطــوالّفتــرةّبقــاءهّفــيّاإلقلــيمّ

اســـتخدامّالموقـــعّالحقيقـــيّأوّّيعتبـــرّواالقتصـــادي،ّ
ـــارهّتعريفـــ ـــرّباعتب ّاّ المعـــينّلمـــدةّعـــامّواحـــدّأوّأكث اعتباطيـــاّوتـــمّاختيـــارهّلتجنـــبّالشـــكّمحـــددةّأمـــرا ّ،ّبينمــــاّكــــانّاختيــــارّعامــــاّواحــــدا ّكفتـــــرةّياتشــــغيل

 .ّوتسهيلّاالتساقّالدولي
القوميــةّّالحســاباتيتفــقّمفهــومّاإلقامــةّفــيّنظــامّ 3-38

ــــــلّ ــــــواردّفــــــيّدلي ــــــكّال ــــــزانّمــــــعّتل المــــــدفوعاتّمي
،ّومــــــــــنّأبــــــــــرزّ(BPM6)اإلصــــــــــدارّالســــــــــادسّ

ّ-:خصائصهاّماّيلي
القامــةّاألســرّالمعيشــيةّوفقــاّّاألفــرادحــددّإقامــةّتت .أّ

ولـيسّمـنّأمـاكنّتواجـدهمّّالذينّيكونواّجزءاّمنهـا
أفــرادّنفــسّاألســرّيكــونّلكافــةّ.ّفــيّمحــلّعملهــم

نّنفســـها،ّّلألســـرةنفـــسّاإلقامـــةّّالمعيشـــية حتـــىّوا  أوّقـدّيمضـواّفتـرةّمـنّالـزمنّعبرواّالحدودّللعمـلّ
قـــامتهمّفـــيّالخـــارجّ لفتـــرةّطويلـــةّحتـــىّأمكـــنهمّالحصـــولّعلـــىّمركـــزّبالخـــارج،ّوفـــيّحالـــةّعملهـــمّوا 

وبهــــــذاّالّيعتبــــــرواّّبالخــــــارجّيةاقتصــــــادّمصــــــلحة
 .األصليةّأسرتهمّالمعيشيةأعضاءّفيّ

ـــــــــــرّ .بّ ـــــــــــرّذواتّالشخصـــــــــــيةّالّتعتب المشـــــــــــاريعّغي
ـــــيّهـــــيّليســـــتّأشـــــباهّشـــــركات،ّ ـــــة،ّوالت االعتباري
وحــداتّمؤسســيةّمســـتقلةّعــنّمالكيهـــاّولــذلكّلهـــاّ

 .نفسّاقامةّمالكيها
الغيــرّّوالمؤسســاتّللشــركاتكــونّيأنّّيتوقــعّعــادة .جّ

ـــدّّاقتصـــاديةّمصـــلحةمركـــزّّللـــربحهادفـــةّ فـــيّالبل
ومــنّالممكـــنّ.ّقانونيــاوســجلتّفيــهّّتأسســتالتــيّ

ــــــيّمقيمــــــةكــــــذلكّأنّتكــــــونّّالشــــــركاتّ ــــــدانّّف بل
ّفــيّالشــركاتيقــيمّحــامليّأســهمّهــذهّّوأنمختلفــةّ

بــالدّأخــرىّأوّأنّتقــيمّالشــركاتّالتابعــةّفــيّبــالدّ
ــــدما.ّمختلفــــةّعــــنّمكــــانّتواجــــدّالشــــركةّاألم ّوعن

ـــرّذيّش خصـــيةّيكـــونّلشـــركةّمـــا،ّأوّمشـــروعّغي
ـــدّفـــيّإنتـــاجّموقـــعّأوّمكتـــبّأوّفرعـــااعتباريـــةّ ّبل

ــةّلفتــرةّاإلنتــاجّفــيّالمشــاركةّأجــلّمــنّأخــر ّطويل
ّ،(أكثــرّأوّواحــدّلعــامّيتخــذّأنيمكــنّ)ّالــزمنّمــن

ّالغـــرض،ّلهـــذاّفرعيـــةّشـــركةّتنشـــئّأنّدونّولكـــن
أيّ)ّشـركةّشـبهأوّالموقـعّّالمكتـبّاوّالفـرعّيعتبر
ّهــوّالــذيّالبلــدّفــيّمقيمــة(ّمســتقلةّمؤسســيةّوحــدة
 .فيهّموجود

مالكيّاألراضيّوالمبانيّواألمـالكّالغيـرّيعتبرّ .دّ
منقولةّفيّإقليمّاقتصاديّأوّلهـمّعقـودّإيجاريـةّ

ّمصــلحةكــزّطويلــةّاألجــلّفهــمّيعتبــرونّلهــمّمّر
البلـــدّحتــــىّإذاّلـــمّيكونــــواّذلــــكّفـــيّّّةاقتصـــادي

مشـــــــاركينّفـــــــيّأنشـــــــطةّاقتصـــــــاديةّأخـــــــرىّأوّ
ومــنّثــمّفــإنّكافــةّ.ّالمعــامالتّفــيّهــذهّالدولــة

 .ّالعقاراتّواألراضيّمملوكةّمنّقبلّالمقيمين
استخراجّالمـواردّالموجـودةّتحـتّتعتبرّمسئوليةّ .هّ

،ّمنّخـاللّالوحـداتّالمؤسسـيةّالمقيمـةّاألرض
يّسـيتولىّحيثّيحكمّمباشرةّعلىّالمشـروعّالـذ

عمليــــــةّاالســــــتخراجّبأنــــــهّمشــــــروعّمقــــــيمّحــــــالّ
 .ّاستخراجّالترخيصّالمطلوبّأوّعقدّاإليجار

ـــاتّالتـــيّلهـــاّ .وّ ـــاتّمثـــلّالهيئ وفيمـــاّيتعلـــقّبالهيئ
ـــــيّيكـــــونّلهـــــاّخصـــــائصّ ـــــةّوالت أغـــــراضّمعين
حســبّالحاجــة،ّفإنــهّيــتمّتحديــدّمحلهــاّبموجــبّ

ّ.ّمكانّتأسيسها
هنـــاكّالمزيـــدّمـــنّاإليضـــاحاتّحـــولّالحـــاالتّالمتاخمـــةّ

ودليـلّالمـدفوعاتّاإلصـدار80ّّبالحدودّفـيّالفصـلّرقـمّ
ّالسادسّ

ّ
 والسلوك االقتصادي  القطاعات .3
ّ
ّنـواعاألالقوميـةّّالحسـاباتقطاعاتّنظـامّتجمعّ 3-30

ّغيــــرّأن.ّالوحــــداتّالمؤسســــيةّالمتشــــابهةّمــــن
والمؤسســـــــاتّالغيـــــــرّهادفـــــــةّللـــــــربحّّالشـــــــركات
ـــفّّواألســـرّالمعيشـــيةّالحكوميـــةوالوحـــداتّ تختل

ـــــــثّأهـــــــدافهاّ ـــــــبعضّمـــــــنّحي عـــــــنّبعضـــــــهاّال
االقتصاديةّومهامهاّوسـلوكهاّاختالفـاّكبيـراّفـيّ

 .ّحدّذاته
الوحـــداتّالمؤسســـيةّإلـــىّقطـــاعّوفقـــاّّتوزيـــعتـــمّ 3-37

.ّلطبيعـــــــةّنشـــــــاطهاّاالقتصـــــــاديّالـــــــذيّتؤديـــــــه
األساســـيةّّثالثالـــّوتعتبــرّاألنشـــطةّاالقتصـــادية

القوميـةّهـيّإنتـاجّّالحسـاباتالمسجلةّفيّنظامّ
االســـتهالكّمـــنّأجـــلّالوفـــاءّّ،الســـلعّوالخـــدمات

باالحتياجــاتّالبشــريةّوتــراكمّاألشــكالّالمختلفــةّ
نتـاجّأوّاإلبّالشركاتّإمـاوتقومّ.ّسّالمالأمنّّر

ــــرأسّالمــــالّ ــــراكمّل إالّ(ّأوّكالهمــــا)ّبإحــــداثّت
وتقــــــومّ(.ّيالنهــــــائ)هــــــاّالّتقــــــومّباالســــــتهالكّأن

ولكــنّبشــكلّيختلــفّتمامــاّ)ّالحكومــةّباإلنتــاجّ
بأنهــــاّتقــــومّ(ّالشـــركاتعـــنّالنــــوعّالـــذيّتنتجــــهّ

بالتراكمــاتّأوّاالســـتهالكّالنهـــائيّبالنيابـــةّعـــنّ
باالســتهالكّّاألســريةوتقــومّالقطاعــاتّ.ّالســكان

بالنيابـةّعــنّأنفسـهمّوقــدّيقومـونّأيضــاّباإلنتــاجّ
ـــــــوعّطبيعـــــــّ.أوّبإحـــــــداثّتراكمـــــــات ةّبينمـــــــاّتتن

ّالمؤسســـاتّالغيــــرّهادفـــةّللــــربح،ّفـــبعضّمنهــــاّ
تابعـةّللحكومـةّتقومّبأنشطةّكالشركات،ّوأخرىّ

وبعضـــهاّيقـــومّبأنشـــطةّشـــبيهةّبـــالتيّتقـــومّبهـــاّ
هــــاّتؤديهــــاّبشــــكلّمســــتقلّعــــنّإالّأنالحكومــــةّ
 .ّالحكومة

والحكومـةّّالشـركاتإنّاألساسّفيّالتفريقّبينّ 3-35
هــيّالطريقــةّالــذيّتــتمّبهــاّالعمليــةّاإلنتاجيــةّ،ّ

ـــــاجّّالشـــــركاتحيـــــثّتقـــــومّ كمـــــاّّللســـــوقّباإلنت
ّمجـدينتجهّمنّمنتجاتّبسـعرّتتهدفّلبيعّماّ

وتعتبــــــرّاألســــــعارّ.ّمــــــنّالناحيــــــةّاالقتصــــــادية
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لهـــاّتــــأثيرّفعــــالّعلــــىّاذاّكــــانّاقتصــــادياّّمجديـــة
الكميــــةّ)الكميــــةّالتــــيّيرغــــبّالمنتجــــونّبعرضــــهاّ

وكذلكّالكمياتّالتيّيرغـبّالمشـترينّ(ّضةالمعرّو
هذهّاألسعارّتأتيّنتيجةّلرغبةّالُمنـتجّ.ّفيّشرائها

الكميـــــةّوعمـــــاّإذاّكـــــانّلديـــــهّالحـــــافزّفـــــيّتعـــــديلّ
سواءّكانّالهـدفّمـنّالعمليـةّاإلنتاجيـةّالمعروضة

أوّعلــــىّ)هــــوّتحقيــــقّربــــحّعلــــىّالمــــدىّالطويــــلّ
وأنّ(ّاألقـــلّتغطيـــةّرأسّالمـــالّوالتكـــاليفّاألخـــرى

ـــاعّّيكـــون للمســـتهلكينّالحـــقّفـــيّالشـــراءّأوّاالمتن
عــــنّالشــــراءّبحيــــثّيكــــونّاختيــــارهمّمبنيــــاّعلــــىّ

ولمزيــــــدّمــــــنّ.ّأســــــاسّاألســــــعارّالتــــــيّيــــــدفعونها
ّالمجديــــــــةالنقاشــــــــاتّالمطولــــــــةّحــــــــولّاألســــــــعارّ

ـــــرّ اقتصـــــادياّوعـــــنّمعنـــــىّاإلنتـــــاجّالســـــوقيّوالغي
 .88ّو0ّسوقيّيمكنّمراجعةّالفصلينّ

لخــــــدماتّتـــــوفرّاّشـــــركاتبـــــينّّالشـــــركاتتنقســـــمّ 3-31
الماليةّبشكلّرئيسيّوتلكّالتيّتقـومّبتـوفيرّالسـلعّ

وكـــــالّالمجموعتـــــانّتعرفـــــانّ.ّوالخـــــدماتّاألخـــــرى
غيـــــرّّوالشـــــركاتالماليـــــةّّبالشـــــركاتعلـــــىّأنهمـــــاّ

بـينّكـالّالنـوعينّّالتفريـقالماليةّعلىّالتوالي،ّوتمّ
ّالشـــــركاتتؤديـــــهّّذيّالـــــّالخـــــاصبســـــببّالـــــدورّ

 .ّالماليةّفيّاالقتصاد
ّاالقتصــاديةّللوحــداتّالحكوميــةّهــدافاألوتختلــفّ 3-86

،ّفهـــذهّالوحـــداتّتقـــومّبتنظـــيمّّهاوســـلوكّهـــاووظائف
بمــاّفـــيّوتمويــلّعمليــاتّتــوفيرّالســلعّوالخــدماتّ

ذلــــكّالخــــدماتّالفرديــــةّوالمجتمعيــــةّعلــــىّالســــواءّ
والمجتمعّككلّكماّتقومّالوحـداتّلألسرّالمعيشيةّ

الحكوميــــةّبتحمــــلّالنفقــــاتّوالمصــــاريفّالخاصــــةّ
هائيّلهذهّالسلعّوالخدماتّمنّقبـلّباالستهالكّالن

ومــنّالممكــنّأنّتكــونّ.ّالقطاعــاتّالمبينــةّمســبقا
هــــذهّالوحــــداتّهــــيّالوحــــداتّالتــــيّتقــــومّبإنتــــاجّ
معظــمّهــذهّالســلعّوالخــدماتّبأنفســهاّبحيــثّتــوفرّ
هــذهّالســلعّبشــكلّمجــانيّأوّبأســعارّمخفضــةّيــتمّ
تحديــــــدهاّبشــــــكلّبعيـــــــدّكــــــلّالبعـــــــدّعــــــنّالقـــــــوىّ

تهــــتمّالوحــــداتّالحكوميــــةّّو.ّواالعتبــــاراتّالســــوقية
عــادةّتوزيــعّالــدخلّوالثــروةّ أيضــاّبعمليــاتّتوزيــعّوا 
مــــنّخـــــاللّفــــرضّالضـــــرائبّوعمليــــاتّالتحويـــــلّ
األخــــرى،ّوتعتبــــرّصــــناديقّالضــــمانّاالجتمــــاعيّ

 .ّمنّضمنّالوحداتّالحكومية
تختلـــفّاألهـــدافّوالوظـــائفّوالســـلوكّاالقتصـــاديّ 3-83

،ّإذاّأنهـــاّعلـــىّالـــرغمّمـــنّلألســـرّالمعيشـــيةّكـــذلك
إالّوحــداتّاســتهالكيةّّبالدرجــةّاألولــىّاّتمثــلأنهــ
هــاّقـــدّتنخـــرطّفـــيّعمليـــةّاإلنتـــاج،ّوعـــادةّتكـــونّأن

هذهّالعمليةّاإلنتاجيةّصغيرةّالحجـمّوتشـملّأيضـاّ
ذاّكانـتّ.ّلالكتفاءّالـذاتيأنشطةّغيرّرسميةّأوّ وا  غيــرّقانونيــةّّلألســرّالمعيشــيةاإلنتاجيــةّّالوحــدات

فإنـهّيمكـنّ(ّوالّيمكنّمعاملتهاّعلىّهذاّاألساس)

غيــــــرّذاتّّوصــــــفهاّعلــــــىّأنهــــــاّمنشــــــأةّفرديــــــة
أّمنّنفسّالوحـدةّءوتظلّجّز.ّشخصيةّاعتبارية

 .ّاألسرةّالمعيشيةالمؤسسيةّالتيّتنتميّلهاّ
ـــربحّوحـــداتّ 3-88 ـــرّهادفـــةّلل ـــرّالمؤسســـاتّالغي تعتب

ــــعّ ــــاجّوتوزي ــــمّإنشــــائهاّألغــــراضّإنت مؤسســــيةّت
الســلعّأوّالخــدماتّولــيسّالغــرضّمنهــاّتحقيــقّ

شــــكلهّوكــــذلكّأيّنــــوعّمــــنّّأيّدخــــلّأيّكــــان
أنــــــواعّالـــــــربحّللوحـــــــداتّالتــــــيّتقـــــــومّبإدارتهـــــــاّ

ــــكّتقــــومّبعــــضّالمؤسســــاتّ.ّوتمويلهــــا ومــــعّذل
ـــةّللـــربحّبتوصـــيلّالســـلعّوالخـــدماتّ الغيـــرّهادف

اقتصـادياّوفـيّحـالّّمجديـةللمستهلكينّبأسـعارّ
قيــــامّهــــذهّالمؤسســــاتّبهــــذاّالعمــــلّفــــإنّنظــــامّ

القوميـــةّيتعامـــلّمعهـــاّعلـــىّأســــاسّّالحســـابات
وتعامــلّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّ.ّشــركاتهــاّأن

للربحّالتيّتـديرهاّالحكومـةّعلـىّأنهـاّمؤسسـاتّ
حكوميـة،ّبينمــاّتعامـلّبــاقيّالمؤسسـاتّالتــيّالّ
تهـــــدفّإلـــــىّالـــــربحّوالتـــــيّتقـــــومّبإنتـــــاجّالســـــلعّ
والخـــدماتّاألخـــرىّوالّتقــــومّالحكومـــةّبإدارتهــــاّ
حيــــثّتعامــــلّعلــــىّأنهــــاّوحــــداتّخاصــــةّمــــنّ

مؤسســــاتّالّتهــــدفّالمجموعــــاتّتســــمىّباســــمّ
،ّوهـيّبالفعـلّاألسـرّالمعيشـيةإلىّالربحّوتخدمّ

ّ.ّعبارةّعنّمؤسساتّاجتماعيةّغيرّحكومية
 

 الكلي االقتصاد. 
 مةةن مجموعةة أنةه علةةى الكلةي االقتصةاد يعةرف 3-84

تكـــــونّهـــــذهّّ.المقيمةةةةةة المؤسسةةةةةية الوحةةةةةدات
والــــذيّّاالقتصــــادّالكلــــيالوحــــداتّاالقتصــــاديةّ

ّخمــــــسّيتشـــــكلّفــــــيّمجموعـــــاتّمقســــــمةّإلـــــى
قطاعاتّمؤسسيةّقائمـةّبـذاتها،ّهـذهّالقطاعـاتّ
تتكـــونّمـــنّمجموعـــةّمـــنّالوحـــداتّالمؤسســــيةّ
ويلزمّتصنيفّكلّوحدةّمؤسسيةّفيّقطـاعّمـنّ
قطاعــاتّنظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّوقــدّيتشــكلّ
نظامّالحساباتّالقوميةّمنّمجموعةّكاملـةّمـنّ
الحســـاباتّلوحـــدةّمؤسســـيةّواحـــدةّأوّمجموعـــةّ

للوحـــــــداتّاإليـــــــداعاتّّمـــــــنّالوحـــــــدات،ّوتبـــــــين
لمـاذا3.8ّّالمؤسسيةّالتـيّتـمّوصـفهاّفـيّالفقـرةّ

الّتتـــــوفرّإمكانيـــــةّالتوافـــــقّمـــــعّمجموعـــــةّمـــــنّ
مـعّ.ّالحساباتّلجزءّواحدّمنّالوحدةّالمؤسسية

بعــضّحســاباتّاألقســامّّتنفيــذالعلــمّأنّمحاولــةّ
هــــيّمحاولــــةّممكنــــةّومفيــــدةّّلشــــركاتالفرعيــــةّ

وشائعةّالحدوث،ّحيـثّيـتمّالمقارنـةّبيـنهمّعلـىّ
وهــذاّ.ّأســاسّنــوعّاإلنتــاجّلألجــزاءّالتــيّتنفــذها

ونركـــزّفـــيّهـــذاّ.8ّهـــوّموضـــوعّالفصـــلّرقـــمّ
الفصــلّعلــىّحصــصّالوحــداتّالكاملــةّلقطــاعّ

ّ.ّواحدّأوّغيره
ّ 
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ّلمؤسسيةتوزيعّالوحداتّعلىّالقطاعاتّا:1.4ّشكلّ
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ّ
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ّ

ّنعمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
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 ماليةّعامةّّشركة

 هل تسيطر عليها الحكومة 

هل هذه 

 الوحدة مقيمة 

ّعامةّّحكومة

هل تسيطر 

 عليها الحكومة

 أليست منتج غير سوقي 

 هل هذه أسرة معيشية أم أسرة معيشية مؤسسية

 ال         

 هل تنتج خدمات مالية  

 ماليةّغيرّشركة

هل تسيطر عليها من 

 الخارج

هل تسيطر 

 عليها الحكومة

 باقي العالم

 عامةّغيرّماليةّّشركة

ّغيرّمؤسسات
ّللربحّهادفة
ّاألسرّوتخدم

 المعيشية

هل يسيطر عليها 

 منلخارج

 أسرة معيشية 

 ماليةّّشركة

غيرّماليةّالّّشركة
 تسيطرّعليهاّمنّالخارجّ

قوميةّخاصةّغيرّّشركة
 ماليةّ

ماليةّّشركة
ّمحليةماليةّّشركة ّأجنبية

 ّخاصة
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 المؤسسية القطاعات عن عامة نظرة .5
المقيمـــــةّكافـــــةّالوحـــــداتّالمؤسســـــيةّّتوزيـــــعيـــــتمّ 3-83

ــــطّّلواحــــدّ مــــنّالقطاعــــاتّالمؤسســــيةّوواحــــدّفق
ّ:ّالخمسةّالمبينةّفيماّيلي

ّ
 ّّغيرّالماليةّّالشركاتقطاع
 ّّالماليةّّالشركاتقطاع
 ّّالقطاعّالحكوميّالعام
 ّقطـــاعّالمؤسســـاتّالغيـــرّهادفـــةّللـــربح

ّّاألسرّالمعيشيةوالتيّتخدمّ
 ّّّاألسرّالمعيشيةقطاع

ّ
توزيــعّيمكــنّمشــاهدةّالقاعــدةّاالفتراضــيةّلعمليــةّ 3-88

،ّحيــــث3.3ّلقطــــاعّمعــــينّفــــيّالشــــكلّّالوحــــدة
بالقطاعــــاتّّلمجمــــلّتمثــــلّالمربعــــاتّالخاصــــةّ

والـذيّّبقيـةّالعـالمصـندوقّّاضافةّإلـىّاالقتصاد
وباســـــــتبعادّ.ّيظهـــــــرّبشـــــــكلّمـــــــزدوجّالخطـــــــوط
،ّتبقـىّاألسريةالوحداتّغيرّالمقيمةّوالقطاعاتّ

وهنـــاكّ.ّالمقيمــةواالجتماعيـــةّالقانونيــةّّالكيانــات
القطـــــــاعيّلكـــــــلّّالتوزيـــــــعّتحـــــــددثـــــــالثّأســـــــئلةّ

والســـؤالّاألولّهـــوّهـــلّالوحـــدةّمنـــتجّ.ّالوحـــدات
وهــذاّيتوقــفّعلــىّإذاّمــاّ.ّســوقيّأمّغيــرّســوقي

ّمجـــدييــةّاإلنتـــاجّللوحــدةّيبـــاعّبســعرّكــانّغالب
 .ّاقتصادياّأمّال

القطـــاعيّالمطبـــقّّالتوزيـــعيحـــددّالســـؤالّالثـــانيّ 3-80
علــــــىّالوحــــــداتّالغيــــــرّســــــوقيةّالمطبقــــــةّعلــــــىّ
الوحـــــداتّالغيـــــرّســـــوقية،ّكلهـــــا،ّبمـــــاّفـــــيّذلـــــكّ
المؤسســــاتّالغيــــرّهادفــــةّللــــربحّغيــــرّالســــوقية،ّ
والتيّيـتمّتخصيصـهاّعلـىّأنهـاّتتبـعّالحكومـاتّ

قطــاعّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللــربحّّالعامــةّأو
ويكـــــونّعامـــــلّ.ّاألســـــرّالمعيشـــــيةوالتـــــيّتخـــــدمّ

أّمـــــنّءالتحديـــــدّهـــــوّإذاّمـــــاّكانـــــتّالوحـــــدةّجـــــّز
الحكومةّأوّتتوليّالحكومةّإدارتهـا،ّوتـمّمناقشـةّ

 .الواردّالحقا(ّج)معاييرّاإلدارةّفيّالقسمّ
القطـــاعيّالمطبـــقّّالتوزيـــعيحـــددّالســـؤالّالثالـــثّ 3-87

الســوقية،ّبالكامــل،ّبمــاّفــيّذلــكّعلــىّالوحــداتّ
والتـيّيـتمّّالسـوقيةّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللـربح

قطـاعّالشـركاتّغيـرّالماليـةّمـعّإماّتخصيصهاّ
يقصـــدّبالمصـــطلحّ.ّأوّقطـــاعّالشـــركاتّالماليـــة

فــيّســياقّالقطاعــاتّكمــاّفــيّســياقّ"ّالشــركات"
القوميـــةّأنـــهّلفـــظّجـــامعّيشـــملّّالحســـاباتنظـــامّ

منّمحــــــــــددوةّوشــــــــــركاتّالتضــــــــــا،ّالتعاونيــــــــــات
،ّوكــذلكّالمؤسســاتّالمســئولية،ّوأشــباهّالشــركات

 .قانونياّ ّالمسجلة
ضـــمنّتقـــعّالغيــرّماليـــةّالمقيمــةّّالشـــركاتكافــةّ 3-85

الغيرّالماليةّوالتيّتشـكلّمعظـمّّالشركاتقطاعّ
القطاعّبشكلّعملـي،ّباإلضـافةّإلـىّذلـك،ّيضـمّ
القطــاعّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللــربحّالمشــاركةّ

لســــــلعّوالخــــــدماتّغيــــــرّفـــــيّاإلنتــــــاجّالســــــوقيّل
علــــــــىّســــــــبيلّالمثــــــــال،ّالمستشــــــــفياتّ:ّالماليــــــــة

والمــدارسّوالجامعــاتّالتــيّتقــومّبتحصــيلّرســومّ
ـــــةّ ـــــةّالتكـــــاليفّاإلنتاجي لكـــــيّتمكنهـــــاّمـــــنّتغطي

التـــــيّتتكبــــدهاّهـــــذهّالمؤسســــاتّالغيـــــرّّالجاريــــة

هادفـــةّللـــربح،ّأوّالمؤسســـاتّالتجاريـــةّالتـــيّيـــتمّ
لغيـرّالشـركاتّااالشتراكاتّمـنّقبـلّتمويلهاّمنّ

ماليــةّأوّالمشــروعاتّالفرديــةّالتــيّيكــونّدورهــاّ
وهنــاكّ.ّتعزيــزّوخدمــةّمصــالحّهــذهّالمشــروعات
ــــدّمــــنّاإليضــــاحاتّحــــولّقطــــاعّ ّالشــــركاتمزي

 .ّالغيرّماليةّالمبينةّفيّالقسمّد
الماليـــةّكافـــةّالمؤسســـاتّّالشـــركاتيضـــمّقطـــاعّ 3-81

المقيمـةّالتــيّيكــونّنشـاطهاّاألساســيّهــوّتــوفيرّ
تشـــملّخـــدماتّالوســـاطةّّالخـــدماتّالماليـــةّالتـــي

الماليــةّوالتـــأمينّوصــندوقّالمعاشـــاتّوالوحـــداتّ
التـــيّتقـــدمّأنشـــطةّتعمـــلّعلـــىّتســـهيلّعمليـــاتّ

ذلــــــكّيضــــــمّالوســــــاطةّالماليــــــةّباإلضــــــافةّإلــــــىّ
ّالقطاعّيضمّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللـربحّالتـي

ـــةّمثـــلّّيكـــون ـــاجّالســـوقيّذاّالطبيعـــةّالمالي اإلنت
التــــيّاألنشـــــطةّالتـــــيّتقـــــومّبتمويلهـــــاّاشـــــتراكاتّ
المؤسســاتّالماليــةّالتــيّيكــونّدورهــاّهــوّتعزيــزّ
ـــدّمـــنّ وخدمـــةّمصـــالحّهـــذهّالمشـــروعات،ّولمزي
اإليضـــــاحاتّحـــــولّقطـــــاعّالمؤسســـــاتّالماليـــــةّ

 (.ّو)يرجىّمراجعةّالقسمّ
يضــمّالقطــاعّالحكــوميّبشــكلّأساســي،ّوحــداتّ 3-46

حكوميـــةّمركزيـــةّومدنيـــةّومحليـــةّمـــعّصـــناديقّ
الضــمانّاالجتمــاعيّالتــيّتفرضــهاّوتــتحكمّبهــاّ
هــــذهّالوحــــدات،ّباإلضــــافةّإلــــىّذلــــك،ّتتضــــمنّ
المؤسســـاتّالغيـــرّهادفـــةّللـــربحّالتـــيّتعمـــلّفـــيّ
ـــــرّســـــوقيّوالتـــــيّتخضـــــعّلســـــيطرةّ ـــــاجّالغي اإلنت
الوحـــــــــــداتّالحكوميـــــــــــةّوصـــــــــــناديقّالضـــــــــــمانّ

 .ّاالجتماعي
غيـرّهادفـةّللـربحّوالتـيّيضمّقطاعّالمؤسساتّال 3-43

كافـــةّالمؤسســـاتّّاألســـرّالمعيشـــيةتخـــدمّقطـــاعّ
الغيــــــرّهادفــــــةّللــــــربحّالمقيمــــــةّفيمــــــاّعــــــداّتلــــــكّ
المؤسســـاتّالتـــيّتســـيطرّعليهـــاّالحكومـــةّوالتـــيّ

األســرّتقــومّبتــوفيرّالســلعّوالخــدماتّإلــىّقطــاعّ
 .ّأوّإلىّالمجتمعّككلّالمعيشية

األســــــرّكافــــــةّّاألســــــرّالمعيشــــــيةيضــــــمّقطــــــاعّ 3-48
ّاألســرّالمعيشــيةالمقيمــةّوهــذاّيتضــمنّّالمعيشــية

المؤسســيةّالتـــيّتتكـــونّمـــنّاألفـــرادّالتـــيّتتواجـــدّ
فــــــــــيّالمستشــــــــــفياتّودورّالمســــــــــنينّواألديــــــــــرةّ

،ّبحيــــثّتكــــونّإقــــامتهمّفيهــــاّ...والســــجونّإلــــخ
لفتراتّطويلةّمنّالزمن،ّوكماّهـوّمبـينّمسـبقا،ّ

غيــــــــرّذواتّيــــــــتمّالتعامــــــــلّمــــــــعّالمشــــــــروعاتّ
لألســــرّالمعيشــــيةّالفرديــــةّالشخصــــيةّاالعتباريــــةّ

ّاألسـرّالمعيشـيةعلىّأنهاّجزءّمتكاملّمـنّهـذهّ
ولــيسّعلــىّأنهــاّوحــدةّمؤسســيةّمنفصــلةّإالّإذاّ
كانتّلديهاّحسـاباتّتفصـيليةّيمكـنّمـنّخاللهـاّ

ّ.ّمعاملةّالنشاطّعلىّأنهّشبيهّالمؤسسة
 
 الفرعية  القطاعات. 6
يمكـــــنّتقســــــيمّكــــــلّمــــــنّالقطاعــــــاتّالمؤسســــــيةّ 3-44

المبينــــةّأعــــالهّإلــــىّقطاعــــاتّفرعيــــة،ّوالّيمكــــنّ
ألســـــــلوبّواحـــــــدّمـــــــنّاألســـــــاليبّالمتبعـــــــةّمـــــــعّ
القطاعــــاتّالفرعيــــةّأنّيكــــونّمثاليــــاّفــــيّكافـــــةّ
األحـــوالّلكافــــةّاألغــــراضّأوّلكافـــةّالــــدول،ّلــــذاّ
فــإنّهنــاكّأســاليبّبديلــةّتســتخدمّمــعّالقطاعــاتّ

عّبعـــضّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّيوصـــىّاســـتخدامّمـــ
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ـــــــةّتقســـــــيمّ الفرعيـــــــةّدونّغيرهـــــــا،ّوتعتبـــــــرّعملي
إلـــىّقطاعــاتّمـــنّأجــلّتعزيـــزّّاالقتصــادّالكلــي

النفــــــــــعّمــــــــــنّالحســــــــــاباتّألغــــــــــراضّالتحليــــــــــلّ
االقتصاديّبتجميعهمّفيّشكلّوحـداتّمؤسسـيةّ
تتشابهّفيّأهدافهاّوفـيّسـلوكهاّاالقتصـادي،ّوالّ
يقـــفّاألمـــرّعنـــدّهـــذاّالحـــدّإذّأنّهنـــاكّحاجـــةّ

ـــىّعمليـــا تّالتقســـيمّإلـــىّقطاعـــاتّوقطاعـــاتّإل
فرعيــةّلكــيّيكــونّهنــاكّقــدرةّعلــىّاســتهدافّأوّ
مراقبةّمجموعاتّبعينهاّمنّالوحـداتّالمؤسسـيةّ

ـــزمّالسياســـاتألغـــراضّ ،ّعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّيل
إلـــــىّقطاعـــــاتّّاألســـــرّالمعيشـــــيةتقســـــيمّقطـــــاعّ

فرعيـــةّمـــنّأجـــلّالـــتمكنّمـــنّمراقبـــةّمـــدىّتـــأثرّ
وّماّهـوّحجـمّالقطاعاتّالمختلفةّمنّالمجتمعّأ

االســتفادةّالتــيّيحصــلّعليهــاّمــنّعمليــةّالتنميــةّ
ّالمقــاييساالقتصــاديةّأوّاالقتصــادّالحكــوميّأوّ

وبالمثـــــــل،ّمـــــــنّالمهـــــــمّ.ّالسياســـــــيةّالمجتمعيـــــــة
غيـرّالتـيّتخضـعّلسـيطرةّّالشـركاتالتعاملّمـعّ

ـــةّلقطاعـــاتّّالمقيمـــين ـــىّأنهـــاّقطاعـــاتّفرعي عل
بّالماليــةّوغيــرّالماليــةّوهــذاّلــيسّبســبّالشــركات

أنهــاّمســئولةّعــنّالتصــرفّبشــكلّمختلــفّعــنّ
فقـــطّّمحليـــاّ ّالســـيطرةّعليهـــاالتـــيّيـــتمّاّالشـــركات

ولكنّألنهّقدّيرغبّالسياسيينّفيّأنّتكونّلهـمّ
ومراقبـةّهـذهّاألجـزاءّمـنّاالقتصـادّّلتحديدالقدرةّ

وتعتمـــــدّ.ّمـــــنّالخـــــارجوالتـــــيّتخضـــــعّللســـــيطرةّ
عمليــــةّتقســــيمّالقطاعــــاتّإلــــىّقطاعــــاتّفرعيــــةّ

حليــــلّالــــذيّســــيتمّتنفيــــذه،ّوحاجــــةّعلــــىّنــــوعّالت
صــــــــــانعيّالسياســــــــــاتّوالمعلومــــــــــاتّالمتــــــــــوفرةّ
والظـــــروفّاالقتصـــــاديةّواإلجـــــراءاتّالمؤسســـــيةّ

ّ.ّداخلّالبلد
 

 السيطرة العامة واألجنبية            
مــــنّأبــــرزّمهــــامّعمليــــةّالتقســــيمّإلــــىّقطاعــــاتّ 3-43

الغيــــــــرّماليــــــــةّّالشــــــــركاتفرعيــــــــةّهــــــــوّتحديــــــــدّ
الماليـــةّالتـــيّيـــتمّالســـيطرةّعليهـــاّمـــنّّوالشـــركات

العامـــة،ّّبالشـــركاتقبـــلّالحكومـــةّوالتـــيّتســـمىّ
بينمــــاّ.ّوتلــــكّالتــــيّيــــتمّالســــيطرةّعليهــــاّخارجيــــا

الشــــركاتّّفــــيّاالقتصــــادّالشــــركاتتمثــــلّبــــاقيّ
،ّولمزيــــدّمــــنّالنقاشــــاتّحــــولّالخاصــــةّالمحليــــة

معـــايرّالشـــركاتّالتـــيّتســـيطرّعليهـــاّالحكومـــةّ
خارجيــاّيرجــىّالرجــوعّوالتــيّيــتمّالســيطرةّعليهــاّ

هــــذا3.3ّّإلــــىّالقســــمّب،ّكمــــاّيتضــــمنّالشــــكلّ
النـــوعّمـــنّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّلكـــالّالمجمـــوعتينّ

ّ.ّالشركاتمنّ
ّ

 المؤسسات غير الهادفة للرب            
كمـــاّهـــوّمبـــينّأعـــاله،ّيصـــنفّنظـــامّالحســـاباتّ 3-48

ـــــةّللـــــربحّإلـــــىّ ـــــةّالمؤسســـــاتّالغيـــــرّهادف القومي
ذاّمــــاّكانــــتّقطاعــــاتّمختلفــــةّوفقــــاّلطبيعتهــــاّإ

تــــوفرّإنتــــاجّللســـــوقّأمّال،ّبغــــضّالنظــــرّعـــــنّ
ووضـعّالمـوظفينّأوّالنشـاطّالتـيّتضـلعّّالحافز

فيـــه،ّوعلـــىّالـــرغمّمـــنّوجـــودّتوجـــهّمتزايـــدّنحـــوّ
اعتبارّكافةّالمؤسساتّالغيـرّهادفـةّللـربحّعلـىّ

لـذاّيوصـىّأنّيـتمّ"ّمجتمـعّمـدني"أنهاّمنظماتّ
تحديـــــدّالمؤسســـــاتّالغيـــــرّهادفـــــةّللـــــربحّداخـــــلّ

فــيّقطاعــاتّّةالحكوميــّاتأوّالقطاعــّاتالشــرك
فرعيـــةّمنفـــردةّوعليـــهّتلخـــصّالجـــداولّالتكميليـــةّ
كافةّأنشطةّالمؤسساتّالغيرّهادفةّللربحّوالتـيّ

وتقــدمّمتـــىّطلـــبّّمباشـــريمكــنّإعـــدادهاّبشــكلّ
ّ.ّمنها

ّ
 القطاعات الفرعية األخرى          

ّ
تــمّتوضــيحّالســؤالّالخــاصّبالقطاعــاتّالفرعيــةّ 3-40

األخــرىّفــيّضــمنّنقاشــاتّأكثــرّاستفاضــةّلكــلّ
ـــــة،ّوتقتـــــرحّ ـــــيّاألقســـــامّالتالي قطـــــاعّمؤسســـــيّف

ّوالشــــركاتاألقســــامّالفرعيــــةّللحكومــــاتّالعامــــةّ
ّ.األسرّالمعيشيةالماليةّوقطاعّ

ّ
 العالم بقية .7
فيّهذهّالمناسبةّمنّالمالئمّأنّتـتمّاإلشـارةّإلـىّ 3-47

علــىّّالشــركاتالغيــرّمقيمــةّأوّّيشــيةاألســرّالمع
وفــيّحالــةّ.ّبقيــةّالعــالمأنهــاّوحــداتّمقيمــةّفــيّ

تخصيصّحساباتّللقطاعـاتّالمؤسسـيةّوكـذلكّ
،ّيكـــونّهنـــاكّحســـابّالقتصـــادّالكلـــيحســـاباتّا

وبالفعــلّيــتمّ.ّبقيــةّالعــالمأخــرّيبــينّالعالقــةّمــعّ
كمـــاّلـــوّأنّّبقيـــةّالعـــالمتســـجيلّالمعـــامالتّمـــعّ

ّ.يمثلّالقطاعّالسادسّبقيةّالعالم
ّ

 القومية الحساباتنظام  في الشركات . ب
ّ

  الشركات أنواع .1
ّالحسـابات،ّفـيّنظـامّالشركاتيستخدمّمصطلحّ 3-45

القوميــة،ّبشــكلّأوســعّمنــهّفــيّالســياقّالقــانوني،ّ
فــيّنظــامّالحســاباتّّالكيانــاتّفــإنوبشــكلّعــامّ

ّ-:والتيّتتمتعّبالتاليّالقومية
ّالقــــدرةّعلــــىّتحقيــــقّربــــحّأوّمكســــبّمــــالي .ّأ

ّاّالكيانّأخرّلمالكيّهذ
االعترافّبهاّقانونياّعلىّأنهاّكيـانّقـانونيّ .ّب

الـذينّيتمتعـونّبمسـئوليةّّعنّمالكيهمستقلّ
 محدودةّ

تــمّإنشــاءهاّألغــراضّالمشــاركةّفــيّعمليــةّّ .ّت
ّاإلنتاجّالسوقي

ّ
ّالحســاباتعلــىّأنهــاّشــركاتّفــيّنظــامّّتهــاتــتمّمعامل

ّالقوميةّبغضّالنظرّعنّالتسميةّالتـيّيطلقوهـاّعلـى
أنفسهم،ّويطلقّلقـبّشـركةّعلـىّكافـةّالكيانـاتّالتـيّ

وشـــركاتّلهـــاّكيـــانّقـــانونيّوكـــذلكّعلـــىّالتعاونيـــاتّ
التضــــامنّمحــــدودةّالمســــئولية،ّوالشــــركاتّالمســــجلةّ

ومتــىّاســتخدمّلفظــةّشــركةّ.ّوأشــباهّالشــركاتّقانونيــاّ 
فإنّهذاّيعنيّالمعنـىّالواسـعّللمسـمىّولـيسّالمعنـىّ

نصّخالفّهـذا،ّوتـمّّالقانونيّالضيقّلهّإالّإذاّورد
ّ-:مناقشةّكالّاألمرينّبمعناهماّالواسعّفيماّيلي

 
 الشركات ذات الكيان القانوني     

التــيّلهــاّكيــانّقــانونيّّالشــركاتقــدّيــتمّوصــفّ 3-41
الشــــــركات،ّالمشــــــاريعّ:ّبأســـــماءّمختلفــــــةّومنهـــــا
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ذواتّالشخصـــــيةّاالعتباريـــــة،ّالشـــــركاتّالعامـــــةّ
المحــدودة،ّالمؤسســاتّالعامــة،ّشــركاتّخاصــة،ّ
شــــركاتّتضــــامنّمحــــدودةّالمســــئوليةّوشــــركاتّ

الكيةان  ذات الشةركاتوخالفه،ّمحدودةّالمسـئولية
قانونيةةة تةةم إنشةةاءها مةةن  كيانةةات هةةيالقةةانوني 

أجل إنتاج السةلع والخةدمات للسةوق والتةي مةن 
الممكن أن تكةون مصةدرًا للةرب  أو أي مكاسةب 
مالية أخةرى بالنسةبة لمالكيهةا، وتكةون مملوكةة 
بالكامل للمساهمين الذين لهم الحق فةي تعيةين 
المةةةةدراء المسةةةةئولين عةةةةن اإلدارة العامةةةةة لهةةةةذا 

ّ. الكيان
ّ
ّ
لقــــوانينّالحاكمــــةّلعمليــــاتّقــــدّتختلــــفّوتتنــــوعّا 3-36

دارةّوتشــغيلّ ّالشــركاتّالمســجلةّقانونيـــاّ إنشــاءّوا 
منّبلدّألخرىّلذاّليسّمنّالسـهلّتقـديمّتعريـفّ

التـيّتوجـدّعلـىّمسـتوىّّللشـركاتدقيقّوقانونيّ
العــــالم،ّولكــــنّمــــنّالممكــــنّتوضــــيحّمزيــــدّمــــنّ
الخصائصّعنّهذهّالمؤسساتّمـنّوجهـةّنظـرّ

نّإيجـازهّفيمـاّالقوميـةّوالتـيّيمكـّالحسـاباتنظامّ
ّ-:يلي
ـــــمّّالشـــــركةإنّ .أّ ـــــانّقـــــانونيّمعـــــينّت هـــــيّكي

إنشــاءهّبموجــبّالقــانونّويكــونّمعتــرفّبهــاّ
بشكلّمسـتقلّمـنّبـاقيّالوحـداتّالمؤسسـيةّ
التـــيّقـــدّتمتلـــكّأســـهمّفـــيّحقـــوقّملكيتهـــا،ّ
ويكــونّوجودهــاّممــثالّفــيّعنوانهــاّواســمهاّ

لهــذاّّيحــتفظّبــهالمســجلينّفــيّســجلّخــاصّ
ــــعّأنّي للشــــركةّكــــونّالغــــرض،ّومــــنّالمتوق

أيّأنّتكـــــونّ–ّاقتصـــــاديةّمركـــــزّمصـــــلحة
فيّالبلدّالتيّتـمّإنشـاءهاّوتسـجيلهاّّ-مقيمة
 .فيها

ــــــاجّّالشــــــركاتّتنشــــــأ .بّ الســــــلعّأوّلغــــــرضّإنت
بأسـعارّمنّأجلّبيعهاّفيّالسـوقّّالخدمات

أنّهـذاّهـوّّيعنيوهذاّّذاتّداللةّاقتصادية
تمّتفصيلّتعريـفّاألسـعارّ)ّّّمنتجّسوقيّ

فــــــرقّبــــــينّاإلنتــــــاجّاقتصــــــادياّوالّالمجديــــــة
0ّالســــــوقيّوغيــــــرّالســــــوقيّفــــــيّالفصــــــلينّ

 (88ّو
مســئولةّتمامــاّومحاســبةّأمــامّّالشــركةتعتبــرّ .جّ

القــــــانونّعــــــنّالقــــــراراتّوالتصــــــرفاتّالتــــــيّ
تتخــذهاّوتعهــداتهاّوتعاقــداتهاّوهــذاّهــوّأهــمّ
المقاصـــــدّأليّوحـــــدةّمؤسســـــيةّفـــــيّنظـــــامّ

إلــــىّّالشــــركةالحســــاباتّالقوميــــة،ّوتخضــــعّ
ـــدّالتـــيّتقـــيمّفيـــهّفيمـــاّ النظـــامّالضـــريبيّللبل
ـــــدخلّ يتعلـــــقّبكافـــــةّأنشـــــطتهاّاإلنتاجيـــــةّوال

 .ّواألصول
مـاّإلــىّحـامليّأســهمّّشــركةتعـودّملكيـةّأيّ .دّ

،ّحيــثّيــتمّتوزيــعّالــدخلّعلــىّالشــركةهــذهّ
فـيّأيّفتـرةّّعلىّشكلّحصصالمساهمينّ

ـــــــردةّيحـــــــددهاّمـــــــديريّهـــــــذهّ محاســـــــبيةّمنف
ــــعّالشــــركة ــــةّتوزي ــــتمّعملي ــــ،ّوت ــــىّّدخلال عل

وفقـاّلقيمـةّّكنسبةّمـنّالقيمـةّحامليّاألسهم
لكـــلّمســـاهمّعلـــىّّةوعـــددّاألســـهمّالمملوكـــ

حــــــدهّأوّوفقــــــاّللمشــــــاركةّفــــــيّرأسّالمــــــالّّ

،ّوقـــــدّيكـــــونّالمســـــاهمينالمملـــــوكّلهـــــؤالءّ
األســـهمّفـــيّنفـــسّّنهنـــاكّأنـــواعّمختلفـــةّمـــ

 تحملّاستحقاقاتّمختلفةّالشركة
ــــــيّحــــــالّتصــــــفيةّ .هّ ــــــهّيكــــــونّالشــــــركةف ،ّفإن

الحقّفـيّالحصـولّعلـىّحصـةّّنللمساهمي
فـــيّصـــافيّقيمـــةّالشـــركةّالمتبقيـــةّبعـــدّبيـــعّ

،ّوفــيّ.ّجميــعّاألصــولّودفــعّكــلّالخصــوم
إفالســـــهاّبســـــببّأنّّالشـــــركةحـــــالّإعـــــالنّ

خصــوماتهاّتتجــاوزّقيمــةّأصــولها،ّالّيلتــزمّ
 .ّالمساهمينّبسدادّالخصوماتّالزائدة

ّيماّمنّقبلّحـاملّشركةيتمّالتحكمّفيّأيّ .وّ
ثّيمـــارسّالمســـاهمونّحيـــّاألســـهمّجميعـــا،

ــــــةّ الســــــيطرةّعلــــــىّالشــــــركةّبصــــــورةّجماعي
وولشــــركةّمجلــــسّادارةّيكــــونّمســــئولّعــــنّ
سياســةّالشــركةّويعــينّكبــارّمــديريّالشــركةّ
ويعـــــــــينّمجلـــــــــسّاالدارةّعـــــــــادةّبتصـــــــــويتّ

 ..ّجماعيّمنّقبلّالمساهمين
ومــنّوجهـــةّالنظــرّالعمليـــة،ّيمــارسّبعـــضّ .زّ

مـــنّحـــامليّاألســـهمّتـــأثيرّأوّســـيطرةّأكثـــرّ
ـــــــــىّالسيا ـــــــــاتّالتشـــــــــغيليةّعل ســـــــــاتّوالعملي
 .ماّعنّمساهمينّآخرينّبشركةالخاصةّ

وقــــــدّالّتكــــــونّحقــــــوقّالتصــــــويتّلحــــــامليّ .حّ
األســــهمّمتســــاوية،ّحيـــــثّالّتحمــــلّبعـــــضّ
أنـــــواعّاألســــــهمّأيّحقـــــوقّتصــــــويت،ّهــــــذاّ
الحــقّيمكــنّأنّيضــعّتعيــينّمعــينّلمجلــسّ
اإلدارةّأوّحــــقّالتصــــويتّفــــيّموضــــوعاتّ

نّويمكــ.ّأخــرىّتتعلــقّبالتصــويتّباألغلبيــة
تعليـــــــقّهـــــــذاّالحـــــــقّألحصـــــــريّمـــــــنّقبـــــــلّ

 .ّالشركةالحكومةّإذاّماّكانتّشريكاّفيّ
قــدّيختــارّالكثيــرّمــنّالمســاهمينّممــنّلهــمّ .طّ

حــــــــــقّالتصــــــــــويتّعــــــــــدمّممارســــــــــةّحــــــــــقّ
التصــــــويت،ّلــــــذاّقـــــــدّيختــــــارّاألقليــــــةّمـــــــنّ
المساهمينّالفاعلينّالمنظمينّالمشاركةّفيّ

ّ.ّبالشركةسياسةّالمراقبةّوالتشغيلّالخاصّ
ّ
ّ

شةةةةةةةةةركات التضةةةةةةةةةامن محةةةةةةةةةدودة  التعاونيةةةةةةةةةات، و
 ....، إلخالمسئولية

عملّالمنتجـينّعلـىّإنشـاءّالتعاونيـاتّألغـراضّ 3-33
ــــتمّتســــويقّمنتجــــاتهمّبصــــورةّجماعيــــة ،ّحيــــثّي

توزيعّأرباحّهذهّالتعاونياتّوفقـاّللقـوانينّالمتفـقّ
عليهــــــاّولــــــيسّمــــــنّالضــــــروريّأنّيكــــــونّوفقــــــاّ
،ّلألســهمّالســوقيةّالتــيّيمتلكهــاّكــلّمــنّالشــركاء

ولكـــنّتـــتمّتشـــغيلّهـــذهّالتعاونيـــاتّبشـــكلّفعـــالّ
تكـونّالشـركاتّالتــيّّوبالمثــل،.ّشـركةعلـىّأنهـاّ

ـــــتمّ ـــــهّي ـــــعّأعضـــــائهاّبمســـــئوليةّمحـــــدودةّفإن يتمت
ـــــةّمســـــتقلةّ معاملتهـــــاّعلـــــىّأنهـــــاّكيانـــــاتّقانوني

ويكـــونّالشـــركاءّهـــمّ.ّاالشـــركاتوتتصـــرفّمثـــلّ
ّ.ّاّفيّنفسّالوقتههاّوحامليّأسهمّومديّر

ّ
 شركاتشباه الأ         

ـــــرّذواتّتتصـــــرفّبعـــــضّمـــــنّالمشـــــروعاتّ 3-38 غي
فـــــيّكافـــــةّ(ّأوّجميعهـــــا)ّالشخصـــــيةّاالعتباريـــــة

األمــورّعلــىّأنهــاّشــركاتّقائمــةّبــذاتها،ّويطلــقّ
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ّالحســــــاباتعليهـــــاّأشــــــباهّالشـــــركاتّفــــــيّنظـــــامّ
فيّقطـاعّّالشركاتالقومية،ّوتمّتصنيفهاّضمنّ

 وتتمتةةةةةةةةعالماليــــــــةّوالغيــــــــرّماليــــــــة،ّّالشــــــــركات
ّ-:يلي بمامشروعات أشباه الشركات 

المشةةةةروع الفةةةةردي مملةةةةوك  يكةةةةون أن إمةةةةا .أ 
معلومةةات  ولةةديهالوحةةدة مؤسسةةية مقيمةةة 

مةةن الحسةةابات ويةةتم  مجموعةةة لتنفةةذكافيةةة 
إدارتهةةا علةةى أنهةةا مؤسسةةة قائمةةة بةةذاتها 
لتجمع مجموعة مةن الحسةابات وتةدار كمةا 

بةةةذاتها وهةةةم فةةةي  قائمةةةة شةةةركةلةةةو كانةةةت 
 شةركةعالقة حقيقية مع مالكيها على أنها 

 إلى حاملي أسهمها أو  نسوبةم
علةةى المشةةروعات الفرديةةة المملوكةةة  يحكةةم .ب 

مةةةن وحةةةدة مؤسسةةةية يةةةتم السةةةيطرة عليهةةةا 
خارجيةةا علةةى أنهةةا وحةةدة مؤسسةةية مقيمةةة 
حيةةث أنهةةا تقةةوم بتةةوفير كميةةات كافيةةة مةةن 
اإلنتاج في اإلقليم االقتصةادي لمةدة طويلةة 

 .الزمن من محددة غيرأو 
الشـركاتّفـيّنظــامّهنـاكّثـالثّأنـواعّمــنّأشـباهّ 3-34

ّ-:الحساباتّالقوميةّوهي
المشـــــاريعّغيـــــرّ)المشـــــروعاتّالفرديـــــةّ .أّ

المملوكـةّمـنّقبـلّ(ّذواتّالشخصـيةّاالعتباريـة
الوحــــداتّالحكوميــــةّوالتــــيّتعمــــلّفــــيّاإلنتــــاجّ

بشكلّمشابهّللشـركاتّالمملوكـةّّوتدارالسوقيّ
ّ.ملكيةّعامة

ّغيـــرّذواتّالشخصـــيةّاالعتباريـــةالمشـــروعاتّ .بّ
التضــــــــامنّغيــــــــرّذواتّّشــــــــركاتبمــــــــاّفيهــــــــاّ

،ّوالتـــــيّتكـــــونّمملوكـــــةّالشخصــــيةّاالعتباريـــــة
لألســـرّالمعيشــــيةّوالتـــيّيــــتمّتشـــغيلهاّكمــــاّلــــوّ

ّ.شركاتّملكيةّخاصةكانتّ
ّمشــــروعاتّفرديــــةّتنتمــــيّلوحــــداتّمؤسســــيةّّّ .جّ

ــــيّ ــــىّأنهــــاّمقيمــــةّف الخــــارج،ّويشــــارّإليهــــاّعل
ّ".فروع"

ّ
الشـــركاتّهـــوّأنّأشـــباهّإنّالهـــدفّوراءّمفهـــومّ 3-33

لمــالكينّبشــكلّواضــحّوجلــيّومــنّنقــومّبتفريــقّا
خـــاللّالمســـمىّعـــنّمالكيهـــاّوالـــذينّيكـــونّلهـــمّ
مشروعاتّفرديةّتلكّالمشروعاتّمسـتقلةّوتـديرّ

بشــكلّفعــالّوكـافّوهــمّيتصــرفونّبــنفسّّأمورهـا
ذاّمـــاّ.ّالشـــركاتاألســـلوبّالـــذيّتتصـــرفّبـــهّ وا  ،ّفإنهّيلـزمّحفـظّوفـتحّشركاتتصرفواّعلىّأنهمّ

لفعـــلّيعتبـــرّمجموعـــةّكاملـــةّمـــنّالحســـابات،ّوبا
أمرّوجودّمجموعةّكاملةّمنّالحساباتّبماّفـيّ
ذلــكّالميزانيــةّالعموميــةّالخاصــةّبالمشــروعّأهــمّ
ال،ّبالشــركةشــبيهّشــرطا ّليــتمّالتعامــلّمــعّهــذاّالمشــروعّعلــىّأنــهّ لــنّيكــونّاألمــرّعمليــاّمــنّّوا 

ّبالشــركةوجهــةّالنظــرّالمحاســبيةّلتفريــقّالشــبيهّ
 .ّعنّمالكيها

مــــاّأنّيــــتمّمعاملــــةّأشــــباهّالشــــركاتّعلــــىّأنهــــاّ 3-38
وحدةّمؤسسيةّقائمةّبذاتهاّومستقلةّعنّمالكهـا،ّ
فإنـهّيلـزمّأنّيكـونّألشــباهّالشـركاتّهـذهّعوامــلّ

واألصولّوالخصـومّّوادخارمثلّالقيمةّالمضافةّ
ــــخ ــــزمّأنّيكــــونّمــــنّالممكــــنّأنّيــــتمّ.ّإل كمــــاّيل

تحديــدّوتســجيلّأيّتــدفقّللــدخلّأوّلــرأسّالمــالّ

ـــــه ـــــينّأشـــــباهّّحيـــــثّأن ـــــتمّب ـــــرضّأنّت مـــــنّالمفت
،ّويكونّمنّحقّالمالـكّتحديـدّومالكهاّالشركات

مبـــــالغّالـــــدخلّالتـــــيّســـــيتمّســـــحبهاّمـــــنّأشـــــباهّ
الشــركاتّخــاللّأيّفتــرةّمحاســبيةّقضــتهاّأشــباهّ
الشــركات،ّبحيــثّتكـــونّهــذهّالســحوباتّمكافئـــةّ

ّالشـــركةللمـــدفوعاتّالتـــيّيـــتمّتقســـيمهاّمـــنّقبـــلّ
أنـــهّتـــمّتحديـــدّوبـــافتراضّ.ّعلـــىّحـــامليّاألســـهم

مبــــــــالغّالــــــــدخلّالمســــــــحوبةّومــــــــدخراتّأشــــــــباهّ
تمثـــلّهـــذهّالمبـــالغ،ّالمبـــالغّالربحيـــةّ)ّالشـــركاتّ

،ّ(التــيّيــتمّحفظهــاّفــيّحســاباتّأشــباهّالشــركات
كذلكّيلزمّأنّتظهـرّالميزانيـةّالعموميـةّالخاصـةّ
بأشـباهّالشــركاتّقــيمّاألصــولّالغيــرّماليــةّوالتــيّ
كّيــــــتمّاســــــتخدامهاّفــــــيّعمليــــــةّاإلنتــــــاجّوكــــــذل

األصـــــــولّالماليــــــــةّوالخصــــــــوماتّالمملوكــــــــةّأوّ
 .ّالمتحملةّعلىّاسمّالمشروع

ــــدّأظهــــرتّالتجــــاربّالســــابقةّأنّالعديــــدّمــــنّ 3-30 وق
الــــــــدولّيجــــــــدواّصــــــــعوباتّفــــــــيّالتعامــــــــلّمــــــــعّ
المشــروعاتّالفرديــةّوالتــيّتكــونّمملوكــةّلألســرّ
المعيشـــيةّعلـــىّأنهـــاّأشـــباهّشـــركات،ّومـــعّذلـــك،ّ

مثـــلّّلــيسّمـــنّالمفيــدّأنّنقـــدمّمعــاييرّإضـــافية،
حجـــمّالمشـــروعّضــــمنّتعريـــفّأشـــباهّالشــــركاتّ
ذاّلـمّيكـنّالمشـروعّ أوّلـــمّيكـــنّلـــهّمجموعـــةّّشـــركةمـــدارّعلـــىّأنـــهّالمملوكةّلألسرّالمعيشية،ّوا 
كاملةّمنّالحساباتّالخاصةّوالمملوكةّله،ّفإنـهّ
الّيلــزمّمعاملــةّالمشــروعّعلــىّأنــهّأشــباهّشــركةّ

ّ.ّكانّحجمّالمشروعّأياّ 
 
 
 
ّ

 الفروع          
ّ
غيــــرّمقيمــــةّعمليــــاتّتشــــغيليةّّلشــــركةإذاّكــــانّ 3-37

جوهريةّتؤديهاّعلـىّفتـرةّزمنيـةّمحـددةّفـيّإقلـيمّ
ــــــانونيّ ــــــانّق اقتصــــــاديّمــــــا،ّولكنهــــــاّليســــــتّكي
منفصــــل،ّفإنــــهّّيمكــــنّتعريــــفّالفــــرعّعلــــىّأنــــهّ
وحـــــــدةّمؤسســـــــية،ّويـــــــتمّتعريـــــــفّهـــــــذهّالوحـــــــدةّ
المؤسســـيةّلألغـــراضّاإلحصـــائيةّألنّالعمليـــاتّ

كبيــرّبــالموقعّالــذيّّالتشــغيليةّهــذهّتــرتبطّبشــكل
تــــتمّفيــــهّبكافــــةّالطــــرقّوهــــذاّبخــــالفّالشــــركة،ّ
ـــزمّأنّيـــتمّالتعامـــلّمـــعّالمشـــروعاتّالفرديـــةّ ويل
ـــىّأنهـــاّأشـــباهّشـــركةّإذاّمـــاّ القائمـــةّبالخـــارجّعل
ــــةّلهــــذاّالكيــــانّ أمكــــنّتحديــــدّالعمليــــاتّالجوهري
علــــىّأنــــهّلــــهّعمليــــاتّجوهريــــةّيؤديهــــاّبشــــكلّ

مـــعّمنفصــلّعـــنّبــاقيّالكيـــان،ّكمـــاّهــوّالحـــالّ
باقيّأشباهّالشركاتّسواءّكانّلهاّمجموعةّمـنّ
الحســــاباتّالخاصــــةّبالوحــــدةّالموجــــودةّأوّالتــــيّ
ســيكونّلهـــاّمعنـــىّمــنّوجهـــةّنظـــرّاالقتصـــاديةّ

ويوضــــحّتواجــــدّ.ّمــــنّأجــــلّأنّيقــــومّبتصــــنيفهم
السجالتّالمنفصلةّأنّهناكّوحدةّحقيقيةّقائمـةّ
وموجـــودةّوهـــذاّيجعـــلّاألمـــرّعمليـــاّفـــيّإعـــدادّ

إلضافةّإلىّذلك،ّيلزمّتـوافرّأيّاإلحصاءات،ّبا
منّالعواملّالتاليةّليـتمّّاعتبـارّالكيـانّعلـىّأنـهّ

 -:فرعاّوهذهّالعواملّهي
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ّ
أنّيكـــونّاإلنتـــاجّالمتـــوافرّفـــيّاإلقلـــيمّمنفـــذّأوّ .ّأ

لمـــدةّعـــامّكامـــلّأوّأكثـــرّبخـــالفّّتنفيـــذهســـيتمّ
اإلقلـــيمّالـــذيّيتواجـــدّفيـــهّالمكتـــبّالرئيســـيّلهـــذاّ

ّ.الكيان
ّّ

إذاّكانــتّعمليــةّاإلنتــاجّيلــزمّأنّتتضــمنّ -
التواجـــدّالمـــادي،ّفإنـــهّمـــنّالضـــروريّأنّ
تـــتمّالعمليـــاتّاإلنتاجيـــةّفـــيّهـــذاّاإلقلـــيمّ

وهنــــاكّبعــــضّالمؤشــــراتّ.ّبشــــكلّمــــادي
الدالـــةّعلـــىّالرغبـــةّفـــيّالتواجـــدّفـــيّهـــذاّ
اإلقلــــــيمّمثــــــلّعمليــــــاتّشــــــراءّأوّإيجــــــارّ
مرافــقّاألعمــال،ّوالحصــولّعلــىّمعــداتّ

ّ.ّيينّطاقمّعملّمحليرأسّالمال،ّوتع
ّ

ــــاجّالتواجــــدّ - ــــةّاإلنت ــــمّتتضــــمنّعملي ذاّل المادي،ّمثـلّالحـالّفـيّالخـدماتّالبنكيـةّوا 
أوّالتأمينيـــةّأوّأيّمـــنّالخـــدماتّالماليـــةّ

ّالشـــركاتيــتمّاعتبـــارّهــذهّّفإنـــهأآلخــري،ّ
كائنــةّفــيّاإلقلــيمّمــنّخــاللّالتســجيلّأوّ
وجــودّمحــلّإقامــةّقــانونيّلهــذهّالعمليــاتّ

ّ.داخلّاإلقليم
ّ

يـــتمّاالعتـــرافّبهـــذهّالعمليـــاتّبكونهـــاّتخضـــعّّو .ّب
للنظــــــامّالضــــــريبيّعلــــــىّالــــــدخل،ّإذاّمــــــاّكــــــانّ
مطبقــا،ّفــيّاالقتصــادّالــذيّتتواجــدّفيــهّحتــىّلــوّ

 .كانتّمعفاةّمنّالضرائب
ّ
منّقبـلّمقـاولّّاالنشائيةتنفذّمعظمّالمشروعاتّ 3-35

ــــىّفــــرع،ّ ــــدّويتحــــولّإل ــــدّيزي ــــيمّالــــذيّق ــــرّمق غي
ارتهـــــاّمـــــنّويمكـــــنّالقيـــــامّبعمليـــــةّالتشـــــييدّأوّإد

مشــروعّغيــرّمقــيمّوبــدونّتأســيسّوكيــلّقــانونيّ
محلــي،ّعلــىّســبيلّالمثــال،ّالمشــروعاتّالكبــرىّ

ـــــلّ ـــــة)ّمث (ّالجســـــور،ّوالســـــدودّومحطـــــاتّالطاق
والتــيّتســتغرقّعمليــةّإنشــائهاّواســتكمالهاّعامــاّ
أوّأكثــرّويمكــنّإدارتهــاّمــنّقبــلّمكتــبّالموقــعّ

ّ.ّالمحلي
ّ

 الصوريةالوحدات المقيمة           
ّ
تعامــــلّاألصــــولّغيــــرّالمنقولــــةّمثــــلّاألراضــــيّ 3-31

ــــــــاقيّ ــــــــةّوالعقــــــــاراتّوب وبــــــــاقيّالمــــــــواردّالطبيعي
المنشــئاتّعلــىّأنهــاّمملوكــةّلوحــداتّمقيمــةّإالّ
فــيّحالــةّواحــدةّفقــطّوهــي،ّإذاّالمالــكّالقــانونيّ
لهـــذهّاألصـــولّغيـــرّالمنقولـــةّغيـــرّمقـــيم،ّحيـــثّ
يــتمّإنشــاءّوحــدةّصــناعية،ّتســمىّبوحــدةّمقيمــةّ

ويـــــتمّ.ّالقوميـــــةّالحســـــابات،ّفـــــيّنظـــــامّصـــــورية
علــىّأنهــاّهــيّّالصــوريةتســجيلّالوحــدةّالمقيمــةّ

ــــكّلألصــــلّوتتلقــــىّاإليجــــارّأوّاإليجــــاراتّ المال
ـــــكّ ـــــكّالمال ـــــىّاألصـــــل،ّويمتل التـــــيّتضـــــافّعل

ّالصـوريةالقانونيّحقّملكيةّفـيّالوحـدةّالمقيمـةّ
ومــــنّثـــــمّتحصـــــلّالــــدخلّمـــــنّالوحـــــدةّالمقيمـــــةّ

فـــيّشـــكلّدخـــلّملكيـــةّيـــدفعّخارجيـــا،ّّالصـــورية
ويكــونّهنــاكّاســتثناءاّواحــداّفقــطّعلــىّاألرضّ

والعقـــاراتّالموجـــودةّفـــيّالجيـــوبّالخارجـــةّعـــنّ
مثــــــلّالســــــفاراتّ)الحــــــدودّللحكومــــــاتّاألجنبيــــــةّ
حيـــثّتخضـــعّ(ّوالقنصـــلياتّوالقواعـــدّالعســـكرية

ـــيمّ جميعهـــاّإلـــىّالقـــوانينّالدولـــةّاألمّولـــيسّلإلقل
ّ.ّّامةّعلىّأرضهالتيّتتواجدّفيهّأوّالمق

ّ
يلزمّأنّتبرمّعقـودّإيجـارّاألصـولّالغيـرّمنقولـةّ 3-86

مثــــلّاألراضــــيّوالمــــواردّالطبيعيــــةّاألخــــرىّمــــعّ
مقــــيم،ّوفــــيّحالــــةّالضــــرورةّيمكــــنّاللجــــوءّإلــــىّ
وحدةّمقيمةّقوميةّليتمّالتعاملّبهاّفيّمثـلّهـذهّ

ّ.األحوال
ّ
 خاصة حاالت      . 2
ّ

  الشركاتمجموعة من            
ّ
أوّّالشــركاتمــنّّكبيــرةّتأســيسّمجموعــةقــدّيــتمّ 3-83

إذاّكانـــــتّالشـــــركةّاألمّتـــــتحكمّفـــــيّّالمجمعـــــات
مجموعـةّمتنوعــةّمــنّالشــركاتّالتابعــة،ّالتــيّقــدّ
يــتمّإدارةّبعــضّمنهــاّمــنّقبــلّمالكيهــا،ّولــبعضّ
األغـــراض،ّقـــدّيكـــونّمـــنّالضـــروريّالحصـــولّ
علــىّبعــضّالمعلومــاتّالخاصــةّبمجموعــةّمــنّ

معاملــةّكــلّّ،ّمــعّالعلــمّأنــهّيلــزمككــلّالشــركات
مجموعـةّأمّالفرديةّسواءّشكلتّجزءاّمـنّّشركة

الّعلــىّأنهــاّوحــدةّمؤسســيةّقائمــةّبــذاتها،ّحتــىّ
إذاّكانــتّهــذهّالشــركاتّالتابعــةّمملوكــةّبالكامــلّ

أخــرىّذاتّكيانــاتّقانونيــةّمســتقلةّّشــركاتمــنّ
وتطالــــــبّأمــــــامّالقــــــانونّوالســــــلطاتّالضــــــريبيةّ
بإعــــدادّمجموعــــةّكاملــــةّمــــنّالحســــاباتّبحيــــثّ

منّهــــــــذهّالمجموعــــــــةّالكاملــــــــةّالميزانيــــــــةّتتضــــــــ
وحتـىّإذاّكانـتّتنخـرطّإدارةّهــذهّ.ّالعموميـةّلهـا

هــاّإالّأنالشــركاتّالتابعــةّإلدارةّمؤسســاتّأخــرىّ
ــــانونّوالنظــــامّ تظــــلّمســــئولةّومحاســــبةّأمــــامّالق

ّ.ّتنفيذّأنشطتهاّاالنتاجيةالضريبيّعنّ
ّ
هنــــــاكّســـــــبباّأخـــــــرّلعـــــــدمّمعاملـــــــةّمجموعـــــــاتّ 3-88

مؤسسـيةّمنفـردةّهـوّّعلـىّأنهـاّوحـداتّالشركات
أنّهـــــــــذهّالمجموعـــــــــاتّالّيمكـــــــــنّتعريفهـــــــــاّأوّ
اعتبارهـاّمســتقرةّأوّتحديــدهاّبســهولةّفــيّالغالــبّ
بوجــهّعملـــي،ّوقــدّيكـــونّصــعباّالحصـــولّعلـــىّ
بيانــاتّتتعلــقّبالمجموعــاتّالتــيّتمتلــكّأنشــطةّ
غيـــرّمتكاملـــةّمـــعّبعضـــهاّبعـــضّتكـــامالّقويـــا،ّ
عــــــالوةّعلــــــىّهــــــذا،ّتعتبــــــرّالعديــــــدّمــــــنّهــــــذهّ

مختلفـــــــةّّهـــــــاكبيـــــــرةّللغايـــــــةّكمـــــــاّأنّالمجمعـــــــات
األنشطةّبحيثّيصعبّالتعامـلّمعهـاّعلـىّأنهـاّ
وحـــداتّفرديـــةّكمـــاّأنـــهّمـــنّالممكـــنّأنّيتغيـــرّ
حجمهـــاّوتشـــكيلهاّبشـــكلّمســـتمرّبمـــرورّالـــزمنّ
نتيجـــــــــةّلعمليـــــــــاتّالـــــــــدمجّواالســـــــــتيالءّعلـــــــــىّ

ّ.ّالشركات
ّ
ّ
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مختلفانّمنّالوحداتّالقائمـةّحيـثّهناكّنوعانّ 3-84
يــــتمّاإلشــــارةّإلــــىّكليهمــــاّعلــــىّأنهمــــاّشــــركاتّ
قابضــة،ّالنــوعّاألولّهنــاّهــوّالمكاتــبّالرئيســيةّ
والتيّتمارسّبعضّأشكالّالـتحكمّاإلداريّعلـىّ
شــركاتهاّالتابعــة،ّوقـــدّيكــونّلـــدىّهــذهّالمكاتـــبّ
الرئيســــيةّمجموعــــةّقليلــــةّمــــنّالمــــوظفينّبشــــكلّ

نّالمسـتوىّاألولّعـنّواضح،ّومجموعةّكبيرةّم
ماّهوّموجـودّفـيّشـركاتهاّالتابعـةّولكنهـاّتكـونّ

هــذهّ.ّمشـاركةّبشـكلّفعـالّفـيّالعمليـةّاإلنتاجيـة
األنــواعّمــنّاألنشــطةّتــمّوصــفهاّفــيّالتصــنيفّ
الصـــــــناعيّالـــــــدوليّالموحـــــــدّلجميـــــــعّاألنشـــــــطةّ

الفئــةّ"ّم"االقتصــاديةّاإلصــدارّالرابــعّفــيّالقســمّ
ّ-:كماّهوّمبينّفيماّيلي7636ّ

ّ
دارةّتّ ــــــــةّوا  ــــــــاتّمراقب ــــــــةّعملي تضــــــــمنّهــــــــذهّالفئ

الوحــداتّاألخــرىّللشــركةّأوّالمشــروعّوهــذاّيتضــمنّ
تنفيــذّالخطــطّاإلســتراتيجيةّوالتنظيميــةّودورّصــناعةّ
القـــرارّللشـــركةّأوّالمشـــروعّوكـــذلكّممارســـةّالمراقبـــةّ
التشــغيليةّواإلداريــةّللعمليـــاتّالتــيّتـــتمّبشــكلّيـــوميّ

ّ.فيّالوحداتّالمرتبطةّبها
ّ
ّالشـــركاتفّهـــذهّالوحـــداتّضـــمنّقطـــاعّييـــتمّتصـــنّ

غيـــرّالماليـــةّإالّإذاّكانـــتّمعظـــمّأوّكافـــةّشـــركاتهاّ
التابعــةّمؤسســاتّماليــة،ّحيــثّيــتمّمعاملتهــاّفــيّهــذهّ
الحالــة،ّكمــاّهــوّمتعـــارفّعليــه،ّعلــىّأنهــاّشـــركاتّ

ّ.ّالماليةّالشركاتماليةّمِساعدةّفيّقطاعّ
ــــقّعليهــــاّشــــركةّ 3-83 ويعتبــــرّنــــوعّالوحــــدةّالتــــيّيطل

قابضةّوهيّتسميةّصحيحةّلها،ّعلـىّالوحـداتّ
تابعـةّولكنهـاّالّتقـومّّلشـركاتالتيّتملكّأصولّ

بــــأيّنشــــاطّإداريّوتــــمّوصــــفهاّفــــيّالتصــــنيفّ
الصـــــــناعيّالـــــــدوليّالموحـــــــدّلجميـــــــعّاألنشـــــــطةّ

الفئـةّ"ّك"ّاالقتصاديةّاإلصدارّالرابعّفـيّالقسـمّ
ّ-:كماّيلي0386ّ

ّ
ّ
هـــذهّالفئـــةّتضـــمّنشـــاطاتّالشـــركاتّالقابضـــةّوالتـــيّّ

مسـتوياتّتملـكّ)تتضمنّالوحداتّالتيّتملـكّأصـولّ
ّالشـــــركاتلمجموعـــــةّمـــــنّ(ّمراقبـــــةّلحقـــــوقّالملكيـــــة
ّامـــــــتالكاألساســـــــيّهـــــــوّّهاالتابعـــــــةّويكـــــــونّنشـــــــاط

المجموعة،ّحيـثّالّتقـومّالشـركاتّالقابضـةّفـيّهـذهّ
يّالفئـــةّبتقـــديمّأيّخـــدماتّأخـــرىّلهـــذهّالمشـــاريعّالتـــ

يكونّلهاّفيهاّحقوقّملكية،ّوهذاّيشـملّعـدمّتـدخلهاّ
ّ.ّفيّإدارةّالوحداتّاألخرى

ّ
حيــــثّيــــتمّتصــــنيفّهــــذاّالنــــوعّمــــنّالوحــــداتّتحــــتّّ

ــــىّأنهــــاّّالشــــركاتقطــــاعّ ــــتمّمعاملتهــــاّعل الماليــــةّوي
ّالشـركاتحتىّإذاّكانـتّكافـةّّّأسيرةمؤسساتّماليةّ

ّ.غيرّماليةّشركاتالتابعةّ
ّ
ّ

 األغراض الخاصةالكيانات ذات      
ّ
يمكـــــــنّأنّتوصـــــــفّمجموعـــــــةّمـــــــنّالوحـــــــداتّ 3-88

المؤسســــــيةّعلــــــىّأنهــــــاّكيانــــــاتّذاتّأغـــــــراضّ

خاصــــةّأوّالمركبــــاتّذاتّاألغــــراضّالخاصــــة،ّ
ــــــــاتّذاتّ ــــــــاّشــــــــائعاّللكيان ــــــــاكّتعريف ــــــــيسّهن ول
األغـــــراضّالخاصـــــةّولكـــــنّهنـــــاكّبعـــــضّمـــــنّ

 .الخصائصّالتيّيمكنّأنّتطبقّعليها
ّ
الّيكـونّلهـذهّالوحــداتّمـوظفينّأوّأصـولّغيــرّ 3-80

ــــدّيكــــونّلهــــاّبعــــضّالوجــــودّالمــــاديّ ــــة،ّوق مالي
يؤكـــدّعلـــىّأنهـــاّشـــركةّمســـجلة،ّّوالـــذيالخافـــتّ

أخـرىّوغالبـاّمـاّّبشـركةوغالباّمـاّتكـونّمرتبطـةّ
ـــــةّشـــــركةّتابعـــــةّوغالبـــــاّمـــــاّتكـــــونّ تكـــــونّبمثاب
الكيانـــــاتّذاتّاألغـــــراضّالخاصـــــةّمقيمـــــةّفـــــيّ

التــيّتــرتبطّّالشــركةفيــهّّإقلــيمّغيــرّالــذيّتتواجــد
ذاتّاألغــراضّالخاصــة،ّوفــيّحــالّّالشــركةبهــاّ

فـيّأيّمشـروع،ّيـتمّتأكيـدّّالوجـوديّغيابّالبعد
ـــيمّاالقتصـــاديّالـــذيّســـينفذّأوّ إقامتهـــاّفـــيّاإلقل
يسجلّفيهّالمشروع،ّولمزيـدّمـنّالمعلومـاتّعـنّ
المشاكلّالمتعلقةّبهذاّالنـوعّيرجـىّمراجعـةّدليـلّ

ّالسادسّميزانّالمدفوعاتّاإلصدار
ّ
غالبــاّمــاّيــتمّإدارةّهــذهّالنــوعّمــنّالكيانــاتّمـــنّ 3-87

أخــرىّالتــيّمــنّالممكــنّأنّّشــركةقبــلّمــوظفيّ
تكونّمرتبطةّأوّغيرّمرتبطةّبها،ّوتقومّالوحدةّ
بــدفعّرســومّنظيــرّالخــدماتّالتــيّتقــدمّلهــاّوفــيّ

المرتبطــةّّالشــركةالمقابــلّتحمــلّالشــركةّاألمّأوّ
وهـذاّيكـونّهـوّ.ّبهاّرسومّلتغطيةّهـذهّالتكـاليف

النــــوعّالوحيــــدّمــــنّاإلنتــــاجّالــــذيّتنتجــــهّالوحــــدةّ
وغالبــاّمــاّتتحمــلّالخصــوماتّنيابــةّعــنّمالكهــاّ
وكذلكّتتلقىّدخلّاالستثمارّوتحصـلّالمكاسـبّ

 .ّعلىّاألصولّالتيّتملكها
ّ
ســواءّكانــتّأليّمــنّالوحــداتّهــذهّالخصــائصّ 3-85

هــذهّالوحــداتّعلــىّأنهــاّّأمّالّوســواءّتــمّوصــف
كيانـــاتّذاتّأغـــراضّخاصـــةّأوّأيّتوصـــيفاتّ
أخـــرى،ّفإنـــهّيـــتمّمعاملتهـــاّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّ
القوميـةّمثــلّأيّوحــدةّمؤسســيةّأخــرىّحيــثّيــتمّ
تصـــــــنيفهاّتحـــــــتّأيّقطـــــــاعّأوّصـــــــناعةّوفقـــــــاّ
للنشــاطّاألساســيّلهــذاّالكيــانّمــاّلــمّتكــنّضــمنّ

ّ-:واحدةّمنّالخصائصّالتالية
 ّّّيرةأسمؤسساتّمالية 
 ّّلشركاتشركاتّصناعيةّتابعة 
 وحداتّذاتّأغراضّخاصةّتابعةّللحكومة 

ّ
 -:وفيما يلي وصف لكل منهم على حده        

 
 األسيرةالمؤسسات المالية          

شــركةّقابضــةّتملــكّأصــوالّلشــركاتّتابعــةّهــيّ 3-81
،ّوهنــــاكّاألســــيرةأحـــدّأمثلــــةّالمؤسســــاتّالماليـــةّ

ماليـــةّّشـــركاتوحـــداتّأخـــرىّتعامـــلّعلـــىّأنهـــاّ
هذهّالوحداتّتتصـفّبخصـائصّالكيانـاتّّأسيرة

ذاتّاألغــراضّالخاصــةّالمبينــةّفيمــاّســبقّوهــذاّ
يشــــملّصــــناديقّاالســــتثمارّوالتقاعــــدّوالوحــــداتّ
دارةّالثــــــــروةّلألشــــــــخاصّ والعــــائالتّوتملــــكّاألصــــولّمــــنّأجــــلّعمليــــاتّالمســــــــتخدمةّلتملــــــــكّوا 
التوريـــق،ّأوّإلصـــدارّســـنداتّديـــنّبالنيابـــةّعـــنّ
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مثــلّالشــركاتّالتــيّقــدّ)بطــةّبهــاّالشــركاتّالمرت
أوّمركباتّعملياتّالتوريـقّوأنّ(ّتسمىّموصل

 .األخرىّتقومّبتنفيذّالمهامّالمالية
ويمكــنّمعرفــةّدرجــةّاســتقاللهاّعــنّالشــركةّاألمّ 3-06

مــنّخــاللّمــدىّالــتحكمّاألساســيّالــذيّتمارســهّ
ـــــىّاألصـــــولّوالخصـــــومّالخاصـــــةّبهـــــاّبحـــــدّ عل
صـــــالحّالمـــــنحّ لمصاحبةّلألصولّوالخصومات،ّويـتمّتصـنيفّايمكنهـــــاّمـــــنّتحمـــــلّالمخـــــاطرّوا 

 .ّالماليةّالشركاتهذهّالوحداتّتحتّقطاعّ
الّيمكــنّأليّمــنّهــذهّالكيانــاتّأنّتمثــلّنفســهاّ 3-03

بشـــــكلّمســـــتقلّعـــــنّالشـــــركةّاألمّوهـــــيّبمثابـــــةّ
ــــــرّفعــــــالحامــــــلّ )ّلألصــــــولّوالخصــــــوماتّّغي

ويوصـــفّفـــيّبعـــضّاألحيـــانّعلـــىّأنـــهّالطيـــارّ
علـىّأنـهّوحـدةّّوالّيتمّمعاملةّهذاّالكيان(ّاآللي

مؤسســــيةّقائمـــــةّبـــــذاتهاّإالّإذاّكانـــــتّتقـــــيمّفـــــيّ
ذاّ اقتصـادّغيــرّالــذيّتتواجــدّفيــهّالشــركةّاألم،ّوا 
كانـــتّتتواجـــدّفـــيّنفـــسّاالقتصـــادّالـــذيّتتواجـــدّ
فيــهّالشــركةّاألم،ّفإنــهّيــتمّمعاملــةّالكيــانّعلــىّ

كمــاّســيليّالوصــفّ"ّافتراضــيةشــركةّتابعــهّ"أنــهّ
ّ-:فيماّيلي

 
 االفتراضيةتابعة الشركات ال         

 
فـــيّنظـــامّالحســـاباتّ"ّشـــركة"يســـتخدمّمصـــطلحّ 3-08

المؤسســــاتّالقوميــــةّفــــيّاإلشــــارةّإلــــىّكــــالّمــــنّ
والوحــــداتّاألخــــرىّّكشــــركاتّقانونيــــاّالمســــجلةّ

التـــيّتعامـــلّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّعلـــىّ
وخصوصــاّأشــباهّالشــركاتّوالفــروعّّشــركاتأنهـاّ

علــىّالــرغمّمــنّأنّالفقــراتّ.ّالصــوريةوالوحــداتّ
باعتبـــارّّشـــركةالســـتّالتاليـــةّتســـتخدمّمصـــطلحّ

 .تمّإنشائهاّعلىّأسسّقانونيةّشركةأنهاّ
التابعـــةّّالشـــركاتقـــدّيكـــونّالغـــرضّمـــنّإنشـــاءّ 3-04

والتـــيّتكـــونّمملوكـــةّبالكامـــلّللشـــركةّاألم،ّمـــنّ
أجــــلّتــــوفيرّخــــدماتّللشــــركةّاألمّأوّالشــــركاتّ

ذلـكّمـنّاألخرىّالموجودةّفـيّنفـسّالمجموعـةّّو
أجـــــــــــلّتجنـــــــــــبّالضـــــــــــرائبّأوّلتقليـــــــــــلّحجـــــــــــمّ
المسئولياتّفيّحالةّاإلفالسّأوّلضـمانّبعـضّ
المزايـــــــاّالفنيـــــــةّبموجـــــــبّتشـــــــريعاتّالضـــــــرائبّ
والمؤسســـاتّالمطبقــــةّفــــيّبلـــدّمــــا،ّعلــــىّســــبيلّ
المثـــال،ّيمكـــنّللشـــركةّاألمّمـــنّتأســـيسّشــــركةّ
تابعـــةّتنقـــلّملكيـــةّأرضـــيهاّوعقاراتهـــاّومعـــداتهاّ

وحيــــدةّهــــوّتــــأجيرّهــــذهّإليهــــاّوتكــــونّمهمتهــــاّال
الممتلكـــاتّمـــرةّأخـــرىّللشـــركةّاألمّأوّأنّتكـــونّ
الشركةّالتابعةّهـيّالموظـفّاالسـميّلكـلّطـاقمّ

أخـرىّّشـركاتالعملّوالذينّيقومونّبالتعاقدّمـعّ
فــــــيّالمجموعــــــةّوقــــــدّتحــــــتفظّالشــــــركةّالتابعــــــةّ
ــــــىّنظــــــامّ ســــــجالتّوحســــــاباتّالشــــــركةّاألمّعل
ّحاسـبّآلـيّقــائمّبذاتـهّأوّأنّيكــونّالغـرضّمــن
تأســيسّالشــركةّالتابعــةّهــوّكســبّمزايــاّتمويليــةّ
أوّاتفاقياتّتنظيميةّأوّأيّمنّهذاّالقبيـل،ّوفـيّ
بعــــضّاألحيــــانّقــــدّتقــــومّالشــــركةّاألمّبتأســــيسّ
شــركاتّتابعــةّخاملـــةّالّتشــاركّبـــأيّشــكلّمـــنّ
األشكالّفيّالعمليةّاإلنتاجيةّولكنّيمكنّتفعيـلّ

نشـــاطهاّبموجـــبّموافقـــةّالشـــركةّاألمّعلـــىّهـــذاّ
 ّ.األمر

ّالشــركاتوبوجــهّعــام،ّالّتفــيّهــذهّاألنــواعّمــنّ 3-03
ّالحســاباتبتعريــفّالوحــدةّالمؤسســيةّوفقــاّلنظــامّ

ــــــثّأنهــــــمّيفتقــــــرونّإلــــــىّالتصــــــرفّ القوميــــــةّحي
باســـــتقالليةّعـــــنّالشـــــركاتّاألمّوقـــــدّيخضـــــعونّ
لقيودّتحـدّمـنّقـدرتهمّفـيّاإلمسـاكّأوّالتصـرفّ
فــيّاألصــولّالــواردةّفــيّالميزانيــةّالعموميــةّلهــا،ّ

ىّاإلنتــــاجّوالســــعرّالــــذيّيقومــــونّويحــــددّمســــتّو
بتحصـــــيلهّمـــــنّقبــــــلّالشـــــركةّاألم،ّوالتـــــيّمــــــنّ

مــعّبــاقيّ)الممكــنّأنّتكــونّالعميــلّالوحيــدّلهــاّ
ومـــنّثـــمّالّ(ّالموجـــودةّفـــيّالمجموعـــةّالشـــركات

يمكـــــنّمعـــــاملتهمّعلـــــىّأنهـــــمّوحـــــداتّمؤسســـــيةّ
قائمــةّبــذاتهاّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّولكــنّ

ـــــىّأنهـــــمّجـــــزءّالّ يتجـــــزأّمـــــنّيـــــتمّمعـــــاملتهمّعل
الشـــــركةّاألمّوتتجمـــــعّحســـــاباتهمّمـــــعّحســـــاباتّ
ـــــرّ ـــــينّأعـــــاله،ّتعتب الشـــــركةّاألم،ّوكمـــــاّهـــــوّمب
ـــــــاتّذاتّاألغـــــــراضّالخاصـــــــةّ حســـــــاباتّالكيان
مجمعـــةّمـــعّحســـاباتّالشـــركةّاألمّإالّإذاّكانـــتّ
تقيمّفيّكيانّاقتصاديّمختلـفّعـنّالتـيّتقيمـهّ

 .فيهّالشركةّاألم
ـــــمّتأســـــيسّأشـــــباهّ 3-08 مـــــنّالمحتمـــــلّأنّيكـــــنّقـــــدّت

الشــــــــــــركاتّمثــــــــــــلّالشــــــــــــركاتّأوّاالتحــــــــــــاداتّ
ـــلّشـــركةّأمّلـــنفسّاألغـــراضّ االحتكاريـــةّمـــنّقب
المبينـــةّفـــيّالشـــركاتّالتابعـــةّالتـــيّســـبقّذكرهـــاّ
للتــو،ّويــتمّمعاملــةّكــلّهــذهّالكيانــاتّفــيّنظــامّ

جــزءّالّيتجــزأّمــنّّاالحســاباتّالقوميــةّعلــىّأنهــ
الشـــــــركةّاألمّوتعتبـــــــرّحســـــــاباتهمّمجمعـــــــةّمـــــــعّ

 .حساباتّالشركةّاألم
مقارنــــــــةّبــــــــينّالشــــــــركاتّالتابعــــــــةّّلــــــــزمّعقــــــــدي 3-00

مثلّالتيّسبقّذكرهاّوالوحداتّالتـيّّاالفتراضية
تقــومّبأنشــطةّمســاعدة،ّوكمــاّهــوّمبــينّتفصــيلياّ

فـيّالفصـلّالخـامسّأنّالنشـاطاتّ"ّد"فيّالقسمّ
المســـــــاعدةّمقتصـــــــرةّعلـــــــىّنطـــــــاقّنـــــــوعّمهـــــــامّ
الخــــدماتّوالتــــيّتحتــــاجّإليهــــاّكافــــةّالمشــــرعاتّ

ـــــــفّتشـــــــغ ـــــــلّمرافـــــــقّالتنظي يلّطـــــــاقمّعمـــــــلّمث
الحســـاباتّوالرواتـــبّأوّتقـــديمّبنيـــةّتحتيـــةّلتقنيـــةّ

ولــنّتســتوفيّ.ّالمعلومــاتّالخاصــةّبالمشــروعات
الوحـــــداتّالتـــــيّتنفـــــذّاألنشـــــطةّالمســـــاعدةّفقـــــطّ
الشــــروطّالتــــيّتكــــونّبموجبهــــاّوحــــدةّمؤسســــيةّ

بســـببّنوعيـــةّاألســـبابّالتـــيّتكـــونّللمؤسســـاتّ)
ولكـــنّيمكـــنّمعاملتهـــاّفـــيّ(ّاالفتراضـــيةالتابعـــةّ

األحيــانّعلــىّأنهــاّمؤسســةّقائمــةّبــذاتهاّّضبعــ
للمشــروعّإذاّكــانّهــذاّاألمــرّمفيــداّمــنّالناحيــةّ

ّ.ّالتحليلية
ّ

 وحدات األغراض الخاصة للحكومات العامة          
ّ
يمكـــــنّللحكومـــــاتّالعامـــــةّمـــــنّإنشـــــاءّوحـــــداتّ 3-07

خاصةّلهاّخصـائصّومهـامّشـبيهةّبالمؤسسـاتّ
ّاالفتراضـــــيةوالشــــركاتّالتابعـــــةّّاألســـــيرةالماليــــةّ
ــــيّســــبقّوصــــفها،ّوالّتكــــونّلهــــذهّّللشــــركات الت

الوحــــداتّالقــــدرةّعــــنّالتصــــرفّبشــــكلّمســــتقلّ
وعليهــاّبعــضّمــنّالقيــودّعلــىّالمعــامالتّالتــيّ
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وهـــذهّالوحـــداتّالّتحمـــلّ.ّيمكـــنّأنّتشـــتركّبهـــا
المخـــــــــــــاطرّوالمـــــــــــــنحّالمصـــــــــــــاحبةّلألصـــــــــــــولّ
ذاّكانـــتّ جـزءّأنهـاّعلـىّفإنهـاّتعامـلّّهذهّالوحداتّمقيمـةوالمســـئولياتّالتـــيّتملكهـــاّالوحـــدات،ّوا 
الّيتجـــزأّمـــنّالحكومـــةّالعاملـــةّوليســـتّوحـــداتّ
ـــــيّيـــــتمّ منفصـــــلة،ّوســـــيتمّإبـــــرازّالمعـــــامالتّالت
تنفيذهاّبالخارجّفيّالمعامالتّالمماثلةّالتـيّتـتمّ

وعليــهّيكــونّالوحــدةّالتــيّتقتــرضّ.ّمــعّالحكومــة
ّبــاقراضمــنّالخــارجّفهــيّتعتبــرّبعــدّذلــكّتقــومّ

مــــةّوبــــنفسّالشــــروطّنفــــسّالمبلــــغّللحكومــــةّالعا
 .ّاألصليةّاالقراضلعمليةّ

ّ
 الشركاتوالتحكم في  الملكية     . 3
 
ـــينّالوحـــداتّّالشـــركاتتنتشـــرّملكيـــةّ 3-05 المدرجـــةّب

المؤسســـيةّوالتـــيّتملـــكّأســـهمهاّوفقـــاّللحصـــصّ
الخاصــــــةّبحــــــامليّاألســــــهم،ّومــــــنّالممكــــــنّأنّ
ـــة،ّســـواءّأكانـــتّ تمتلـــكّالوحـــدةّالمؤسســـيةّالفردي

أوّّاألســـــرّالمعيشـــــيةأخـــــرىّأوّقطـــــاعّّشـــــركات
وحدةّحكومية،ّكافةّحقوقّالمسـاهمينّأوّملكيـةّ

ولكنّستكونّملكيةّالشركاتّّالشركةاألسهمّفيّ
المدرجـــةّأمـــرّمنتشـــرّبـــينّالعديـــدّمـــنّالوحـــداتّ

 .ّالمؤسسيةّوالتيّمنّالممكنّأنّتكونّعديدة
تتمتع الوحدة المؤسسية التي تمتلك أكثرر مرن نصر   3-01

مرررا برررالتحكم فررري  لشرررركةاألسرررهم أو حقررروك الملكيرررة 
السياسررات والعمليررات التشررغيلية عررن  ريرر  نقرر  
تصرويت حراملي األسرهم ايخررين مترب تطلرب ذلرك  

مررن صررغيرة وبالمثررل  ويمكررن أن تررتمكن مجموعررة 
حررراملي األسرررهم المنامرررين والرررذين تمثرررل حصرررتهم 

في المائة من أسرهم  86مجتمعة من األسهم أكثر من 
يكون هنرراك الشرركة مرن االتقرراك علرب قررار مررا  وسر

حاالت استثنائية يكون بع  من حاملي األسرهم لهرم 
" السررهم الررذه ي"حرر  تصررويت متميررز مثررل حرراملي 

الذين يكون لهم حر  التصرويت ولكرن  تمتلرك معارم 
الوحدات المؤسسية أو مجموعرة مرن الوحردات أكثرر 

للشركة وبالترالي يمكنهرا المصوتة من نص  األسهم 
تعيررين المرردراق وفقررا مررن ممارسررة حقهررا بالكامررل فرري 

الختياراتها  ومرن الط يعري أن تتنرور درجرة اإلدارة 
الذاتيررة لمرردراق المؤسسررات بشرركل ك يررر وهررذا يعتمررد 
علب إلب أي حد تقع ملكية أسهم الشركة مركرزة فري 
أيررردي مجموعرررة صرررغيرة مرررن الوحررردات المؤسسرررية 
سرررواق أكانرررت هرررذه المؤسسرررات مؤسسرررات أو أسرررر 

جر  عرام  ال تعت رر ووبمعيشرية أو وحردات حكوميرة  
الوحرردات المؤسسررية مضررطرة إلررب أن تكررون كيرران 
مستقل  ولكن يلرزم أن تكرون مسرةولة ومحاسر ة عرن 
كافرررة القررررارات التررري تتخرررذها واإلجرررراقات التررري 

 . تنقذها
حيث أن هناك العديد مرن حراملي األسرهم ال يقومرون  3-76

  قرد يرتمكن أحرد إال أنبممارسة حقهم في التصويت  
م أو مجموعرررة صرررغيرة مرررنهم ممرررن حررراملي األسررره

يملكون أسهم ك يرة في المؤسسرة تقرل علرب النصر  
  مع العلم أنهرم قرد الشركةمن فرض سيطرتهم علب 

يكونررروا يملكرررون مقررردار أقرررل مرررن نصررر  مجمرررور 
األسهم  وإذا ما كانت ملكية األسهم منتشرة بين عدد 

ك ير من المساهمين  فرنن المسراهمين الرذين يملكرون 
 ر من األسهم بمقدار يقل عرن النصر  هرم القدر األك

 . الشركةمن يستطيعون تولي أمر السيطرة علب 
علـــىّالـــرغمّأنـــهّلـــيسّمـــنّالممكـــنّاشـــتراطّأقـــلّ 3-73

نسبةّمـنّحملـةّاألسـهمّالتـيّتضـمنّالـتحكمّفـيّ
الحـــدّاألدنـــىّّإالّأن.ّفـــيّكافـــةّاألحـــوالّالشـــركة

ــــــوعّوفقــــــاّللعــــــددّاإلجمــــــاليّ يلــــــزمّأنّيكــــــونّمتن
تــيّيــتمّتوزيــعّاألســهمّعلــيهمّلحــامليّاألســهمّوال

وبمقدارّيمكنّالمسـاهمينّاألقـلّامتالكـاّلألسـهمّ
ّ..منّتحقيقّمكاسبّفعالة،ّإلخ

 
 

  المرتبطةالشركات التابعة والشركات        
 
منّالطبيعيّأنّتمتلكّالشركةّأسهمّفيّشركاتّ 3-78

ماّبينّهـذهّمحددةّّعالقةّوجودّيكونّوقدأخرىّ
ألغـــــراضّنظــــامّالحســـــاباتّّضــــرورياّ ّالشــــركات
ّ.القومية

ّ
 التابعة  الشركات         

ّ
ــــىّأنّالشــــركةّ 3-74 ــــىّأنهــــاّشــــركةّ"ّب"يحكــــمّعل عل

ّ-:فيّالحاالتّالتالية"ّأ"تابعةّللشركةّ
تســــيطرّعلــــىّأكثــــرّمــــنّ"ّأ"إذاّكانــــتّالشــــركةّ .ّأ

التصـــــويتيةّلحـــــامليّاألســـــهمّفـــــيّّالقـــــوةنصـــــفّ
ّ"ّب"المؤسسةّ

ــــيّ"ّأ"إذاّكانــــتّالشــــركةّ .ّب مــــنّحــــامليّاألســــهمّف
ويكــونّلهــاّالحــقّفــيّتعيــينّوعــزلّ"ّب"الشــركةّ

أعضــــــاءّمجلــــــسّإدارةّاألغلبيــــــةّالعظمــــــىّمــــــنّ
ّ".ب"ّالشركة

ـــــىّأنهـــــاّ"ّأ"مـــــنّالممكـــــنّوصـــــفّالمؤسســـــةّ 3-73 عل
الشــركةّاألمّفــيّمثــلّهــذهّالحالــة،ّحيــثّتعــرفّ
ـــاّ ـــينّالشـــركةّاألمّوالشـــركةّالتابعـــةّوفق ـــةّب العالق

عــــنّاعتبــــاراتّّالســــيطرةّأكثــــرّمنهــــاّالعتبــــارات
الملكيـــة،ّويلـــزمّأنّتكـــونّالعالقـــةّبـــينّالشـــركاتّ
األمّوالشركاتّالتابعةّعالقةّانتقاليـة،ّبمعنـىّإذاّ

وأنّ"ّب"شــركةّتابعــةّللشــركةّ"ّج"كانــتّالشــركةّ
فإنـــهّ"ّأ"هـــيّشـــركةّتابعـــةّللشـــركةّ"ّب"الشـــركةّ

شـركةّتابعـةّ"ّج"منّالضروريّأنّتكونّالشركةّ
تمتلـــــكّ"ّأ"ولكـــــنّإذاّكانـــــتّالشـــــركةّّ"أ"للشـــــركةّ

ـــــرةّمـــــنّأســـــهمّالشـــــركةّ ـــــتّ"ّب"حصـــــةّكبي وكان
تمتلــــــكّحصــــــةّكبيــــــرةّمــــــنّأســــــهمّ"ّب"الشــــــركةّ
"ّأ"،ّفبهذاّالّيمكـنّأنّيكـونّالشـركةّ"ج"الشركةّ

وعليهّيلـزمّأنّ"ّج"حصةّكبيرةّفيّأسهمّالشركةّ
ـــىّ"ّأ"تكـــونّالشـــركةّ لهـــاّالقـــدرةّفـــيّالســـيطرةّعل

يطرةّعلــــىّالشــــركةّإذاّكــــانّلهــــاّســــ"ّج"الشــــركةّ
،ّاألســـــر،ّوكمـــــاّهـــــوّالحـــــالّعلـــــىّمســـــتوىّ"ب"

علـــــىّأنهـــــاّالجيـــــلّ"ّب"يمكـــــنّوصـــــفّالشـــــركةّ
والشــركةّ"ّأ"األولّمــنّللشــركاتّالتابعــةّللشــركةّ

هـــــيّالجيـــــلّالثـــــانيّمـــــنّالشـــــركاتّالتابعـــــةّ"ّج"
،ّومــــنّالواضــــحّأنــــهّيمكــــنّتأســــيسّ"أ"للشــــركةّ

عائلـــةّكبيـــرةّمـــنّالشـــركاتّمـــنّأيّعـــددّممكـــنّ
التابعـةّفـيّكـلّمسـتوىّأوّفـيّكـلّّمنّالشركات

ـــــــال ـــــــلّوبـــــــأيّعـــــــددّمـــــــنّاألجي وتوصـــــــفّ.ّجي
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ّمجمعـاتالمجموعاتّالكبيرةّمنّالشركاتّبأنهـاّ
والتـــيّيـــتمّالتصـــديّلهـــاّفـــيّالعديـــدّمـــنّالـــدول،ّ

التــــــيّتمتلــــــكّمؤسســــــاتّّالمجمعــــــاتوتوصــــــفّ
شـركاتّمقيمةّفيّمختلفّدولّالعـالمّعلـىّأنهـاّ

ّ.ّمتعددةّالجنسيات
ّ

 مرتبطةال الشركات         
ّ
للشــركةّّمرتبطــةبأنهــاّشــركةّ"ّب"تســمىّالشــركةّ 3-78

وشــركاتهاّالتابعــةّتــتحكمّ"ّأ"إذاّكانــتّالشــركةّ"ّأ"
ّالقـوةّالتصـويتيةمنّ%86ّإلىّ%36ّّفيّنسبةّ

ولــــذلكّفـــــإنّ"ّب"لحــــامليّاألســــهمّفـــــيّالشــــركةّ
يكــونّلهــاّبعــضّالنفــوذّعلــىّسياســةّ"ّأ"الشــركةّ

دارةّالشركةّ  ".ّبّ"ّوا 
ّالتـيّعلـىّأنهـاّالشـركةّالمرتبطةوتعرفّالشركةّ 3-70

عــنّّالمرتبطــةتمــارسّنفــوذاّأقــلّعلــىّالشــركاتّ
النفـــوذّالـــذيّتمارســـهّعلـــىّالشـــركةّالتابعـــة،ّمـــعّ
االعتبــارّأنّهنــاكّبعــضّالشــركاتّتســتطيعّأنّ

إالّّالمرتبطـــةعلـــىّشـــركاتهاّّنفـــوذا ّأكبـــرتمـــارسّ
ـــةّّأن ـــيسّمضـــمونا ،ّكمـــاّأنّالعالق هـــذاّاألمـــرّل

أضـعفّمـنّالعالقـةّبـينّّالمرتبطةبينّالشركاتّ
يمكــنّأنّتكــونّالشــركةّاألمّوالشــركةّالتابعــةّوالّ

مجموعـــــةّالشـــــركاتّالمرتبطـــــةّمحـــــددةّالمعـــــالمّ
ّ.ّجيداّ 

ّ
ّ

 السيطرة الحكومية على الشركات          
ّ
تعتبـرّالشــركةّشــركةّعامــةّإذاّكانــتّيــتمّالــتحكمّ 3-77

فيهــــاّمــــنّقبــــلّوحــــدةّحكوميــــةّأوّشــــركةّعامــــةّ
اتّالحكوميــــةّأوّأخــــرىّأوّمجموعــــةّمــــنّالوحــــد

مجموعــــــةّمــــــنّالشــــــركاتّالحكوميــــــة،ّويعــــــرفّ
الــتحكمّهنــاّعلــىّأنــهّالقــدرةّعلــىّتحديــدّسياســةّ

ـــمّاســـتخدامّمصـــطلحّ سياســـةّ"الشـــركةّالعامـــةّوت
فيّهذاّالسياقّلكيّيأخـذّبمعنـاهّ"ّالشركةّالعامة

الواســـعّوهـــوّالـــذيّيقصـــدّبـــهّالسياســـاتّالماليـــةّ
اّوالتشــــــغيليةّالعامــــــةّالتــــــيّتــــــرتبطّارتبــــــاطّوثيقــــــ

باألهــــدافّاإلســــتراتيجيةّللشــــركةّبوصــــفهاّمنــــتجّ
 .سوقي

وبمـــــاّأنّالحكومــــــةّتتمتــــــعّبممارســــــةّالســــــلطاتّ 3-75
السـياديةّمـنّخـاللّالتشـريعاتّواللـوائحّوالقـوانينّ
ــــرّ ــــاّأنّنعي وكــــلّاألمــــورّالمشــــابهة،ّفإننــــاّيلزمن
اهتمامنــاّلمعرفــةّعمــاّإذاّكانــتّهــذهّالممارســاتّ
ةّتمــــارسّلتحديــــدّالسياســــةّالعامــــةّلشــــركةّمعينــــ

ومــنّخاللهــاّيــتمّالســيطرةّعلــىّهــذهّالشــركة،ّأمّ
أنّالتشــريعاتّوالقــوانينّالتـــيّيــتمّتطبيقهــاّعلـــىّ
فئــةّمعــينّأوّعلــىّصــناعةّمعينــةّهــوّمــنّقبيــلّ

 .التحكمّفيّهذهّالوحداتّليسّإال
وليسّمنّالضروريّأنّتكونّالقدرةّعلـىّتحديـدّ 3-71

مّكالسياسةّالعامةّللشركةّأنّيتمّمـنّخـاللّالـتح
ـــــاتّالمباشـــــرّفـــــيّال ـــــةّأوّالعملي نشـــــاطاتّاليومي

ـــــــهّمـــــــنّالمتوقـــــــعّ التشـــــــغيليةّلشـــــــركةّمـــــــا،ّإذّأن
والطبيعيّأنّيتولىّهذهّاألمورّموظفيّومـديريّ
هـــذهّالشـــركةّبشـــكلّيتفـــقّمـــعّاألهـــدافّالعامـــةّ

للشـــــركةّبـــــلّويـــــدعمها،ّكـــــذلكّالّتكـــــونّتحديـــــدّ
السياســـــةّالعامـــــةّللشـــــركةّمـــــنّخـــــاللّالســـــيطرةّ
أوّالمباشــــرةّعلــــىّأيّقــــرارّمتخصــــصّأوّفنــــيّ

علميّحيـثّمـنّالطبيعـيّأنّتعتبـرّهـذهّاألمـورّ
جزءاّمـنّاالختصـاصّاألساسـيّللشـركةّنفسـها،ّ
علىّسـبيلّالمثـال،ّإذاّاتخـذتّالشـركةّقـرارّفنيـاّ
ومتخصصــاّأقــرتّفيــهّبصــالحيةّطــائرةّللطيــرانّ
فـــــإنّهـــــذاّالقـــــرارّالّيعتبـــــرّقـــــرارّتحكميـــــاّفـــــيّ
السياســـةّالعامـــةّللشـــركةّحيـــثّيتخـــذّبنـــاءاّعلـــىّ

وبهــــذاّيكــــونّ.ّموافقــــةّاألشــــخاصّموافقــــةّوعــــدم
ــــذيّيحــــددّالسياســــاتّ قــــرارّالوحــــدةّالحكوميــــةّال
الماليةّوالعملياتّالتشغيلية،ّبماّفيّذلـكّمعـاييرّ
الصــــالحيةّللطيــــران،ّيمثــــلّجــــزءاّمــــنّالسياســــةّ

 .العامةّللشركة
وألنّالترتيباتّالخاصةّبالسـيطرةّعلـىّالشـركاتّ 3-56

تتنـــــوعّتنوعـــــاّكبيـــــراّللغايـــــة،ّوالّيوجـــــدّرغبـــــةّأوّ
إمكانيـةّعلــىّوضــعّقائمــةّمحــددةّبالعوامــلّالتــيّ
يلـــزمّاعتبارهـــاّللســـيطرةّعلـــىّشـــركةّمـــا،ّوتعتبـــرّ

المسـلمةّبهـاّّلالتاليـةّمـنّالعوامـّالثمانيةّالعوامل
والضـــــروريةّالتـــــيّيلـــــزمّاتخاذهـــــاّفـــــيّالحســـــبانّ

ّ-:للسيطرةّعلىّشركةّماّوهيّكماّيلي
،ّحيثّتعتبـرّملكيةّمعظمّحقوقّالتصويت  .أّ

ملكيــــــةّمعظــــــمّاألســــــهمّعامــــــلّمهمــــــاّفــــــيّ
الســـيطرةّعلـــىّمســـألةّاتخـــاذّالقـــراراتّعلـــىّ

.ّســـــهمّواحـــــدّمقابـــــلّصـــــوتّواحـــــدأســـــاسّ
ويمكــنّتملــكّالســهمّبشــكلّمباشــرّأوّغيــرّ
مباشــرّويــتمّتجميــعّاألســهمّالمملوكــةّلكافــةّ

ذاّلمّ.ّالكياناتّالعامةّمعّبعضهاّالبعض كـلّيتخذّالقـرارّعلـىّأسـاسّالتصـويتّعـنّوا 
ســهمّمملــوك،ّفــإنّالتصــنيفّســيعتمدّعلــىّ
األســـهمّالمملوكـــةّللكيانـــاتّالعامـــةّاألخـــرىّ

 .تمثلّأغلبيةّأمّال
السيطرةّعلـىّمجلـسّاإلدارةّأوّكيـانّإداريّ .بّ

،ّتعتبــرّالقــدرةّعلــىّتعيــينّأوّأيّكــانّنوعــه
ّالحـاكمعزلّمعظمّمجلسّاإلدارةّأوّالكيانّ

بموجــــــــبّالتشـــــــــريعاتّواللــــــــوائحّوالقـــــــــوانينّ
هـــاّهـــيّمـــنّقبيـــلّالســـيطرةّعلـــىّالمعمـــولّب

ّتالشــركة،ّحتــىّإذاّاقترحــتّبعــضّالتعيينــا
بموجبّالحقّفيّالتصـويتّفـإنّهـذاّيعتبـراّ
قــدراّمــنّالســيطرةّعلــىّالشــركةّإذاّمــاّكــانّ
هنــاكّنفــوذاّتــأثيريّعلــىّالخيــاراتّالتــيّيــتمّ

ذاّكانّهنـاكّكيـانّأخـرّ.ّالتصويتّعليها ـــــــهّمـــــــنّوا  ـــــــينّالمـــــــدراءّفإن مســـــــئوالّعـــــــنّتعي
فحــــــصّهــــــذاّالتشــــــكيلّاإلداريّالضــــــروريّ

ـــــــأثيرهّالعـــــــام ـــــــةّمـــــــدىّت ذاّقامـــــــتّ.ّلمعرف الحكومـــــةّبتعيـــــينّالمجموعـــــةّاألولـــــيّمـــــنّوا 
ـــداّفـــيّ ـــكّي ـــمّيكـــنّلهـــاّبعـــدّذل ـــمّل المـــدراءّث
المــدراءّالمســتبدلين،ّفــإنّهــذاّالكيــانّيصــبحّ
جــزءاّمــنّالقطــاعّالعــامّحتــىّتنفــذّصــالحيةّ

 .ّالتعييناتّاألولى
ينّالســــــيطرةّعلــــــىّتعيــــــينّوعــــــزلّالمــــــوظفّ .جّ

إذاّكانـــتّالســـيطرةّعلـــىّ.ّاألوائـــلّبالشـــركة
مجلـــــــسّاإلدارةّأوّأيّجهـــــــازّإداريّأخــــــــرّ
تتســــــمّبالضــــــعف،ّفــــــإنّتعيــــــينّالتنفيــــــذيينّ
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ـــلّبالشـــركةّيعتبـــراّعـــامالّحاســـماّفـــيّ األوائ
مســــــــألةّالســــــــيطرةّعلــــــــىّالشــــــــركةّهــــــــؤالءّ
التنفيــــذيينّمثــــل،ّالمــــديرّالتنفيــــذيّوالعضــــوّ
المنتـــدبّوالمـــديرّالمـــالي،ّكمـــاّيعتبـــرّأمـــرّ

عيـــــينّالمـــــدراءّغيـــــرّالتنفيـــــذيينّأمـــــرّذاتّت
صـــــلةّإذاّكـــــانواّمســـــئولينّعـــــنّااللتزامـــــاتّ

التـــيّالمكافـــآتّالهامـــةّبالشـــركةّمثـــلّلجنـــةّ
 .ّتحددّمدفوعاتّطاقمّالعملّاألولّبالشركة

ّللمؤسســـة،ّاألساســـيةّاللجـــانّعلـــىّالســـيطرة .دّ
المؤسســاتّالفرعيــةّلمجلــسّاإلدارةّأوّّتحــدد

الكيانـــــــــاتّاإلداريـــــــــةّاألخـــــــــرىّالسياســـــــــاتّ
التشغيليةّوالماليةّاألساسيةّللشـركة،ّوتعتبـرّ
عضـــــويةّأغلبيـــــةّالقطـــــاعّالعـــــامّفـــــيّهـــــذهّ
اللجـــــانّالفرعيـــــةّمـــــنّقبيـــــلّالســـــيطرةّعلـــــىّ
الشــــركةّويمكــــنّتأســــيسّمثــــلّهــــذهّاللجــــانّ
الفرعيــةّبموجــبّالدســتورّأوّوســيلةّتحكميــةّ

 .ّفيّالشركةأخرىّ
ـــــــةّاألســـــــهم .هّ ـــــــكّوالخيـــــــاراتّالذهبي ،ّقـــــــدّتمتل

خصوصــــــاّفــــــيّّذهبيــــــةالحكومــــــاتّأســــــهمّ
الشركاتّالتيّتـمّخصخصـتها،ّوفـيّبعـضّ
الحاالت،ّيعطىّهذاّالسهمّللحكومـةّبعـضّ
الحقـــوقّلحمايـــةّحقـــوقّالمســـاهمينّالعـــادينّ

منّخاللّمنعّالشركة،ّعلـىّسـبيلّ"ّالعامة"
بيـــعّبعـــضّفئـــاتّاألصـــولّأوّمـــنّالمثـــال،ّ

يينّمديرّخاصّيتمتعّبسلطاتّقويـةّفـيّتع
معظمّاألحيـان،ّوالّيمثـلّالسـهمّالـذهبيّأيّ
داللـــــةّعلـــــىّالســـــيطرة،ّإالّإذاّكانـــــتّهـــــذهّ
األسـهمّالذهبيـةّتعطـيّالحكومـةّالقـدرةّعلـىّ
تحديــدّالسياســاتّالعامــةّللشــركةّفــيّبعــضّ
الظـــــــــروفّوتكـــــــــونّالشـــــــــركةّتمـــــــــرّبهـــــــــذهّ
الظــــروف،ّحيـــــثّتكـــــونّالشـــــركةّفـــــيّهـــــذهّ

قطـــاعّعـــامّمنـــذّتـــاريخّبدايـــةّّاألثنـــاءّشـــركة
هــــــذهّالظــــــروف،ّوقــــــدّيكــــــونّخيــــــارّشــــــراءّ
األســـهمّمتاحـــاّفـــيّبعـــضّالظـــروفّمتاحـــاّ
لوحــــدةّحكوميــــةّأوّلشــــركةّعامــــةّلــــهّنفــــسّ
مفهــــومّاألســــهمّالذهبيــــةّالتــــيّتــــمّمناقشــــتهاّ
مســـــبقا،ّومـــــنّالضـــــروريّاعتبـــــارّعمـــــاّإذاّ
كانـتّالظــروفّالتــيّتـمّاإلشــارةّإليهــاّقائمــةّ

حـق،ّوتعنـيّعمليـةّمنّأجـلّممارسـةّهـذاّال
ـــــدّحجـــــمّاألســـــهمّالتـــــيّســـــيتمّشـــــرائهاّ تحدي
بموجــبّهــذاّالخيــارّوالنتــائجّالتــيّتتبــعّهــذهّ
الممارسةّأنّالحكومةّلهاّالقدرةّعلىّتحديـدّ
سياسـةّالشـركةّالعامـةّمـنّخـاللّتـوافرّهــذاّ

ــــــةّالعامــــــةّ.ّالخيــــــار ــــــزمّأنّتعتمــــــدّالحال ويل
للشركةّعلىّالقدرةّالمتوفرةّللحكومـةّلتحديـدّ

شــركةّالتــيّيــتمّممارســتهاّفــيّظــلّسياســةّال
الظــروفّالعاديــةّعــنّالظــروفّاالقتصــاديةّ
االســــــــتثنائيةّأوّالظــــــــروفّاألخــــــــرىّمثــــــــلّ
الحــــروبّواالضــــطراباتّالمدنيــــةّوالكــــوارثّ

 .الطبيعية
يصـعبّالحكـمّعلـىّّوالسـيطرة،ّالتشريع.ّوّ .وّ

الحـــدّالفاصـــلّبـــينّالتشـــريعاتّالتـــيّتطبـــقّ
علىّكافةّالشركاتّالموجودةّفيّفئةّواحـدةّ

وعمليــــةّالســــيطرةّعلــــىّّصــــناعةّمعينــــةأوّ

ــــــرّمــــــنّ ــــــاكّالكثي شــــــركةّواحــــــدةّبعينها،وهن
الحكوميـــةّمـــنّخـــاللّالتشـــريعاتّّالتــدخالت

وخصوصــــاّفــــيّبعــــضّمــــنّالمســــائلّمثــــلّ
إذّمــــــنّ.ّاالحتكـــــارّوخصخصــــــةّالشــــــركات

الممكــنّأنّتتواجــدّالمشــاركةّالتشــريعيةّفــيّ
بعــضّاألمــورّالهامــةّمثــلّتحديــدّاألســعارّ

لشـــركةّعـــنّسياســـتهاّمـــنّغيـــرّأنّتتخلـــيّا
ـــارّالتـــدخلّ العامـــةّالتـــيّتتبعهـــا،ّويعـــدّاختي
فــيّأمــورّالشــركةّأوّاســتمرارّممارســةّهــذهّ
التدخلّفيّبيئةّكثيرةّالتشـريعاتّيجعـلّمـنّ
ـــــىّ ـــــىّالســـــيطرةّعل ـــــرّقـــــادرةّعل الشـــــركةّغي
سياستها،ّفإذاّماّكانّالتشـريعّضـيقّللغايـةّ
ـــــفّتـــــؤديّ ـــــيّعلـــــىّالشـــــركةّكي ـــــثّيمل بحي

ذاّاحتفظــتّالشــركةّبحــقّشـــكال ّمـــنّأشـــكالّأعمالهـــا،ّفـــإنّهـــذاّيعـــدّ أحــاديّالتصــرفّمثــلّمــاّإذاّقــررتّالشــركةّالســيطرةّعليهــا،ّوا 
أوّتعاملــتّّالعــامطلــبّالتمويــلّمــنّالقطــاعّ

أوّالتعامــــلّمــــعّّالعــــامتجاريــــاّمــــعّالقطــــاعّ
بــأيّشــكلّمــنّاألشــكالّفــإنّّالعــامالقطــاعّ

الشــــركةّيكـــــونّلهـــــاّالقـــــدرةّالكاملـــــةّلتحديـــــدّ
يــتمّالــتحكمّفيهــاّمطلقــاّّسياســتهاّالعامــةّوال

 .العامعبرّمؤسساتّالقطاعّ
إذاّكانـــتّالســيطرةّعـــنّطريـــقّعميــلّهـــام،ّ .زّ

كافــــةّمبيعــــاتّالشــــركةّتتوجــــهّإلــــىّعميــــلّ
قطـــــاعّعـــــامّواحـــــدّفقـــــطّأوّمجموعـــــةّمـــــنّ
عمـــالءّقطـــاعّعـــام،ّفـــإنّهـــذاّيبـــينّوجـــودّ

ويتضمنّوجودّأقليةّمنّعمـالءّ.ّنفوذّكبير
ــــــاكّعنصــــــراّمــــــنّ القطــــــاعّالخــــــاصّأنّهن
عناصــرّاالســتقاللّفــيّاتخــاذّالقــراراتّمــنّ
قبـــــلّالشـــــركةّوأنـــــهّالّيوجـــــدّســـــيطرةّعلـــــىّ

وبوجــــهّ.ّالعــــامجانــــبّالقطــــاعّّالشــــركةّمــــن
عــام،ّإذاّكــانّهنــاكّدلــيالّواضــحاّعلــىّأنّ
الشــركةّلـــمّتختــرّالتعامـــلّمــعّالعمـــالءّمـــنّ
غيـــــرّالقطـــــاعّالعـــــامّبســـــببّنفـــــوذّالقطـــــاعّ
العام،ّفإنّهـذاّيفيـدّأنّهنـاكّنفـوذاّممـارسّ

 .علىّهذهّالشركة
الســـيطرةّبموجـــبّاالقتـــراضّمـــنّالحكومـــة،ّ .حّ

تبــارهّيفــرضّالمقرضــينّغالبــاّســيطرتهمّباع
ذاّمــــــاّ شــــــرطّللحصــــــولّعلــــــىّالقــــــرض،ّوا 
ــــــىّالشــــــركةّ فرضــــــتّالحكومــــــةّســــــيطرةّعل
بموجبّتسليفهاّأوّإصـدارّضـماناتّبحيـثّ
ــــيّ ــــكّالت تكــــونّهــــذهّالســــيطرةّأكبــــرّمــــنّتل
يمارسهاّالبنكّفـيّحالـةّاإلقـراض،ّفـإنّهـذاّ
.ّدليـــلّعلـــىّســـيطرةّالحكومـــةّعلـــىّالشـــركة

وبالمثـــلّيمكـــنّأنّّتكـــونّالســـيطرةّضـــمنيةّ
ّ.ّدتّالحكومةّلعمليةّاإلقراضإذاّماّاستع

ّ
وعلىّذلكّفإنّوجودّمؤشرّواحدّيعتبرّكافيـاّلفـرضّ 

السيطرة،ّوفـيّأحيـانّأخـرى،ّيلـزمّأنّتشـيرّمجموعـةّ
مــــنّالعوامــــلّمجتمعــــةّإلــــىّوجــــودّســــيطرةّمــــنّقبــــلّ
الحكومــة،ّّويلــزمّأنّيكــونّالقــرارّالمعتمــدّعلــىّكافــةّ
المؤشــراتّمجتمعــةّأنّيكــونّحاســماّبطبيعتــه،ّويلــزمّ

ّ.ّاذّالقراراتّالواضحةّفيّالحاالتّالمشابهةاتخ
ّ
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ّ
 السيطرة بوحدات غير مقيمة            

ّ
تســـيطرّالوحـــداتّالغيـــرّمقيمـــةّعلـــىّالشــــركاتّ 3-53

المقيمـــةّإذاّكانـــتّالوحـــداتّالغيـــرّمقيمـــةّتمتلـــكّ
ـــــرّمـــــنّ ـــــةّالشـــــركة،ّ%86ّأكث مـــــنّحقـــــوقّملكي

ـــرّالمقيمـــةّبطبيعتهـــاّّفـــروعوتكـــونّ الشـــركاتّغي
،ّكــــذلكّمــــنّالممكــــنّةتحــــتّالســــيطرةّالخارجيــــ

الســـــيطرةّعلـــــىّالشـــــركةّحتـــــىّإذاّكانـــــتّتملـــــكّ
الوحـــــدةّأقـــــلّمـــــنّنصـــــفّّحقـــــوقّالملكيـــــةّفـــــيّ
الشـــركةّإذاّتمكنـــتّالوحـــداتّالغيـــرّمقيمـــةّمــــنّ
بســـطّســـيطرتهاّبـــنفسّاألســـلوبّالـــذيّقـــدّتتبعـــهّ
ـــينّفيمـــاّســـبق،ّ ـــةّكمـــاّهـــوّمب الوحـــداتّالحكومي
علىّسبيلّالمثال،ّّالسيطرةّعلـىّتعيـينّمجلـسّ

أوّأيّكيـانّإداريّأخـرّأوّالسـيطرةّعلــىّّاإلدارة
تعيـــينّوعـــزلّاإلداريـــينّاألوائـــلّوكـــذلكّالســـيطرةّ
علــىّتشـــكيلّاللجـــانّاألساســيةّفـــيّالشـــركةّوأيّ

 .ّأمرّمنّهذاّالقبيل
يــــتمّعمــــلّمقارنــــةّفــــيّميــــزانّالمــــدفوعاتّبــــينّ 3-58

الشركاتّالتيّتمتلكّمنهاّالوحـداتّالغيـرّمقيمـةّ
فيّالمائةّمـنّحقـوقّالملكيـة86ّّنسبةّأكبرّمنّ

للشـــركةّوالشـــركاتّالتـــيّيمتلـــكّمنهـــاّنســـبةّبـــينّ
ـــى36ّّ ـــةّإل ـــةّمـــنّحقـــوق86ّّفـــيّالمائ فـــيّالمائ

المسـاهمينّلهـاّمـنّالخــارج،ّحيـثّتوصـفّكافــةّ
فــيّالمائــة36ّّمتلــكّمنهــاّنســبةّالشــركاتّالتــيّي

أوّأكثــرّعلــىّأنهــاّمشــروعاتّاســتثمارّخــارجيّ
ـــاحّهـــذهّالشـــركاتّ ـــتمّالتعامـــلّمـــعّأرب مباشـــرّوي
بشــكلّخــاص،ّولمزيــدّمــنّالتفاصــيلّحــولّهــذاّ

،7ّّالنوعّمـنّالشـركاتّيرجـىّمراجعـةّالفصـلينّ
،ّومنّالمهـمّمالحظـةّأنـهّعلـىّالـرغمّمـن80ّوّ

هــــاّخارجيــــاّأنّالشــــركاتّالتــــيّيــــتمّالســــيطرةّعلي
العكــسّلــيسّّإالّأنتعتبــرّمشــروعاتّاســتثماريةّ

صــــحيحا،ّعلــــىّســــبيلّالمثــــال،ّإذاّكــــانّهنــــاكّ
مشــروعّاســـتثمارّأجنبــيّمباشـــرّعــام،ّإذاّكانـــتّ

منهّحتـى36ّّشركةّغيرّمقيمةّتمتلكّمنهّنسبةّ
إذاّكانــتّالحكومــةّلهــاّأكثــرّمــنّنصــفّحقــوقّ

ّ.ّالمساهمينّفيّالمشروع
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المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب  كيانةةات  تعتبةةر 3-54

 ألغةةةةراض إنشةةةةاءها تةةةةم اجتماعيةةةةةاو  قانونيةةةةة
 وضةعهم لهةم يسةم  وال والخةدمات السلع إنتاج

 مكسةةب أو ربةة  أو دخةةل تحقيةةق مةةن القةةانوني
 سةةيطرت أو أنشةةأتها التةةي الوحةةدات مةةن مةةادي
،ّومـنّالناحيـةّالعمليـة،ّبتمويلها قامت أو عليها

أوّّفـــــائضاإلنتاجيـــــةّّشـــــطتهمأنّالّبـــــدّأنّتولـــــد
ّتمتلكـهعجزّولكنّأيّزيادةّتحققهاّالّيمكـنّأنّ

حيـــــثّتمـــــتّصـــــياغةّ.ّوحـــــدةّمؤسســـــيةّأخـــــرى
المــذكرةّالتأسيســيةّلهــذهّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّ
للــربحّبشــكلّالّيعطــىّللوحــداتّالمؤسســيةّالتــيّ

ــــديرهاّ ــــيّالحالحــــقّتســــيطرّعليهــــاّأوّت صــــولّف

ـــاحّأوّأيّدخـــلّيمكـــنّأنّ ـــىّنســـبةّمـــنّاألرب عل
هـذهّالمؤسســاتّتحققـه،ّولهـذاّالسـببّيـتمّمعافـاةّ

 .ّفيّالغالبّمنّأيّنوعّمنّأنواعّالضرائب
أوّّاألســـــرّالمعيشـــــيةويمكـــــنّأنّتقـــــومّأيّمـــــنّ 3-53

الشـــركاتّأوّالحكومـــةّبتأســـيسّمؤسســـاتّغيـــرّ
هادفــةّللــربحّولكــنّالمحركــاتّوالــدوافعّوراءّهــذاّ
التأسيسّيتنوع،ّعلىّسبيلّالمثال،ّيمكنّأنّيـتمّ
تأســيسّمؤسســةّغيــرّهادفــةّللــربحّمــنّأجــلّأنّ

أوّّاألســــــــرّالمعيشــــــــيةتقــــــــدمّخــــــــدماتّلصــــــــالحّ
الشركاتّالتيّتسيطرّعليهاّأوّتقومّبتمويلهـاّأوّ

تأسيســهاّألســبابّخيريــةّأوّإنســانيةّأوّأنّتقــومّب
رفاهيـــــــةّمـــــــنّأجـــــــلّتـــــــوفيرّالســـــــلعّوالخـــــــدماتّ
ألشــخاصّآخــرينّأوّأنّهــذهّالمؤسســاتّتهــدفّ
إلــــىّتقــــديمّخــــدماتّصــــحيةّأوّتعليميــــةّمقابــــلّ
رسومّوليسّمقابلّالربحّأوّأنهاّتهـدفّمـنّوراءّ
التأســــــــــيسّأنّتعــــــــــززّمصــــــــــالحّالمجموعــــــــــاتّ

ّ.ّ.أوّالسياساتّّإلخّالتجارةالضاغطةّفيّ
ّ
 للرب  هادفة الغير المؤسسات خصائص    . 1
ّ
يمكــــــنّتلخــــــيصّخصــــــائصّالمؤسســــــاتّالغيــــــر58ّّّ-3

ّ-:هادفةّللربحّإلىّماّيلي
ّ

تعتبــــــرّكافــــــةّالمؤسســــــاتّالغيــــــرّهادفــــــةّللــــــربحّ .ّأ
مؤسســـاتّقانونيـــةّتـــمّتأسيســـهاّبموجـــبّالقـــانونّ
ويـــــتمّاالعتـــــرافّبوجـــــودهمّبشـــــكلّمســـــتقلّعـــــنّ
األفــرادّأوّالشــركاتّأوّالوحــداتّالحكوميــةّالتــيّ
قامتّبتأسيسهاّأوّتمويلهـاّأوّالسـيطرةّعليهـاّأوّ
إدارتهـــــــــــا،ّوتـــــــــــنصّالمـــــــــــذكراتّالتأسيســـــــــــيةّأوّ

ةّالتيّتمّصياغتهاّفـيّوقتهـاّالمستنداتّالمشابه
ــــىّ لتأســــيسّالمؤسســــاتّالغيــــرّهادفــــةّللــــربحّعل
الغــــرضّالــــذيّأسســــتّمــــنّأجلــــه،ّوفــــيّبعــــضّ
الـــــــدول،ّوخصوصـــــــاّالـــــــدولّالمتقدمـــــــة،ّتعتبـــــــرّ
المؤسســـــاتّالغيـــــرّهادفـــــةّللـــــربحّكيانـــــاتّغيـــــرّ
رســـميةّتعتـــرفّمؤسســـاتّالمجتمـــعّالمـــدنيّبهـــمّ
ولكــنّالّيكــونّلهــمّأيّوضــعّقــانونيّفــيّالبلــد،ّ

عتبـرّالهـدفّمـنّإنشـاءّالمؤسسـاتّالغيـرّحيثّي
هادفةّللـربحّهـوّإنتـاجّالسـلعّأوّالخـدماتّالغيـرّ

أوّلمجموعاتّمـنّّاألسرّالمعيشيةسوقيةّألفرادّ
 .األسرّالمعيشية

يتمّالسيطرةّعلـىّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّللـربحّ .ّب
يكــــــونّألعضــــــائهاّحقــــــوقّّجمعيــــــاتمــــــنّقبــــــلّ

متساويةّوهذاّيتضمنّالحـقّفـيّالتصـويتّعلـىّ
ةّالقــراراتّالهامــةّوالكبيـــرةّوالتــيّتــؤثرّعلـــىّكافــ

ويكـــونّ.ّشـــئونّالمؤسســـاتّالغيـــرّهادفـــةّللـــربح
لألعضــاءّمســئوليةّمحــدودةّفيمــاّيتعلــقّبالعمليــةّ

 .ّالتشغيليةّلهذهّالمؤسسات
الّيوجــدّأليّمــنّالمســاهمينّحقــاّللمطالبــةّفــيّ .ّت

األربـــاحّأوّحقـــوقّملكيـــةّفـــيّالمؤسســـاتّالغيـــرّ
عضاءّبأيّجـزءّمـنّهادفةّللربح،ّوالّيطالبّاأل

األربــــــاحّأوّالزيــــــادةّأوّالفــــــائضّالــــــذيّتحققـــــــهّ
األنشطةّاإلنتاجيةّللمؤسساتّالغيرّهادفةّللربحّ
حيثّتحتفظّالمؤسساتّالغيرّهادفـةّللـربحّبهـذهّ

 .ّداخلّالمؤسسةاألرباحّ
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يتــــــولىّإدارةّالمؤسســـــــاتّالغيـــــــرّهادفـــــــةّللـــــــربحّ .ّث
اللجـانّالتنفيذيـةّأوّّالمسـئولينّمثـلمجموعةّمنّ

شــــابهةّيــــتمّاختيارهــــاّبموجــــبّتصــــويتّهيئــــةّم
األغلبيةّلكافةّاألعضاء،ّيكونّهـؤالءّاألعضـاءّ
ـــــــواّ هـــــــمّنظـــــــراءّلمجلـــــــسّإدارةّالشـــــــركاتّويكون

 .بأجرمسئولينّعنّتعيينّمدراءّ
مــنّحقيقـــةّأنّ"ّغيــرّهادفــةّللــربح"أشــتقّاالســمّ .ّج

األعضـــــاءّالمؤسســــــينّالـــــذينّيســــــيطرونّعلــــــىّ
المؤسســـــةّالغيـــــرّهادفــــــةّللـــــربحّالّيســـــمحّلهــــــمّ

حصيلّمكاسبّماليةّمـنّعملياتهـاّوالّيمكـنهمّبت
تخصــيصّأيّفــائضّتحققــهّالمؤسســة،ّوهــذاّالّ
ــــرّهادفــــةّللــــربحّالّ يتضــــمنّأنّأيّمؤسســــةّغي

ّ.ّيمكنهاّتحقيقّفائضّمنّخاللّإنتاجيتها
ّ

فــــيّبعــــضّالـــــبالد،ّتخضــــعّالمؤسســــاتّالغيـــــرّ 3-50
هادفــةّللــربحّإلــىّمعاملــةّضــريبيةّتفضــيليةّومــنّ

علــــىّضــــريبةّالممكــــنّأنّتحصــــلّعلــــىّإعفــــاءّ
الـــــدخل،ّولكـــــنّهـــــذاّاألمـــــرّالّيعتبـــــرّضـــــرورياّ

لتحديـدّّيسـتخدمالـذيّّاألهـمّللغايةّأوّهوّالعامل
ّ.كونّالمؤسسةّمؤسسةّغيرّهادفةّللربح

ّ
كمــاّهــوّالحــالّفـــيّالوحــداتّالمنتجــةّالمملوكـــةّ 3-57

للحكومـــــــة،ّمـــــــنّالمهـــــــمّللغايـــــــةّالتفريـــــــقّبـــــــينّ
المؤسســـاتّالغيـــرّهادفـــةّللـــربحّالتـــيّتعمـــلّفـــيّ

لســـوقيّوتلـــكّالمؤسســـاتّالغيـــرّهادفـــةّاإلنتـــاجّا
للربحّالتيّتعمـلّفـيّاإلنتـاجّالغيـرّسـوقيّحيـثّ

ّالــــذييــــؤثرّهــــذاّاألمــــرّعلــــىّقطــــاعّاالقتصــــادّ
ــــرّهادفــــةّللــــربح .ّتخصــــصّإليــــهّالمؤسســــةّالغي

وليسّمنّالضـروريّأنّتعمـلّالمؤسسـاتّالغيـرّ
ّ.هادفةّللربحّفيّاإلنتاجّالغيرّسوقي
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 السوقي اإلنتاج
ّ
إنّالمنتجـــــــينّالســـــــوقيينّهـــــــمّالمنتجـــــــينّالـــــــذينّ 3-55

يبيعــــونّمعظــــمّأوّكــــلّإنتــــاجهمّبأســــعارّتعتبــــرّ
اقتصـــادياّوهـــذاّيكـــونّعنـــدّاألســـعارّّداللـــةذاتّ

ــأثيرّهــامّعلــىّالكميــاتّالتــيّ التــيّتعتبــرّذاتّت
ينــــــوىّالمنتجـــــــينّطرحهـــــــاّفـــــــيّالســـــــوقّوعلـــــــىّ

ـــاتّالتـــيّينـــويّالمشـــترينّشـــرائه وتعتبـــرّ.ّاالكمي
المــدارسّوالكليــاتّوالجامعــاتّوالعيــاداتّالطبيــةّ
والمستشـــفياتّإلـــخّمؤسســـاتّغيـــرّهادفـــةّللـــربحّ
ومنتجينّسوقيينّعنـدماّيقومـونّبتحصـيلّرسـومّ
ـــةّلهـــمّوهـــيّتعتبـــرّ ـــةّاإلنتاجي ـــىّالتكلف تعتمـــدّعل
مرتفعــةّعلــىّنحــوّكــافّمــنّأجــلّأنّيكــونّلهــمّ
تــأثيرّفعــالّعلــىّمقــدارّالطلــبّعلــىّخــدماتهم،ّ

زمّأنّتحقــــقّأنشــــطتهمّاإلنتاجيــــةّفــــائضّأوّويلــــ
حيــثّيلــزمّأنّتحــتفظّالمؤسســةّ.ّخســارةّتشــغيلية

بهــذهّالزيــادةّحيــثّأنّوضــعهمّالقــانونيّيمــنعهمّ
ومــنّجهــةّ.ّمــنّتوزيــعّهــذهّالزيــادةّعلــىّآخــرين

ــــــةّبتحصــــــيلّتمــــــويالتّ أخــــــرىّيمكــــــنهمّالمطالب
"ّغيــرّهادفـةّللــربح"إضـافية،ّحيـثّأنهــمّمؤسسـةّ

عاتّمنّاألفـرادّوالشـركاتّمنّخاللّطلبهمّللتبّر
وبهــذهّالطريقــة،ّســيتمكنونّ.ّوالوحــداتّالحكوميــة

ـــــرّّامـــــتالكمـــــنّ ـــــةّكبي ـــــدرّدخـــــلّملكي أصـــــولّت
مـنّالرسـومّالتـيّيقومـونّّايراداتهـاباإلضافةّإلىّ

بتحصـــيلها،ّوبهـــذاّيتمكنـــونّمـــنّتحصـــيلّرســـومّ
هّإالّأنــلهــذهّالخــدمات،ّّمتوســطّالتكلفــةتقــلّعــنّ

يلــزمّاالســتمرارّفــيّمعــاملتهمّعلــىّأنهــمّمنتجــينّ
ســوقيينّطالمــاّأنّالرســومّالتــيّيحصــلوهاّتحــددّ
بشــكلّأساســيّوفقــاّللتكلفــةّاإلنتاجيــةّوأنّتكــونّ
مرتفعـــةّبمـــاّفيـــهّالكفايـــةّليكـــونّلهـــاّتـــأثيرّعلـــىّ
معــــدلّالطلــــبّعلــــىّهــــذهّالخــــدمات،ّوالّتعتبــــرّ

ــــربحّ خيريــــةّّهيئــــاتالمؤسســــاتّالغيــــرّهادفــــةّلل
هــــدفهمّالحقيقــــيّهــــوّتــــوفيرّخــــدماتّحيــــثّأنّ

تعليميــةّأوّصــحيةّأوّأيّخــدماتّأخــرىّبجــودةّ
التــيّتــأتيّعــنّالهبــاتّّايراداتهــاعاليــةّباســتخدامّ

والوقوفّمنّأجـلّالحفـاظّعلـىّبعـضّالخـدماتّ
التـــيّتعـــدّمصـــاريفهاّمرتفعـــةّوهـــيّضـــرورةّمـــنّ

ّ.ضرورياتّالحياة
ّ

المؤسسةةات غيةةر الهادفةةة للةةرب  التةةي تخةةدم المؤسسةةات 
  اريةالتج

ّ
ــــربحّّتكــــرس 3-51 ــــةّلل ــــرّهادف بعــــضّالمؤسســــاتّالغي

نشاطاتهاّمنّأجلّخدمةّغـرضّفرعـيّلمنتجـينّ
سوقيينّآخرين،ّفمعظـمّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّ

تـمّالسوقيةّالتيّتخدمّالمؤسسـاتّالتجاريـةّللربحّ
اتحــاداتّالمؤسســاتّالتجاريــةّإنشــاءهاّمــنّقبــلّ

،ّوهــيّتضــمّالتــيّتهــدفّالــىّتعزيــزّمصــالحهاّ
واتحــــــاداتّزراعيــــــةّوصـــــــناعيةّّغــــــرفّتجاريــــــة

وعماليةّومنظمـاتّأصـحابّاألعمـالّومختبـراتّ
أوّأيّمنظمــــاتّأوّّالتجــــارببحثيــــةّومختبــــراتّ

مؤسســــاتّلهـــــاّأهـــــدافّمشـــــتركةّأوّمنـــــافعّمـــــعّ
مجموعةّمنّالمشاريعّالتيّتسـيطرّعليهـاّوتقـومّ

المؤسساتّالغيـرّهادفـةّّتقومبتمويلها،ّوغالباّماّ
مجموعــــةّأوّللــــربحّفــــيّالمجتمــــعّبالنيابــــةّعــــنّ

ــــومّبتقــــديمّالنصــــحّأوّ ــــانّسياســــيّأوّأنهــــاّتق كي
المســـاعدةّلألعضـــاءّمـــنّاألشـــخاصّفـــيّحالـــةّ
مواجهــةّصــعوبةّأوّغيــره،ّويــتمّتمويــلّالمؤسســةّ
الغيــرّهادفــةّللــربحّمــنّمســاهماتّأوّاشــتراكاتّ
مجموعــاتّالمشــاريعّالمتعاملــةّمعهــاّوالمســتفيدةّ
منهــــــــاّ،ّوالّتعامــــــــلّاالشــــــــتراكاتّعلــــــــىّأنهــــــــاّ

ولكنّيتمّمعاملتهاّعلىّأنهاّمـدفوعاتّتحويالتّ
نظيرّالخدماتّالمقدمـةّلألعضـاءّوتصـنفّهـذهّ
المؤسساتّالغيرّهادفةّللـربحّعلـىّأنهـاّمنتجـينّ

ـــســـوقيين،ّ هّعنـــدماّتنـــوىّغرفـــةّالتجـــارةّأوّإالّأن
المنظمــــاتّالمشــــابهةّفــــيّمســــاعدةّالمشــــروعاتّ
التيّتسيطرّعليهاّوتقومّبتمويلهاّالحكومة،ّكمـاّ

ك،ّفإنّهذهّالمؤسساتّتصـنفّسيليّتوضيحّذل
علىّأنهاّمؤسسةّغيـرّهادفـةّللـربحّغيـرّسـوقيةّ
ويتمّتصنيفهاّعلىّأنهاّضـمنّالقطـاعّالحكـوميّ

ّ.العام
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فــيّأغلبيــةّالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّللــربحّّتعمــل 3-16
كونهـاّمعظمّالبلدانّفيّانتاجّغيرّسوقيبدالّمنّ

منتجـــــينّســـــوقيين،ّحيـــــثّيقـــــدمّالمنتجـــــينّغيـــــرّ
الســـوقيينّمعظـــمّخـــدماتهمّإلـــىّاآلخـــرينّمجـــانيّ

اقتصـــاديا،ّوعلــىّهـــذاّّمجديــةأوّبأســعارّليســـتّ
يلــزمّتمييــزّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللــربحّالتــيّ
تعمـــلّفـــيّاإلنتـــاجّالغيـــرّســـوقيّبحقيقـــةّأنهـــاّالّ

أنّتحقــقّمكاســبّماليــةّللوحــداتّالتــيّتســتطيعّ
نمــــاّأيضــــا ّتتــــولىّالســــيطرةّعليهــــاّأوّإدارتهــــاّ وا  أنّتعتمـدّبشــكلّأساسـيّعلــىّّبحقيقـةّأنهـاّيجــب
لــــيسّمــــنّّأمــــوالّغيــــرّايراداتهــــاّمــــنّالمبيعــــات

المبيعـــــاتّمـــــنّأجـــــلّتغطيـــــةّتكـــــاليفّأنشـــــطتهاّ
اإلنتاجيـة،ّوقـدّيكــونّالمصـدرّالرئيسـيّلتمــويلهمّ

مـةّالتـيّيـدفعهاّاألعضـاءّهوّاالشتراكاتّالمنتظ
المؤسسينّالذينّيسـيطرونّعليهـاّأوّعـنّطريـقّ

بمــاّ,ّالتبرعــاتّالتــيّتحصــلهاّمــنّأطــرافّأخــرى
ّ.فيّذلكّالحكومةّأوّمنّأيّدخلّملكية

تقســمّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللــربحّالتــيّتعمــلّ 3-13
فــــــيّاإلنتــــــاجّالغيــــــرّســــــوقيّإلــــــىّمجمــــــوعتين،ّ
أحــــداهماّتلــــكّالمؤسســــاتّالتــــيّتســــيطرّعليهــــاّ

حكومــةّواألخــرىّالتــيّالّتســيطرّعليهــا،ّحيــثّال
ــــىّالقطــــاعّالحكــــوميّواألخيــــرةّ تضــــمّاألولــــىّإل
ـــرّهادفـــةّ ـــىّمؤسســـاتّغي يمكـــنّأنّتوصـــفّعل

وتمثــــــلّقطــــــاعّّاألســــــرّالمعيشــــــيةتخــــــدمّللــــــربحّ
ّ.ّمنفصلّفيّنظامّالحساباتّالقومية

 
المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب  والتةةي تسةةيطر          

 عليها الحكومة 
ّ
عمليـةّالسـيطرةّعلـىّمؤسسـةّغيـرّهادفـةّتعـرفّ 3-18

للربحّبأنهاّالقدرةّعلىّتحديـدّالسياسـةّالعامـةّأوّ
برنــامجّالمؤسســةّالغيــرّهادفــةّللــربح،ّحيــثّيلــزمّ
أنّتحــافظّالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللــربحّوالتــيّ
تســــــيطرّعليهــــــاّالحكومــــــةّبهويتهــــــاّعلــــــىّأنهــــــاّ
مؤسســـــاتّغيـــــرّهادفــــــةّللـــــربحّفـــــيّالســــــجالتّ

لتحليـــــلّالســـــهلّلكافـــــةّاإلحصـــــائية،ّمـــــنّأجـــــلّا
المؤسســـاتّالغيـــرّهادفـــةّللـــربح،ّولتحديـــدّإذاّمـــاّ
كانتّالمؤسسـةّغيـرّهادفـةّللـربحّتسـيطرّعليهـاّ
الحكومــــةّفإنـــــهّيلـــــزمّاعتبـــــارّالخمـــــسّمؤشـــــراتّ

ّ-:التالية
ّ

،ّقــدّيكــونّللحكومــةّالحــقّفــيّالمــوظفينّتعيــين .أّ
ــــــــىّإدارةّ ــــــــواّعل تعيــــــــينّالمــــــــوظفينّالــــــــذينّيعمل

ـــــربحّ ـــــرّهادفـــــةّلل ســـــواءّبموجـــــبّالمؤسســـــةّالغي
القــانونّالمــنظمّللمؤسســةّالغيــرّهادفــةّللــربحّأوّ
المـــــذكرةّالتأسيســـــيةّلهـــــاّأوّبموجـــــبّأيّمســـــتندّ

ّ.قانونيّأخر
ـــــنصّأحكـــــامّأخـــــرىّلمســـــتنداتّالســـــيطرة .بّ ،ّقـــــدّت

مســـــتنداتّالتمكـــــينّأحكـــــامّغيـــــرّأحكـــــامّتعيـــــينّ
مــــوظفيّالمؤسســــةّوالتــــيّتمكــــنّالحكومــــةّمــــنّ

أوّّتحديـــدّالمظـــاهرّالبـــارزةّفـــيّالسياســـةّالعامـــة
برنامجّعملّالمؤسسـةّالغيـرّهادفـةّللـربح،ّعلـىّ
ســبيلّالمثــال،ّقــدّيحــددّأوّيبــينّمســتندّالتمكــينّ
وظـــائفّوأهـــدافّالمؤسســـةّالغيـــرّهادفـــةّللـــربحّ

ومــــنّثــــمّيعتبــــرّأمــــرّتعيــــينّالمــــدراءّأمــــراّغيــــرّ
خطيـرّأوّأنــهّلــيسّذوّصـلةّبالمســتندّالتأسيســيّ
للمؤسسة،ّوقدّتمـنحّالمـذكرةّالتأسيسـيةّللمؤسسـةّ

يــرّهادفــةّللــربحّالحــقّللحكومــةّفــيّعــزلّأيّالغ
ّتشـــخصّمـــنّمهـــامّمنصـــبهّأوّنقـــضّالتعيينـــا

المقترحـةّأوّالموافقـةّالمســبقةّمـنّالحكومـةّعلــىّ
ـــعّالمؤسســـةّ ـــةّوالموازنـــةّأوّتمن اإلجـــراءاتّالمالي
الغيــرّهادفــةّللــربحّمــنّتغييــرّالمــذكرةّالتأسيســيةّ
الخاصــــــــةّبهــــــــاّأوّأنّتحــــــــلّنفســــــــهاّأوّإنهــــــــاءّ
عالقاتهـــاّمـــعّالحكومـــةّمـــنّغيـــرّموافقـــةّمســـبقةّ

 .ّمنها
اقــديّ،ّيعطــىّوجــودّاتفــاقّتعالتعاقديــةّاالتفاقــات .جّ

بينّالحكومةّوالمؤسسةّالغيرّهادفةّللـربحّالحـقّ
للحكومـــــةّفـــــيّتحديـــــدّالمظـــــاهرّاألساســـــيةّفـــــيّ
السياســـــةّالعامـــــةّللمؤسســـــةّأوّبرنـــــامجّعلمهـــــا،ّ
ــــــرّ ــــــربحّغي ــــــةّلل ــــــرّهادف ــــــرّالمؤسســــــةّالغي وتعتب
خاضــــعةّلســــيطرةّالحكومــــةّإذاّكــــانّلهــــاّالقــــدرةّ
علــــىّتحديــــدّسياســــتهاّووضــــعّبرامجهــــاّبشــــكلّ

اســتطاعتّاإلخــاللّباتفاقهــاّمســتقل،ّبمعنــىّإذاّ
التعاقــديّمــعّالحكومــةّوتحملــتّبعــاتّذلــك،ّأوّ
أنهاّلهاّالقدرةّعلـىّتغييـرّمـذكرتهاّالتأسيسـيةّأوّ
حلّنفسـهاّمـنّغيـرّموافقـةّمسـبقةّمـنّالحكومـةّ
أوّأيّاتفــــاقّأخــــرّتلتــــزمّبــــهّالمؤسســــةّبموجــــبّ

 .االتفاقّالتعاقديّمعّالحكومة
بتمويـلّّ،ّإذاّكانتّالحكومـةّتقـومالتمويلّمستوى .دّ

المؤسســةّالغيــرّهادفــةّللــربحّ،ّفبالتــاليّتســيطرّ
الحكومــةّعلــىّهــذهّالمؤسســة،ّإمــاّإذاّاحتفظــتّ
المؤسســةّبحقوقهــاّفــيّتحديــدّسياســتهاّوبرامجهــاّ
أوّإلـــــىّالحـــــدّالـــــذيّتـــــمّتوضـــــيحهّفـــــيّالنقطـــــةّ
الســابقة،فإنّالحكومــةّالّيكــونّلهــاّســيطرةّعلــىّ

 .هذهّالمؤسسةّ
لنفســـهاّّ،ّإذاّســـمحتّالحكومـــةللخطـــرّالتعـــرض .هّ

التعــرضّلكافــةّالمخــاطرّالتمويليــةّأوّإلــىّنســبةّ
ـــرةّمـــنّهـــذهّالمخـــاطرّالمصـــاحبةّلنشـــاطاتّ كبي
المؤسســــــــةّالغيــــــــرّهادفــــــــةّللــــــــربح،ّفــــــــإنّهــــــــذهّ
اإلجــــراءاتّتجعــــلّللحكومــــةّســــيطرةّعلــــىّهــــذهّ
المؤسســـــةّالغيـــــرّهادفـــــةّللـــــربح،ّويظـــــلّمعيـــــارّ
سيطرةّالحكومةّوفقاّلماّهوّمبينّفـيّالمؤشـرينّ

ّ.السابقين
ّ

يكـــــونّتــــوفرّأحـــــدّهـــــذهّالمؤشــــراتّكافيـــــاّلبســـــطّقــــدّ
هّإالّأنـالسيطرةّعلـىّالمؤسسـاتّالغيـرّهادفـةّللـربح،ّ

يتطلـــبّفـــيّبعـــضّاألحيـــانّأنّتتـــوفرّمجموعـــةّمـــنّ
هــــــذهّالمؤشــــــراتّمجتمعــــــةّلتفــــــرضّالســــــيطرةّعلــــــىّ
المؤسســةّالغيــرّهادفــةّللــربح،ّويلــزمّأنّيكــونّالقــرارّ

فـذاّالمتخذّبناءاّعلـىّكافـةّهـذهّالمؤشـراتّفاصـالّونا
ّ.ّفيّاألصل

ّ
األسةةر المؤسسةةات الغيةةر هادفةةة للةةرب  التةةي تخةةدم 

ّ المعيشية
المؤسسةةةات الغيةةةر هادفةةةة للةةةرب  التةةةي  تشةةةمل 3-14

 هادفةة الغيةر المؤسسةاتتخدم األسر المعيشية 
 عليهةةةا تسةةةيطر ال والتةةةي سةةةوقية الغيةةةر للةةةرب 

،ّوتقــومّهـــذهّالمؤسســاتّبتــوفيرّالســـلعّالحكومةةة
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وتقــــديمّالخــــدماتّلألســــرّالمعيشــــيةّبالمجــــانّأوّ
اقتصــاديا،ّمعظــمّهــذهّالســلعّّمجــديبســعرّغيــرّ

والخـــــــدماتّالمقدمـــــــةّلألســـــــرّالمعيشـــــــيةّتكـــــــونّ
اســــتهالكيةّولكــــنّمـــــنّالممكــــنّأيضــــاّأنّتقـــــدمّ

األسـرّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللـربحّالتـيّتخـدمّ
ّ.ّةحزمّخدماتّمجتمعّالمعيشية

ّ
 الفرعية وقطاعاتةه المالية غير الشركات قطاع    . د
ّ
الشةةةركات الغيةةةر ماليةةةة هةةةي الشةةةركات التةةةي  إن 3-13

يكون نشاطها األساسي هو إنتاج سةلع سةوقية 
وتتكــونّالشــركاتّغيــرّأو خةةدمات غيةةر ماليةةة، 

ّ-:الماليةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّالمقيمةّالتالية

)ّكافـــةّالشـــركاتّغيـــرّالماليـــةّالمقيمـــةّ .أّ
كمـــــاّهـــــوّمبـــــينّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّ
القوميــــةّوالّيكــــونّعليهــــاّقيــــودّلتكــــونّ

ــــاّ شــــركةّ بغــــضّالنظــــرّ(ّمســــجلةّقانوني
 .ّعنّمكانّإقامةّالمساهمين

فـــروعّالمشـــروعاتّالغيـــرّمقيمـــةّوالتـــيّ .بّ
تعمــلّفــيّأنشــطةّغيــرّماليــةّفــيّإقلــيمّ

 .ّاقتصاديّماّلفترةّطويلةّمنّالزمن
كافــــةّالمؤسســــاتّالغيــــرّهادفــــةّللــــربحّ .جّ

ــــــدمّخــــــدماتّإنتــــــاجّ ــــــيّتق المقيمــــــةّوالت
ســوقيّمــنّالســلعّولــيسّمــنّالخــدماتّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .المالي

ّ
 المالية غير الشركات قطاع في الفرعية القطاعات: 1.4 الجدول

ّ
 للرب  الهادفة الشركات للرب  هادفة الغير المؤسسات المالية غير الشركات

ّالعامةّغيرّالماليةّّالشركات
ّالماليةّّغيرّالمحليةالخاصةّّالشركات
غيــرّالماليــةّالمســيطرةّعليهــاّمــنّّالشــركات
ّالخارجّ

العامــةّغيــرّالهادفــةّللــربحّغيــرّّالمؤسســات
ّالماليةّ

ّالمحليــــــةغيــــــرّالهادفـــــةّللــــــربحّّالمؤسســـــات
ّّالخاصة
غيرّالهادفةّللربحّالمسيطرّعليهـاّّالمؤسسة

ّمنّالخارجّ

الشـــــركاتّ)ّالعامـــــةّالماليـــــةّغيـــــرّالشـــــركات
ّ(للربحّالهادفة

الهادفـــــةّ)غيـــــرّالماليـــــةّالخاصـــــةّّالشـــــركات
ّ(ّللربح

ّعليهـــاّيســـيطرغيـــرّالماليـــةّالتـــيّّالشـــركات
ّ(للربحالهادفةّ)الخارجّّمن

المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّغيرّّمجموعةّالشركاتّغيرّالماليةّّمجموع
ّالماليةّ

الهادفــــةّ)ّالماليــــةّغيــــرّالشــــركاتّمجموعــــة
ّ(للربح

ّ
ّ
قــــدّيكــــونّلــــبعضّمــــنّالشــــركاتّغيــــرّالماليــــةّأوّ 3-18

أشــباهّالشــركاتّنشــاطاتّماليــةّثانويــة،ّعلــىّســبيلّ
المثــــال،ّمنتجــــيّأوّبــــائعيّالتجزئــــةّللســــلعّوالــــذينّ

ومـعّذلـكّتصـنفّيقدمونّائتمانّمباشرّلعمالئهـم،ّ
كمـــــاّســـــيردّ،ّهـــــذهّالشـــــركاتّأوّأشـــــباهّالشـــــركاتّ

ّتقــــعّكليــــةّفــــيعلــــىّأنهــــاّشــــرحهّبالتفصــــيلّأدنــــاهّ
قطـــــاعّالشـــــركاتّالغيـــــرّماليـــــةّشـــــريطةّأنّيكـــــونّ
نشــــــاطهمّاألساســــــيّغيــــــرّمــــــالي،ّحيــــــثّتتكــــــونّ
القطاعــاتّمجموعــةّمــنّالوحــداتّالمؤسســيةّويلــزمّ
أنّيــتمّتصــنيفّكــلّوحــدةّمؤسســيةّبالكامــلّتحــتّ
قطــاعّواحــدّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّحتــىّإذاّ

وحـــــدةّتعمـــــلّفـــــيّأكثـــــرّمـــــنّنشـــــاطّمـــــنّكانـــــتّال
 .ّاألنشطةّاالقتصادية

معيـــارينّللتصـــنيفّلتوضـــيحّالقطاعـــاتّويســـتخدمّ 3-10
لقطــاعّالشــركاتّغيــرّالماليــة،ّأحــدّهــذانّالفرعيــةّ

المعيــــارانّهــــوّإلظهــــارّالمؤسســــاتّغيــــرّالهادفــــةّ
للــربحّمنفصــلةّعــنّالوحــداتّاألخــرىّفــيّالقطــاع،ّ
ـــةّ ـــرّالمؤسســـاتّالهادف وتوصـــفّهـــذهّالوحـــداتّغي
للــربحّعلــىّأنهــاّمؤسســاتّربحيــة،ّوالمعيــارّالثــانيّ

ّ-:لضمانّالسيطرةّليظهرهوّ
 غيرّالماليةّالعامةّّالشركاتّ .ّأ
 غيرّالماليةّالخاصةّالوطنيةّالشركاتّ .ّب
الشركاتّغيرّالماليـةّالتـيّيـتمّالسـيطرةّعليهـاّ .ّت

ّ.منّالخارج

الســـيطرةّعلــــىّّمعيـــارّضــــبطّالســـيطرةوتـــمّتنـــاولّ 
الشــركاتّوالمؤسســاتّالغيــرّهادفــةّللــربحّمــنّقبــلّ

وتوصـــــفّ"ّبّ"ّالحكومـــــةّبالتفصـــــيلّفـــــيّالقســـــمّ
الشركاتّالتيّيتمّالسـيطرةّعليهـاّمـنّقبـلّشـركاتّ
غيـــرّمقيمـــةّعلـــىّأنهـــاّشـــركاتّخاضـــعةّللســـيطرةّ

ّ.ّمنّالخارج
ّّ
قطاعــــــــاتّالفرعيــــــــةّالويمكــــــــنّمطالعــــــــةّكافــــــــة3-17ّّ

لّمقارنـةّكمــاّهـوّمبــينّللشـركاتّغيـرّالماليــةّفـيّجــدّو
ـــة3.3ّفـــيّالجـــدولّ ،ّوســـيعتمدّالشـــكلّاألساســـيّلطريق

القطاعـــاتّالفرعيـــةّعلـــىّكـــلّمـــنّاالعتبـــاراتّّعـــرض
عـــــددّّيكـــــونّأنّالممكـــــنالتحليليـــــةّواإلحصـــــائيةّومـــــنّ

ـــــةّللـــــربحّ ـــــرّهادف ـــــيّبعـــــضالمؤسســـــاتّالغي الفئـــــاتّّف
التفاصـــــيلّّضـــــئيلةّلدرجـــــةّأنالمســـــيطرةّفارغـــــةّأوّأنها

ـــــرّالخاصـــــةّبهـــــاّمـــــنّ ـــــدوافعّتعـــــرضالممكـــــنّأنّغي ّل
ســرية،ّوفــيّالنهايــة،ّمــنّالمفيــدّبــلّوالممكــنّأنّنفــرقّال

ــــيّالعمــــودّأقصــــىّاليســــارّوالصــــفّ بــــينّالمــــدخالتّف
ّ.ّ 1.4 األخيرّمنّجدول  
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 الفرعية والقطاعات المالية الشركات قطاع. و
ّ
 المؤسسةةةةةات كافةةةةةة الماليةةةةةة المؤسسةةةةةات تشةةةةةمل 3-15

 تةةةوفير فةةةي رئيسةةةي بشةةةكل تعمةةةل التةةةي المقيمةةةة
 التةةةأمين خةةةدمات ذلةةةك فةةةي بمةةةا الماليةةةة الخةةةدمات
 المؤسسةية للوحةدات المعاشةات صةناديق وخدمات
ـــــةّمـــــنّاألخةةةةةرى ،ّويتكـــــونّقطـــــاعّالشـــــركاتّالمالي

ّ-:مجموعةّالشركاتّالمقيمةّالتاليةّوهي
وفقـــاّلمفـــاهيمّ)كافـــةّالشـــركاتّالماليـــةّالمقيمـــةّ .أّ

الحســاباتّالقوميــةّوالّتقتصــرّعلــىّالشــركاتّ
بغــــضّالنظــــرّعــــنّمحــــلّ(ّالمؤسســــةّقانونيــــا
 .إقامةّالمساهمين

فروعّالمشروعاتّالغيرّمقيمةّوالتيّتعملّفيّ .بّ
النشــــاطّالمــــاليّإلقلــــيمّاقتصــــاديّمعــــينّلفتــــرةّ

 طويلةّمنّالزمن
المقيمـــةّكافـــةّالمؤسســـاتّغيـــرّالهادفـــةّللـــربحّ .جّ

والتـــيّتعتبـــرّمنـــتجّســـوقيّوتعمـــلّفـــيّمجـــالّ
ّ.الخدماتّالمالية

ّ
إنتاجّالخدماتّالماليـةّفـيّالوسـاطةّالماليـةّّويتمثل

دارةّالمخـــاطرّالماليـــةّوعمليـــاتّالتحويـــلّلســـيولةّ أوّأنشــــطةّالخــــدماتّالماليــــةّالمســــاعدة،ّوبمــــاّأنّوا 
أحكامّالخدماتّالماليةّتخضعّلتشـريعاتّصـارمة،ّ
ـــــوفرّ ـــــيّت ـــــدمّالوحـــــداتّالت ـــــبّالّتق ـــــهّفـــــيّالغال فإن
خــدماتّماليــةّأيّنــوعّأخــرّمــنّالســلعّوالخــدماتّ

ّ.ّلىّأنهاّمنتجاتّثانويةع
ولقدّشهدّواحدّمنّاالبتكاراتّفـيّاألنشـطةّالماليـةّ 3-11

تقـــومّعلـــىّتنفيـــذهّالـــذيّالنشـــاطّّفـــينمـــواّملحوظـــاّ
الشــــركاتّالماليــــةّمــــعّالعلــــمّأنّهنــــاكّإمكانيــــةّأنّ
تقـــــومّبهـــــاّالشـــــركاتّغيـــــرّالماليـــــةّبشـــــكلّمباشـــــرّ
وبنفســـها،ّعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّيوجـــدّرغبـــةّلـــبعضّ

ّتجزئـةّفـيّبعـضّالـبالدّأنّيقــومالمنتجـينّوتجـارّال
،ّوهناكّمثـالّأخـرّّبتقديمّتسهيالتّمباشرةّللزبائن

فــيّّوهــوّميــلّبعــضّمــنّالمشــروعاتّغيــرّالماليــة
ــــدان ــــلّالخــــاصّبهــــمّمــــنّّبعــــضّالبل لزيــــادةّالتموي

ــــىّأســــواقّ خــــاللّبيــــعّالتزامــــاتهمّبشــــكلّمباشــــرّإل
المالّوأسواقّرأسّالمال،ّومعّذلكّتبقىّكافةّهذهّ

تصــــنيفّالقطــــاعّغيــــرّالمــــاليّالمشـــروعاتّتحــــتّ
ّ-:شرطّأن

أالّيقــومّالمشــروعّغيــرّالمــاليّبتأســيسّوحــدةّ .ّأ
مؤسســــــيةّجديــــــدة،ّعلــــــىّأنهــــــاّشــــــركةّتابعــــــةّ

ّ.ّلتضطلعّبنشاطّمالي
ـــــاّبالنســـــبةّ .ّب يظـــــلّالنشـــــاطّالمـــــاليّنشـــــاطّثانوي

ّ.ّللنشاطّاألساسيّالخاصّبالمشروع
ّ
ــــــىّالقطاعــــــاتّالفرعيــــــةّ 3-366 ــــــدأّعل ــــــسّالمب ــــــقّنف ويطب

ـــ ـــة،ّعل ـــال،ّتضـــطلعّللمؤسســـاتّالمالي ىّســـبيلّالمث
العديـــدّمـــنّالبنـــوكّالمركزيـــةّفـــيّبعـــضّالعمليـــاتّ
البنكيةّالتجاريـة،ّوعلـىّهـذا،ّيعتبـرّالبنـكّالمركـزيّ
ككــل،ّوحــدةّمؤسســيةّواحــدةّبمــاّفــيّذلــكّاألنشــطةّ
التجاريــةّالبنكيــةّحيــثّيــتمّتصــنيفهاّفــيّالقطاعــاتّ

،ّولــنفسّهـذهّاألسـبابّيــتمّ"بنـوكّمركزيـةلل"الفرعيـةّ

مــنّّســلطةّالنقــدالبنــكّالمركــزيّأوّتنفيــذّمهــامّ
قبلّوكاالتّداخـلّالحكومـةّالمركزيـةّوهـذهّالّ
تعتبــرّوحــداتّمنفصــلةّعــنّالحكومــةّكمـــاّالّ
يـــتمّتصـــنيفهاّتحـــتّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّللبنـــكّ

تــمّمناقشــةّهــذهّالمســألةّبإســهابّ.ّ)ّالمركــزي
 (88فيّالقسمّالتاليّوفيّالفصلّرقمّ

يمكنّتقسـيمّالشـركاتّالماليـةّإلـىّثالثـةّفئـاتّ 4-101
وهــــــم،ّوســــــطاءّمــــــاليين،ّشــــــركاتّالمســــــاعدةّ

 ويعتبةةةةةةةر.ّالماليـــــــة،ّوشـــــــركاتّماليـــــــةّأخـــــــرى
 تتحمةةل مؤسسةةية وحةةدات المةةاليين الوسةةطاء

 الحصةول أجةل مةن حسابها على المسئوليات
 فةةي المشةةاركة خةةالل مةةن ماليةةة أصةةول علةةى

،ّالسةةةوق فةةةي المتداولةةةة الماليةةةة المعةةةامالت
وهــــــذاّيتضــــــمنّشــــــركاتّالتــــــأمينّوصــــــناديقّ

الشركات المسةاعدة الماليةة  تعتبرالمعاشـات،ّ
وحةةدات مؤسسةةية تعمةةل بشةةكل أساسةةي فةةي 
خدمةةة األسةةواق الماليةةة ولكنهةةا ال تتملةةك أي 
أصةةةةول ماليةةةةة أي كةةةةان نوعهةةةةا أو تتحمةةةةل 
خصةةومات أي كةةان نوعهةةا مةةن التةةي تتعامةةل 
فيهةةةا، وتعةةةرف بةةةاقي الشةةةركات الماليةةةة علةةةى 

ا وحةةدات مؤسسةةية تقةةدم خةةدمات ماليةةة، أنهةة
مةةةع العلةةةم أن كافةةةة أصةةةولها أو خصةةةوماتها 

 . غير متاحة في األسواق المالية المفتوحة
مّقطاعّالشركاتّالماليةّإلـىّتسـعّيويمكنّتقس 3-368

قطاعـــاتّفرعيـــةّوفقـــاّلنشـــاطّكـــلّشـــركةّفـــيّ
.ّالسوقّوحجمّالسيولةّلديهاّوحجـمّااللتزامـات

ةّالتســـعةّوتـــمّتوضـــيحّهـــذهّالقطاعـــاتّالفرعيـــ
ــــيّالجــــدول وصــــفّتفصــــيلياّالوســــيتم3.3ّّّّف

ـــــلّالقطـــــاعّ ـــــيّفـــــيّهـــــذاّالقســـــم،ّويمث فيمـــــاّيل
ـــــةّالمســـــاعدة0ّّالفرعـــــيّرقـــــمّ الشـــــركاتّالمالي

بــاقيّالشــركات7ّّويمثــلّالقطــاعّالفرعــيّرقــمّ
المالية،ّوباقيّالقطاعاتّالفرعيـةّهـيّوسـطاءّ

 .ّنوعّماّأوّأخرلماليينّ
وفقـاّّحيثّأنهّيـتمّتصـنيفّالقطاعـاتّالفرعيـة 3-364

،ّفبالمثـــلّهتؤديـــّالـــذيّالمـــاليّلطبيعـــةّالنشـــاط
ـــــىّ ـــــةّإل يمكـــــنّتقســـــيمّقطـــــاعّالشـــــركاتّالمالي
قطاعــاتّفرعيــةّبــنفسّالطريقــةّالتــيّتــمّتقســيمّ
قطاعّالشـركاتّغيـرّالماليـةّمـنّأجـلّالتفريـقّ
بــــــــــينّالمؤسســــــــــاتّغيــــــــــرّالهادفــــــــــةّللــــــــــربحّ
والمؤسســـــــاتّالهادفـــــــةّللـــــــربح،ّوإلظهــــــــارّأيّ
الوحداتّتخضعّللسيطرةّالعامةّوأيّمنهاّيـتمّ

منّثمّبناءاّعلـىّهـذاّالسيطرةّعليهّخارجيا،ّّو
المبـــدأّســـيفرقّبـــينّكـــلّمـــاّوردّفـــيّصـــفوفّ

3.3ّبالشكلّالـذيّاتبعـهّالجـدول3.3ّّالجدولّ
ولــــــذلكّفلــــــيسّمــــــنّالمحبــــــذّأنّتكــــــونّكافــــــةّ
التصـــــــنيفاتّالمتقاطعـــــــةّالممكنـــــــةّالموجـــــــودةّ
ــــىّ والقطاعــــاتّالفرعيــــةّالمدموجــــةّالقائمــــةّعل
الظــــــــــروفّالمحليــــــــــةّوالمصــــــــــلحةّالتحليليــــــــــةّ

ّ.ّالخاصةّأمرّكافياّ 
ّ

 المركزي  البنك .1
 

 وطنيةةالبنك المركةزي هةو مؤسسةة ماليةة  إن 3-363
ّللدولةة، المةالي النظةامسيطرتها على  تمارس
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ومـــنّثــــمّيــــتمّتصــــنيفّالوســــطاءّالمــــاليينّالتــــاليينّ
ّ-:ضمنّالقطاعاتّالفرعية

البنـكّالمركـزيّالـوطني،ّبمـاّفـيّذلـكّأيّجـزءّمـنّ .أّ
ّنظامّالبنوكّالمركزيةّ

المســـتقلةّوالتـــيّّمجلـــسّالعملـــةّأوّســـلطاتّالعملـــة .بّ
ــــــومّبإصــــــدارّالعملــــــةّالوطنيــــــةّوالتــــــيّيــــــدعمهاّ تق

ّ.عملةّاألجنبيةلاحتياطياتّسعرّالصرفّل
المخصصــــــةّللعامــــــةّالوكــــــاالتّالماليــــــةّالمركزيــــــةّ .ّث

علــىّســـبيلّالمثـــال،ّالمؤسســـاتّالتـــيّتـــديرّســـعرّ)
الصــــــرفّأوّالتــــــيّتقــــــومّبإصــــــدارّأوراقّالنقــــــدّأوّ

ملــةّوالتــيّتحــتفظّبمجموعــةّكا(ّالعمــالتّالمعدنيــة
منّالحساباتّولكنّالّيتمّتصنيفهاّعلىّأنهاّجـزءّ

الســلطاتّاإلشــرافيةّوالتــيّ.ّمــنّالحكومــةّالمركزيــة
تمثـــلّوحـــداتّمؤسســـيةّمنفصـــلةّالّتـــدخلّضـــمنّ

الشــركاتّّضــمنالبنــكّالمركــزيّولكــنّيــتمّضــمهاّ
 .ّالماليةّالمساعدة

ّ
وطالماّأنّالبنكّالمركزيّهوّوحـدةّمؤسسـيةّمسـتقلةّقائمـةّ

تحــــتّقطــــاعّالشــــركاتّدائمــــاّبــــذاتها،ّفإنــــهّســــيتمّتصــــنيفهّ
ّ.ّالماليةّحتىّإذاّكانّمنتجّغيرّسوقيّفيّالمقامّاألول

ّ
 المركزي البنك عدا ما اإليداع شركات    . 2
ّ
النشاط الرئيسي لشةركات اإليةداع، مةا عةدا  يعتبر368ّّ-3

البنةةوك المركزيةةة، هةةي عمليةةات الوسةةاطة الماليةةة، وبجانةةب 
 أو ودائةةةعشةةةكل  علةةةى التزامةةةاتهةةةذا األمةةةر، فهةةةي عليهةةةا 

( مثةةل شةةهادات اإليةةداع قصةةيرة األجةةل )    ماليةةة صةةكوك
وتعتبـرّالمسـئولياتّالواقعـةّ.ّوالتي تعتبر بديل قةوي للودائةع

اعّمتضـــمنةّبشـــكلّكامـــلّفـــيّإجـــراءاتّعلـــىّشـــركاتّاإليـــد
 .ّالمالّالمعرفةّتعريفاّتاماّ 

بوجــهّعـــام،ّتـــمّتصــنيفّالوســـطاءّالمـــاليينّالتـــالينّ 3-360
ّ-:فيّالقطاعاتّالفرعية

،ّالبنـــوكّالمعـــدةّالعالميـــةالبنـــوكّالتجاريـــة،ّالبنـــوكّ .أّ
 .لكافةّاألغراض

ـــــكّبنـــــوكّاالدخـــــارّ)ّبنـــــوكّاالدخـــــارّ .بّ بمـــــاّفـــــيّذل
 (واالقراضالمؤتمنةّوشركاتّاالدخارّ

شـــــــركاتّالمقاصـــــــةّبالمكاتـــــــبّالبريديـــــــة،ّالبنـــــــوكّ .جّ
 البريدية،ّبنوكّالمقاصةّ

 بنوكّاالئتمانّالريفيةّوّبنوكّاالدخارّالزراعيةّ .دّ

بنوكّاالئتمانّالتعاونيـةّواالتحـاداتّاالئتمانيـةّ .هّ
 و

البنــــوكّالمتخصصــــةّأوّالشــــركاتّالماليــــةّإذاّ .وّ
ــــــدائلّلعمليــــــاتّ ــــــهّأوّتصــــــدرّب ــــــتّإيداعي كان

ّ.اإليداع
ّ

 أسواق المال  صناديق.     3
 

صةةةةةناديق سةةةةةوق المةةةةةال هةةةةةي مشةةةةةاريع  إن 3-367
استثمارية جماعية تقوم برفةع تمويالتهةا مةن 
خةةةالل إصةةةدار أسةةةهم أو وحةةةدات للجمهةةةور، 
ويةةةتم اسةةةتثمار عوائةةةدها بشةةةكل أساسةةةي فةةةي 

ووحةدات سةوق  صةناديقالمال،  سوق أدوات
لفتةرة اسةتحقاق  المنقولةة الةدين أدواتالمال، 

وودائةةةع وسةةةندات  ،ال تزيةةةد عةةةن عةةةام واحةةةد 
 الوصةةول تضةةمنعوائةةد  بنسةةبةبنكيةةة تحةةتفظ 

ويمكةن . سعر فائدة سةندات سةوق المةال إلى
نقةةةةةل ملكيةةةةةة أسةةةةةهم صةةةةةناديق رأس المةةةةةال 
بموجب شيك أو أي وسيلة من وسائل الةدفع 

،ّوبسـببّطبيعـةّثالةث طرف قبل منالمباشرة 
اّالمشـروع،ّيمكـنّالمستنداتّالتـيّيسـتثمرّفيهـ

ــــىّأنهــــاّبــــدائلّ ــــارّاألســــهمّوالوحــــداتّعل اعتب
ّ.ّقريبةّللودائع

ّ
 غيةةةةةةر فةةةةةةي االسةةةةةةتثمارية الصةةةةةةناديق.        4

 المال أسواق صناديق
ّ
 صةناديق غيةر فةي االسةتثمارية الصناديق إن 3-365

 اسةةةةةتثمارية مشةةةةةاريع هةةةةةي المةةةةةال أسةةةةةواق
 خةةةالل مةةةن تمويالتهةةةا برفةةةع تقةةةوم جماعيةةةة
 ويةةةتم للجمهةةةور، وحةةةدات أو أسةةةهم إصةةةدار
فةةي األصةةول  كبيةةر بشةةكل عوائةةدها اسةةتثمار
 األجةةل، قصةةيرة غيةةر األصةةول غيةةرالماليةةة، 

 تكةون مةا غالبةا)  الماليةة غيةر األصةول وفي
ـــــاّالّتكـــــونّأســـــهمّووحـــــداتّّ(.عقةةةةةارات وغالب

والّّللودائــــعصــــناديقّاالســــتثمارّبــــدائلّقريبــــةّ
يمكنّنقلّملكيتهاّبموجـبّشـيكّأوّأيّوسـيلةّ

ّ.منّقبلّطرفّثالثمنّوسائلّالدفعّ
ّ

 القطاعات الفرعية لقطاع الشركات المالية: 2.4الجدول
ّالبنكّالمركزي.3ّ

ّشركاتّاإليداعّعداّالبنكّالمركزي.8ّ
ّصناديقّسوقّالمال.4ّ

ّسوقّالمالصناديقّاالستثمارّغيرّصناديقّ.3ّ
ّعداّشركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعديةماّّالوسطاءّالماليونّاآلخرون.8ّ

ّالشركاتّالماليةّالمساعدة.0ّ
ّومقرضيّاألموالّاألسيرةالمؤسساتّالماليةّ.7ّ

ّشركاتّالتأمين.5ّ
ّصناديقّالمعاشاتّالتقاعدية.1ّ

ّ
ّ
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 عةدا مةا اآلخةرون، الماليون الوسطاء     . 5
  يةالتقاعد المعاشات وصناديق التأمين شركات

 عةةدا مةةا الماليةةة، الوسةةاطة شةةركات تضةةم 3-361
 المعاشةةةةات وصةةةةناديق التةةةةأمين شةةةةركات
 تعمةةل التةةي الماليةةة الشةةركات يةةة،التقاعد

علةةى تةةوفير الخةةدمات الماليةةة مةةن خةةالل 
تحمل الخصومات بأي شكل من األشةكال 

القريبةةة  والبةةدائل  والودائةةعماعةةدا العملةةة 
 الخةةةةاص حسةةةةابها علةةةةى الودائةةةةع،مةةةةن 
 مةةن ماليةةة أصةةول علةةى الحصةةول بغةةرض
 الماليةةةة المعةةةامالت فةةةي االشةةةتراك خةةةالل

وتعتبــــرّإتمــــامّّالسةةةةوق، فةةةةي الموجةةةةودة
المعامالتّالمسجلةّعلـىّجـانبيّالميزانيـةّ

هــوّمــنّأهــمّّةقّمفتوحــاســّوأالعموميــةّفــيّ
المميـــزاتّالتـــيّتتمتـــعّبهـــاّشـــركةّوســـاطةّ

ّ.ّمالية
عام،ّتمّتصـنيفّشـركاتّالوسـاطةّّوبوجه 3-336

ّ-:فيّهذاّالقطاعّالفرعيّالتاليةالماليةّ
المؤسســــاتّالماليــــةّالعاملــــةّفــــيّ .ّأ

 توريقّاألصولّ
)ّالســـــنداتّوالــــــوكالءّالمنشــــــقينّ .ّب

 (ّالذينّيعملونّلحسابهمّالخاص
الشــــــركاتّالماليــــــةّالعاملــــــةّفــــــيّ .ّت

،ّبمـــاّفـــيّذلـــكّشـــركاءّاالقـــراضمجـــالّ
يكونــواّالتمويــلّلتجــارّالتجزئــةّالــذينّقــدّ

مســئولينّعــنّالتــأجيرّالمــاليّوالتمويــلّ
ـــــــــلّ مـــــــــنّالتمويـــــــــلّالشخصـــــــــيّوالتموي

 .التجاري
شـــــركاتّالمقاصـــــة،ّحيـــــثّتقـــــومّ .ّث

هـــذهّالمنظمـــاتّبعمـــلّمقاصـــةّوتســـويةّ
للمعـــــــامالتّالتـــــــيّتـــــــتمّفـــــــيّاألســـــــهمّ
ـــــــةّ ـــــــة،ّوتعتمـــــــدّعملي والمشـــــــتقاتّالمالي

علــــــــىّالتعهــــــــداتّالخاصــــــــةّّالترصــــــــيد
ـــــتمّ ـــــة،ّحيـــــثّت ـــــالطرفينّتجـــــاهّالمعامل ب

ليةّالتسويةّبموجـبّاسـتبدالّاألسـهمّعم
أوّالمشــــــــــتقاتّالماليــــــــــةّوالمــــــــــدفوعاتّ
ــــومّشــــركةّالمقاصــــةّ ــــثّتق ــــة،ّحي المقابل
بإشراكّنفسهاّفيّالمعاملـةّوتخفـفّمـنّ

 خطرّالطرفّاألخر
ّ

ّالتــيّالمتخصصـةّالماليـةّالشـركات.ّهــ
-ّ:توفر

 ّتمويـــــلّقصـــــيرّاألجـــــل
لمــــــــــــــــــــــــــــدمجيّالشــــــــــــــــــــــــــــركاتّ

 والمستحوذينّعليهاّ
 ّتمويـــــــــــــــــــلّعمليـــــــــــــــــــات

 االستيرادّوالتصديرّ
 ّخـدماتّشـراءّأوّخصـم

 الديونّ
 ّّرأسّمــــــالّاالســــــتثماري

 وشركاتّتنميةّرأسّالمالّ
ّ
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المسةةةةةةاعدة  الماليةةةةةةة الشةةةةةةركات تضةةةةةةمّ 4-111

شةةركات ماليةةة تعمةةل بشةةكل أساسةةي فةةي 
األنشةةةةةطة المصةةةةةاحبة للمعةةةةةامالت فةةةةةي 
األصةةةةول الماليةةةةة والخصةةةةومات أو مةةةةع 
توفير نصوص تشريعية لهةذه المعةامالت 

 شةةةةةركات تشةةةةةملولكةةةةن فةةةةةي ظةةةةروف ال 
 الماليةةةة األصةةةول تملةةةك علةةةى المسةةةاعدة
 .المعاملة عليها تتم التي والخصومات

المسـاعدةّوبوجهّعامّتـمّتصـنيفّشـركاتّ 3-338
 -:هذاّالقطاعّالفرعيالماليةّالتاليةّفيّ

الوســــــــــيطّالتــــــــــأمينيّوشـــــــــــركاتّ .أّ
سـواءّكـانّ)المطالبةّبالتعويضاتّواإلنقاذّ

معـــــينّمـــــنّقبـــــلّشـــــركةّالتـــــأمينّأوّأنهـــــاّ
شــــــركةّمطالبـــــــةّبتعويضــــــاتّمســـــــتقلةّأوّ
شــــــركةّمطالبــــــةّبالتعويضــــــاتّعامــــــةّتــــــمّ

(ّالتـــأمينّبـــوالصتعينهـــاّمـــنّقبـــلّمـــالكيّ
 .واستشاريّالتأمينّوالمعاشات

،ّووســـــــــطاءّاالقــــــــراضوســــــــطاءّ .بّ
 .األوراقّالماليةّومستشاريّاالستثمارّإلخ

شركاتّتعويمّاألسهمّالتيّتعملّ .جّ
 فيّإدارةّاألسهمّ

الشـــــركاتّالتـــــيّتكـــــونّوظيفتهـــــاّ .دّ
األساســـــــيةّهـــــــيّالضـــــــمان،ّمـــــــنّخـــــــاللّ
التظهيــــــــرّوالفــــــــواتيرّوبــــــــاقيّالمســــــــتنداتّ

 المشابهة
ترتــــبّلعمليـــــاتّالشــــركاتّالتــــيّ .هّ

االشــتقاقاتّالماليــةّوتغطيــةّالســنداتّمثــلّ
عملياتّالمقايضةّوالخياراتّوالخصـائصّ

 (منّغيرّأنّتصدرهم)ّ
الشـــركاتّالتـــيّتقـــدمّبنيـــةّتحتيـــةّ .وّ

 ألسواقّالمال
مــدراءّصــناديقّمعاشــاتّالتقاعــدّ .زّ

ولـــــــــــيسّ)ّوالصـــــــــــناديقّالتبادليـــــــــــةّإلـــــــــــخّ
 (ّالصناديقّالتيّيدورونها

ـــــوفرّعمليـــــات .حّ ّالشـــــركاتّالتـــــيّت
مضـــــــاربةّفـــــــيّأوراقّالمـــــــالّوالمضـــــــاربةّ

 التأمينيةّ
 مكاتبّصرفّالعمالتّ .طّ
المؤسســــاتّغيــــرّالهادفــــةّللــــربحّ .يّ

ــــانونيّ ــــىّأنهــــاّكيــــانّق والمعتــــرفّبهــــاّعل
 مستقلّيخدمّالشركاتّالماليةّ

المكاتـــــــــبّالرئيســـــــــيةّللشـــــــــركاتّ .كّ
الماليــــةّوالتــــيّتعمــــلّبشــــكلّخــــاصّفــــيّ
الســـــــــيطرةّعلـــــــــىّالشـــــــــركاتّالماليـــــــــةّأوّ

الماليـــةّولكنهـــاّالّّمجموعــةّمـــنّالشـــركات
 تعملّفيّمجالّالشركاتّالماليةّ

ـــــــةّ .لّ الســـــــلطاتّاإلشـــــــرافيةّالمركزي
علــىّالوســـطاءّالمـــاليينّواألســـواقّالماليـــةّ
إذاّكانــتّهــذهّالشــركاتّوحــداتّمؤسســيةّ

 .ّقائمةّبذاتها
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 األموال 
 
 ومقرضةي االسةيرةالمؤسسات الماليةة  إن 3-334

التةةي  المؤسسةةية الوحةةدات تمثةةلاألمةةوال 
تعمل علةى تةوفير الخةدمات الماليةة،حيث 
ال تتم معظم معاملتهةا الخاصةة باألصةول 

وهــذاّّوالخصةةوم فةةي سةةوق مةةالي مفتةةوح،
يشـــــــــملّالكيانـــــــــاتّالتـــــــــيّتتعامـــــــــلّمـــــــــعّ

مثـــلّ)ّمجموعـــاتّمحـــدودةّمـــنّالوحـــداتّ
أوّالشـــــركاتّالتابعـــــةّ(ّالشـــــركاتّالتابعـــــة

أوّالكيانـــاتّالتـــيّلـــنفسّالشـــركةّالقابضـــةّ
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توفرّالقروضّمنّالصـناديقّالتـيّتملكهـاّ
 .والتيّتوفرهاّبموجبّكفيلّواحدّفقط

وبوجـهّعــام،ّتـمّتصــنيفّالشـركاتّالماليــةّ 3-333
ّ-:التاليةّفيّالقطاعاتّالفرعيةّالتالية

الوحــــــداتّالتــــــيّتعتبــــــرّكيانــــــاتّ .أّ
ّالعقــاراتّوّاالئتمــانقانونيــةّمثــلّحســاباتّ

ّشركاتّالصوريةّالوالوكاالتّأوّ
الشـــــركاتّالقابضـــــةّالتـــــيّتملـــــكّ .بّ

تمتلـــكّمســـتوياتّســـيطرةّ)ّاألصـــولّفقـــطّ
أوّمجموعــــــةّمــــــنّ(ّفــــــيّحقــــــوقّالملكيــــــة

الشــــركاتّالتابعـــــةّوالتــــيّيكـــــونّنشـــــاطهمّ
الرئيســـيّهـــوّتملـــكّالمجموعـــةّمـــنّغيـــرّ
تقــــديمّأيّنــــوعّمــــنّأنــــواعّالخــــدماتّإلــــىّ
المشـــروعّالـــذيّيمتلـــكّفيـــهّحقـــوقّملكيـــة،ّ

أوّيشــــرفّعلــــىّوحــــداتّوبهــــذاّالّيــــديرّ
ّّ.أخرى

الشــــــــــــــــــركاتّذاتّاألغــــــــــــــــــراضّ .جّ
الخاصــــــةّالتــــــيّيمكــــــنّأنّتكــــــونّوحــــــدةّ
مؤسســيةّومــنّزيــادةّالتمويــلّفــيّاألســواقّ
المفتوحـةّليــتمّاسـتخدامهاّمــنّقبـلّالشــركةّ

ّ.األم
الوحـــــــداتّالتـــــــيّتقـــــــدمّخـــــــدماتّ .دّ

ماليـــــــــــةّبشـــــــــــكلّحصـــــــــــريّلصـــــــــــناديقهاّ
والمدعومةّمـنّكفيـلّواحـدّفقـطّلمجموعـةّ
مــنّعمالئهــاّوتتحمــلّهــيّالخطــرّالمــاليّ

  :للمدينّحالّالتعثرّوهذاّيشمل
ّّ

 ّمقرضيّاألموال 
 ّالشـــــــركاتّالتـــــــيّتعمـــــــلّفـــــــيّمجـــــــال

علــىّســبيلّالمثــالّقــروضّ)اإلقــراضّ
(ّالدراسةّوقـروضّاالسـتيرادّوالتصـدير

مــنّصــناديقّتســتقبلّمــنّكفيــلّواحــدّ
مثـــلّوحـــدةّحكوميـــةّأوّمؤسســـةّغيـــرّ

 .هادفةّللربح
 ّشــركةّرهـــنّتعمـــلّبشــكلّأساســـيّفـــي

 االقراض
 

ّ
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علةةةةى تةةةةوفير  تعمةةةةلشخصةةةةية اعتباريةةةةة 
تةةةأمين علةةةى الحيةةةاة والمةةةرض والحريةةةق 

 وحةةةةةداتوكافةةةةةة أشةةةةةكال التةةةةةأمين علةةةةةى 
مؤسسةةةةةةةة منفةةةةةةةردة أو مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن 

 التةةأمين إعةةادة خةةدمات فةةي أوالوحةةدات 
ويتضــــمنّّأخةةةةرى، تأمينيةةةةة شةةةةركات إلةةةى

وهـــــــوّأنّتقـــــــدمّشـــــــركةّّاألســـــــيرالتـــــــأمينّ
ــــــتمّ ــــــأمينّخــــــدماتهاّلمالكيهــــــاّفقــــــط،ّوي الت
تصــنيفّشــركاتّتــأمينّاإليــداعّوشــركاتّ
تـــــأمينّضـــــمانّاإليـــــداعّوكافـــــةّشــــــركاتّ
التــأمينّللضــماناتّالمعياريــةّوالتــيّتعتبــرّ
كيانّقانونيّقائمّبذاتهّوتتصـرفّبوصـفهاّ
مؤمنـــــــاّمـــــــنّخـــــــاللّتحصـــــــيلهاّألقســـــــاطّ

أنهـــاّشـــركاتّّعلـــىالتـــأمينّولـــديهاّعوائـــدّ
ّتأمينّ

ّ
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ـــــــأتيّمســـــــئولياتّالمعاشـــــــ 3-330 ـــــــةالتقاعدّاتت ّي

عنــدماّيقــومّالموظــفّأوّالحكومــةّبفــرضّ
علــىّّاألســرّالمعيشــيةأوّتشــجيعّأعضــاءّ

االشــتراكّفــيّبرنــامجّالتــأمينّاالجتمــاعيّ
والــذيّســيوفرّدخــالّعنــدّالتقاعــد،ّويمكــنّ
ّأنّتــــــــنظمّبــــــــرامجّالتــــــــأمينّاالجتمــــــــاعي
الموظفّأوّالحكومةّأوّعنّطريقّشركةّ
ـــةّعـــنّّالموظـــفّأوّأنّيـــتمّ ـــأمينّبالنياب ت
تأســـــيسّوحـــــداتّمؤسســـــيةّقائمـــــةّبـــــذاتهاّ
لتمسكّوتديرّاألصولّالتيّسيتمّتوظيفهـاّ
لتســـديدّالمعاشـــاتّالتقاعديـــةّوتوزيـــعّهـــذهّ

 الفرعيةةةةة القطاعةةةةات وتضةةةةم.ّالمعاشــــات
 صةةةةةناديق التقاعةةةةةد معاشةةةةةات لصةةةةةناديق
 االجتماعيةةةة التأمينيةةةة التقاعةةةد معاشةةةات
 مفصةةةولة مؤسسةةةية وحةةةدات هةةةي والتةةةي
ّ.بتأسيسها قامت التي الوحدات عن

ّ
الحكةةةةةةةةةومي العةةةةةةةةةام  القطةةةةةةةةةاع. ه       الفرعية وقطاعاته
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تعتبــرّالوحــداتّالحكوميــةّنــوعّمنفــردّمــنّ 3-337

الكيانـــــــاتّالقانونيـــــــةّالتـــــــيّتـــــــمّتأسيســـــــهاّ
التــــيّتمتلــــكّبموجـــبّالعمليــــاتّالسياســـيةّ

ـــــةّ الســـــلطةّالتشـــــريعيةّوالقضـــــائيةّوالتنفيذي
عــــــنّالوحــــــداتّالمؤسســــــيةّاألخــــــرىّفــــــيّ
منطقــةّمــا،ّوباعتبارهــاّوحــداتّمؤسســـية،ّ

أنّمّاألساســـــيةّللحكومـــــةّهـــــوّافـــــإنّالمهـــــ
المســئوليةّلتــأمينّالســلعّوالخــدماتّّتتــولى

للمجتمـــــــعّأوّلألســـــــرّالمعيشـــــــيةّوتمـــــــولّ
ـــــوعّمـــــنّتوفيرهـــــاّمـــــنّ الضـــــرائبّأوّأيّن

إلعـــــادةّتوزيـــــعّّااليـــــراداتّاألخـــــرىأنـــــواعّ
الــــدخلّوالثــــروةّبـــــأيّوســــيلةّمــــنّوســـــائلّ
التحويل،ّومـنّأجـلّالمشـاركةّفـيّاإلنتـاجّ

ّّ-:ّغيرّالسوقيّوبوجهّعام
يكــــــــونّللوحــــــــدةّالحكوميــــــــةّ .ّب

مــنّخــاللّّاألمــوالّتــدبيرالســلطةّفــيّ
جمـــعّالضـــرائبّأوّالتحويـــلّاإلجبـــاريّ
منّالوحداتّالمؤسسـيةّاألخـرى،ّومـنّ

طلباتّاألساسيةّلوحـدةّأجلّتأمينّالمت
ـــــــــاّلنظـــــــــامّالحســـــــــاباتّ مؤسســـــــــيةّوفق
القوميــة،ّفــإنّالوحــدةّالحكوميــة،ّســواءّ
أكانتّعلىّمسـتوىّإجمـاليّاالقتصـادّ
أوّإقليميــــةّأوّمحليــــة،ّيلــــزمّأنّيكــــونّ
لهاّصناديقّسواءّجمعتهمّعـنّطريـقّ
الضــــرائبّعلــــىّالوحــــداتّاألخــــرىّأوّ
حصـــلتّعلـــيهمّعلـــىّأنـــهّتحويـــلّمـــنّ

وأنّلهـــــــــاّوحـــــــــداتّحكوميـــــــــةّأخـــــــــرىّ
ـــعّبعـــضّأوّ ـــىّإعـــادةّتوزي الســـلطةّعل
ـــــاّلألهـــــدافّ كـــــلّهـــــذهّالصـــــناديقّوفق
ــــادرةّ ــــزمّأنّتكــــونّق السياســــية،ّكمــــاّيل

ـــــــــرضّ ـــــــــىّأنّتقت علـــــــــىّّاألمـــــــــوالعل
 حسابها،ّ

وتضــــعّالوحــــداتّالحكوميــــةّ .ّت
ائيّهـــــــثـــــــالثّأنـــــــواعّمـــــــنّالشـــــــكلّالن

ّ-:وهوّنفاقلإل
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ّالمجموعةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةى -
أوّّالفعليــــــةوتضــــــمّالمصــــــاريفّ

تــــوفيرّخــــدماتّعلــــىّّالمحتســــبة
جماعيــةّللمجتمــعّبالمجــانّعلــىّ
شــكلّخــدماتّعامــةّمثــلّاإلدارةّ
العامـــةّوالـــدفاعّوتطبيـــقّالقـــانونّ
والصـحةّالعامـة،ّإلـخّحيـثّتقـومّ
الحكومــةّبتنظيمهــاّوتمويلهــاّمــنّ
الضــرائبّأوّأيّشــكلّأخــرّمــنّ

ّ.ّأشكالّالدخل
تضـمّّالمجموعة الثانية -

الخاصــــةّبتــــوفيرّالســــلعّّالنفقــــات
والخــــــــدماتّبشــــــــكلّمجــــــــانيّأوّ

اقتصــادياّّمجديــةبأســعارّليســتّ
،ّاألســــــرّالمعيشــــــيةإلــــــىّقطــــــاعّ

وتتحمـــلّالحكومــــةّبشـــكلّكامــــلّ
مـــــــــــنّّالنفقـــــــــــاتتمويـــــــــــلّهـــــــــــذهّ

الضــرائبّأوّأيّدخــلّأخــرّوفقــاّ
لألهــدافّالسياســـيةّواالجتماعيـــةّ
للحكومــــةّوحتــــىّإذاّكــــانّســــيتمّ
تحصـــيلّرســـومّمـــنّاألشــــخاصّ

ّ.امهموفقاّالستخد
أمـــوالّتضـــمّّالمجموعةةةة الثالثةةةة -

لوحداتّمؤسسيةّأخرىّمحولةّتدفعّ
األســـــــرّوغالبـــــــاّمـــــــاّتكـــــــونّقطـــــــاعّ

مـــــنّأجـــــلّإعـــــادةّتوزيـــــعّّالمعيشـــــية
 .الثروةّوالدخل

ّ
عــــــدةّوحــــــداتّومـــــنّالممكــــــنّأنّيتواجـــــدّ 3-335

فــــيّإقلــــيمّواحــــدّإذاّكــــانّهنــــاكّّحكوميــــة
مســتوياتّمختلفــةّمــنّالحكومــةّوهــيّمــنّ

يـــةّوواليـــةّالممكـــنّأنّتكـــونّحكومـــةّمركّز
،ّباإلضــــــافةّإلــــــىّهــــــذا،ّوحكومــــــةّمحليــــــة

ـــــــرّصـــــــناديقّالضـــــــمانّاالجتمـــــــاعيّ تعتب
وحــــداتّحكوميــــة،ّوســــيتمّتوصــــيفّهــــذهّ
األنـــواعّالمختلفـــةّمـــنّالوحـــداتّالحكوميـــةّ
ـــــتمّشـــــرحّالقطاعـــــاتّ ـــــدماّي ـــــيّعن فيمـــــاّيل

ّ.ّالفرعيةّلقطاعّالحكومةّالعامة
ّ
ّ

الوحةةةةةدات الحكوميةةةةةة بوصةةةةةفها وحةةةةةدات          
 منتجة

ّ
تررروفير  للوحرردات الحكوميرررة أن تخترراريمكررن  3-331

لرريف فقرررط الخررردمات الجماعيرررة برررل و تررروفير 
السلع والخدمات القردية لألشخاص مجانرا أو 

األسررر لقطررار  ا  اقتصررادي غيررر مجديررةبأسررعار 
يقتضري والوحدات األخرى التري ال  المعيشية

. أ تنرررتج هررري نقسرررها هرررذه السرررلع والخررردمات
  عيررةالجماوكررذلك األمررر فرري تقررديم الخرردمات 

حيررث تلتررزم " بالسررلع العامررة"والترري تسررمب 
الحكومررررة فقررررط بتحديررررد المسررررةوليات فقررررط 
الخاصرررة بتررروفير هرررذه السرررلع ولررريف تمويرررل 
إنتاجها  وليست الحكومة مج رة كرذلك  علرب 
إنترراج هررذه ال ضررائع  مررع العلررم أن الوحرردات 
الحكومية ال تنشرغل عرادة فري أنشرطة إنتاجيرة 

العمليرررة   متنوعرررة تنوعرررا ك يررررا مرررن الجهرررة
ولكنهررررا تعمررررل علررررب تغطيررررة  لرررريف فقررررط  

الخرردمات اإلجماليررة ولكررن العديررد مررن السررلع 
والخرردمات المقدمررة لألفررراد  وحيررث أن هررذا 
األمر يعد في المقام األول خيارا سياسيا  فنن 
حجم وكميات الخدمات التي تقردمها الحكومرة 
تتنور وتختلر  اختالفرا ك يررا مرن بلرد يخرر  

مات الجماعيرة الترري توفرهررا وبعيردا عررن الخررد
الحكومة مثل اإلدارة العامة والدفار  فنن  من 
الصررعب تصررني  بعرر  أنرروار اإلنترراج مثررل 

والخردمات الصرحية  انتاج الخردمات التعليميرة
وكافة الخدمات اإلنتاجيرة التري تعت رر فري حرد 
ذاتها حكومية حتب إذا كانت تنتجها الوحردات 

 .الحكومية
الترردخل فرري كوميررة وإذا قررررت الوحرردات الح 3-386

 -:ثالثة خياراتفنن أمامها  مجال االنتاج
ّ

يمكـــــنّأنّتؤســـــسّشـــــركةّعامـــــةّيمكنهـــــاّ .أّ
التحكمّفيّسياستهاّبمـاّفـيّذلـكّاألسـعارّ

ّواالستثمارّ
ــــةّ .بّ يمكنهــــاّأنّتؤســــسّمؤسســــةّغيــــرّهادف

 .للربحّتستطيعّالسيطرةّعليها
يمكنهاّأنّتنـتجّالسـلعّأوّالخـدماتّنفسـهاّ .جّ

ولكــنّلــيسّّفــيّمؤسســةّتمتلكهــاّالحكومــة
لهاّكيانّقانونيّقـائمّبذاتـهّومنفصـالّعـنّ

ّ.الوحدةّالحكوميةّنفسها
ّ

ـــــةّأوّ 3-383 ـــــتّمنشـــــأةّحكومي ـــــهّاذاّكان ـــــرّأن غي
مجموعةّمنشآتّحكوميةّتعمـلّفـيّانتـاجّ

،ّفإنــهّيلــزمّنفــسّالنــوعّتحــتّادارةّمشــتركة
معاملــةّهــذاّالكيــانّعلــىّأنــهّشــبهّشـــركةّ

ّ-:إذاّتوفرتّالمعاييرّالثالثةّالتالية
أســـــعاراّلمنتجاتهـــــاّذواتّداللـــــةّتتقاضـــــىّ .أّ

ّّاقتصاديةّ 
أنّيــــــــتمّإدارةّالوحــــــــدةّوتشــــــــغيلهاّبــــــــنفسّ .بّ

 األسلوبّالذيّتدارّبهّالشركاتّ
أنّيكــونّللوحــدةّمجموعــةّكاملــةّمــنّ.ّج .جّ

الحســـــــاباتّتمكنهـــــــاّمـــــــنّإدارةّالفـــــــوائضّ
والمـــــدخراتّواألصـــــولّوالخصـــــومّبحيـــــثّ

ّ.ّتكونّمحددةّومعايرة
ّ

ــــــرّأشــــــباهّالشــــــركاتّهــــــذهّمنتجــــــينّ وتعتب
ســوقيينّويــتمّمعــاملتهمّكوحــداتّمؤسســيةّ

بــــذاتهاّعــــنّالوحــــداتّالحكوميــــةّّمســــتقلة
التيّتملكها،ّويـتمّتصـنيفهمّإلـىّقطاعـاتّ
وقطاعــــاتّفرعيــــةّبــــنفسّاألســــلوبّالــــذيّ

ّ.ّيتمّفيهّتصنيفّالشركاتّالعامة
ومــنّأجــلّمعاملــةّهــذهّالمؤسســاتّعلــى388ّّّ-3

ّالدارة،ّيلــزمّأنّتســمحّالحكومــةّأنهــاّأشــباهّشــركات
مــنّاتخــاذّّبقــدرّكبيــرّمــنّالســلطةّتمكنهــاالمشــروعّ

القــراراتّوخصوصــاّفيمــاّيتعلــقّبالعمليــةّاإلنتاجيــةّ
،ّويلـــزمّأنّاألمـــوالوّأيضـــاّفيمـــاّيخـــصّاســـتخدامّ

يكــــــونّألشــــــباهّالشــــــركاتّالحكوميــــــةّالقــــــدرةّعلــــــىّ
واالئتمـــانّالخـــاصّّأرصـــدتهاّالعاملـــةالحفـــاظّعلـــىّ
لقدرةّعلىّتمويلّبعضّأوّكـلّعمليـاتّبأعمالهمّوا

تكوينّرأسّالمالّالخاصّبهمّبعيـداّعـنّمـدخراتهمّ
واحتيــــــاطيّاإلهــــــالك،ّواالقتــــــراض،ّوالقــــــدرةّعلــــــىّ
التفريــقّبــينّتــدفقاتّالــدخلّورأسّالمــالّبــينّأشــباهّ
الشركاتّوالحكومةّوهذاّيتضمنّأنّكافةّأنشـطتهمّ

مـعّّالّيمكـنّدمجهـاّدمجـاّتامـاالتمويليةّوالتشغيليةّ
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ـــلّبشـــكلّ ـــةّأوّإحصـــاءاتّالتموي ـــداتّالحكومي العائ
عملــي،ّعلــىّالــرغمّمــنّأنّهــذهّالمؤسســاتّليســتّ

ّ.ّذاتّكيانّقانونيّقائمّبذاته
ـــــــــةّالتابعـــــــــةّ 3-384 وتعامـــــــــلّالوحـــــــــداتّاإلنتاجي

للحكومــــةّوالتــــيّالّيمكــــنّمعاملتهــــاّعلــــىّ
أنهــاّأشــباهّشــركات،ّعلــىّأنهــاّمشــروعاتّ

الّيمكـــــنّّغيـــــرّذواتّشخصـــــيةّاعتباريـــــة
ـــــسّفصـــــلهاّعـــــنّم ـــــيّنف الكيهـــــاّوتظـــــلّف

الوحدةّالمؤسسـيةّمثلهـاّمثـلّالمالـك،ّوفـيّ
ومـنّّ،ضمنّالقطاعّالحكـوميهذهّالحالةّ

الممكنّأّتضمّإلـىّحـدّكبيـرّأوّكلـيّمـنّ
وهــــؤالءّالمنتجــــينّّمنتجــــينّغيــــرّســــوقيين

غيــــرّالســــوقيينّهــــمّمــــنّيقومــــونّبتــــوفيرّ
إنتــاجهمّلوحــداتّأخــرىّمجانــاّأوّبأســعارّ

ضـــافةّإلـــىّ،ّوباإلااقتصـــاديّمجديـــةليســـتّ
توفيرهـــاّســـلعّوخـــدماتّغيـــرّســـوقية،ّفـــإنّ
ـــــــــدّتضـــــــــمّالمنتجـــــــــينّ هـــــــــذهّالوحـــــــــداتّق
الحكوميينّالذينّيوفرونّالخدماتّوالسـلعّ
ـــــةّ ـــــىّالوحـــــداتّالحكومي ـــــرّالســـــوقيةّإل غي

أوّتكــــوينّّالوســــيطألغــــراضّاالســــتهالكّ
رأسّالمــالّالثابــتّاإلجمــالي،ّعلــىّســبيلّ
المثال،ّمصانعّالذخيرة،ّومكاتبّالطباعةّ

ة،ّوشـــــــركاتّالنقـــــــل،ّوشـــــــركاتّالحكوميـــــــ
وعلــىّهــذاّ..ّالحواســبّواالتصــاالت،ّإلــخ

فإنــهّمــنّالممكــنّأنّيكــونّمشــروعّفــرديّ
داخـــــلّالحكومـــــةّمنـــــتجّســـــوقي،ّوالمثـــــالّ
األكثــرّشــهرةّعلــىّذلــكّهــوّمتجــرّالكتــبّ

 .ّالموجودّفيّالمتاحف
ّ

مشةةةاريع الضةةةمان االجتمةةةاعي وصةةةناديق         
 الضمان االجتماعي 

ّ
ــــــــرّمشــــــــاريعّالضــــــــمانّاالجتمــــــــاعيّ 3-383 تعتب

مشــاريعّتــأمينّاجتماعيــةّتغطــيّالمجتمــعّ
ككـــــــلّأوّتشـــــــملّقطاعـــــــاتّكبيـــــــرةّمـــــــنّ
المجتمـــــــــعّوتفرضـــــــــهاّوتســـــــــيطرّعليهـــــــــاّ
الحكومة،ّتضمّهذهّالمشروعاتّمجموعـةّ
متنوعةّمنّالبرامجّوالتيّتقـومّعلـىّتقـديمّ
المزايـــاّالنقديـــةّأوّبشـــكلّأخـــرّإلـــىّكبـــارّ

حـاالتّالوفــاةّّالسـن،ّالغيــرّقـادرينّأوّفــي
ــــــاجينّمــــــنّكــــــوارثّأوّ أوّاألشــــــخاصّالن
المرضــــىّأوّبــــدلّالحضــــانةّأوّإصــــاباتّ
العمــــــــلّأوّبــــــــدلّالبطالــــــــةّأوّالعــــــــالواتّ

ولــيسّ..ّالعائليـةّأوّالرعايــةّالصــحية،ّإلــخ
هنــاكّضـــرورةّأنّتكــونّهنـــاكّصــلةّبـــينّ
ـــــــلّاألشـــــــخاصّ ـــــــغّالمـــــــدفوعّمـــــــنّقب المبل

ّ.ّواالستفادةّالتيّيتلقاهاّهذاّالشخص
ــــــةّت 3-388 نظــــــيمّمشــــــروعاتّالضــــــمانّفــــــيّحال

االجتمــــــاعيّهــــــذهّبشــــــكلّمنفصــــــلّعــــــنّ
األنشـــــــطةّاألخـــــــرىّللوحـــــــداتّالحكوميـــــــةّ
وتكــونّلهــاّأصــولهاّوخصــوماتهاّالخاصــةّ
بهــــــاّمنفصــــــلةّعــــــنّالوحــــــداتّالحكوميــــــةّ
وتعمــــــــلّفــــــــيّالمعــــــــامالتّالماليــــــــةّفــــــــيّ
حســــــاباتهاّالخاصــــــة،ّفإنــــــهّبــــــذلكّتعتبــــــرّ
وحــداتّمؤسســيةّوتوصــفّبأنهــاّصــناديقّ

ىّالـــــرغمّمـــــنّأنّضـــــمانّاجتمـــــاعيّوعلـــــ
اإلجراءاتّالمؤسسيةّالمتعلقـةّبمشـروعاتّ
الضمانّاالجتماعيّتختلفّمنّبلدّآلخـرّ

وقدّتكونّفيّبعـضّالـدولّمتكاملـةّتمامـاّ
مــــعّاألجهــــزةّالماليـــــةّللحكومــــةّوهــــذاّمـــــاّ
يطــرحّســؤاالّهــلّيلــزمّأنّتــتمّمعاملــةّهــذهّ
الصـــــناديقّعلـــــىّأنهـــــاّوحـــــداتّمؤسســـــيةّ

 .ّمستقلة
ـــدف 3-380 ـــيّت ـــالغّالت عّأوّتحصـــلّفـــيّتتنـــوعّالمب

المســـاهماتّالتأمينيـــةّاالجتماعيـــةّوالفوائـــدّ
التيّيتمّتحصيلهاّحيثّيحدثّهذاّالتنـوعّ
مـــــــــنّأجـــــــــلّتحقيـــــــــقّأهـــــــــدافّالسياســـــــــةّ
الحكوميـــةّوالتـــيّالّتكـــونّمرتبطـــةّبشـــكلّ
مباشـــرّبمفهـــومّالضـــمانّاالجتمـــاعيّكمـــاّ
ـــــافعّ ـــــقّالمن هـــــوّمخطـــــطّمـــــنّأجـــــلّتحقي
االجتماعيــــةّألفــــرادّالمجتمــــع،ّوقــــدّتكــــونّ

ةّأوّمنخفضةّمنّأجلّالتأثيرّعلـىّمرتفع
مســـتوىّالطلـــبّاإلجمـــاليّفـــيّاالقتصـــاد،ّ
علـــــىّســـــبيلّالمثـــــال،ّطالمـــــاّظلـــــتّهـــــذهّ
الصــــناديقّمســــتقلة،ّفإنــــهّيلــــزمّمعاملتهــــاّ
علـــىّأنهـــاّوحـــداتّمؤسســـيةّمســـتقلةّفـــيّ

 .نظامّالحساباتّالقومية
 
ّالعام الحكومي القطاع    . 2
ّّ
مــــــنّيتضــــــمنّالقطــــــاعّالحكــــــوميّالعــــــامّ 3-387

التاليـــــــــــةّمـــــــــــنّالوحـــــــــــداتّّالمجموعـــــــــــات
 المؤسسيةّالمقيمة

كافــةّوحــداتّالحكومــاتّالمركزيــةّوالواليــةّ .ّأ
ّ(كماّهوّمبينّفيماّيلي)ّوالمحليةّ

كافةّالمؤسساتّغيـرّالهادفـةّللـربحّوالتـيّ .ّب
يـــــتمّالســـــيطرةّعليهـــــاّمـــــنّقبـــــلّالوحـــــداتّ

 .الحكومية
ّ

يشـملّالقطــاعّأيضـاّصــناديقّالضـمانّاالجتماعيــةّ
مؤسسيةّقائمةّبذاتهاّأوّجزءاّمـنّسواءّأكانّوحدةّ

ـــةّأوّ ـــةّأوّحكومـــةّالوالي ّحكومـــةالالحكومـــةّالمركزي
،ّوالّيشــملّالقطــاعّالشــركاتّالعامــةّحتــىّّالمحليــة
للوحـــداتّالحكوميـــة،ّوالّّامملوكـــّرأســـمالهاّإذاّكـــان

يشملّكذلكّأشـباهّالشـركاتّوالتـيّتملكهـاّوتسـيطرّ
عليهـــــــــــاّالوحـــــــــــداتّالحكوميـــــــــــة،ّمـــــــــــعّالعلـــــــــــمّأنّ

ـــةّّالمشـــروعات الفرديـــةّالمملوكـــةّللوحـــداتّالحكومي
والتــيّالّتمثــلّأشـــباهّشــركاتّتبقـــىّأجــزاءّتكميليـــةّ
لهـــذهّالوحـــداتّومـــنّثـــمّيلـــزمّتضـــمينهاّفـــيّقطـــاعّ

ّ.ّالحكومةّالعام
ّ
الفرعيةةةة لقطةةةاع الحكومةةةة  القطاعةةةات     . 3

 العام 
ستســـــمحّالقطاعـــــاتّالفرعيـــــةّللحكومـــــاتّ 3-385

العامــةّبــالتفريقّبــينّكــالّمــنّالمؤسســاتّ
ــــربحّوصــــناديقّالضــــمانّ ــــةّلل ــــرّالهادف غي
االجتمــاعيّبالنســبةّللحكومــةّالمركزيــةّأوّ

،ّومــنّالمحليـةحكومــةّالحكومـةّالواليـةّأوّ
وجهــــــــةّالنظــــــــرّالعمليــــــــة،ّتظهــــــــرّكافــــــــةّ
صــناديقّالضــمانّاالجتمــاعيّفــيّالعـــادةّ

رعــــيّواحــــدّأوّســــيتمّعلــــىّأنهــــاّقطــــاعّف
مسـتواهمّوفـقّدمجهمّمعّبعضهمّالـبعضّ

المناســـــــــبّفـــــــــيّالحكومـــــــــةّوّالّتظهـــــــــرّ
صـــــــــناديقّالضـــــــــمانّاالجتمـــــــــاعيّوفقـــــــــاّ
لمســتواهمّالحكــوميّمنفصــلة،ّعــالوةّعلــىّ
هـــذا،ّقـــدّتظهـــرّالمؤسســـاتّغيـــرّالهادفـــةّ
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للــربحّعلــىّأنهــاّبنــداّمــاّبالنســبةّللحكومــةّ
العامةّبشكلهاّالكاملّسواءّأكانتّحكومةّ

كزيةّأوّحكومةّواليةّأوّحكومـةّمحليـةّمّر
 .بشكلّفردي

وتعتبرّالطريقةّاألولىّلقطاعاتّالحكومـةّ 3-381
 -:العامةّالفرعيةّهيّكماّيلي

ّّالمركزيةالحكومةّ .أّ
 حكومةّالواليةّ .بّ
 الحكومةّالمحليةّ .جّ
 صناديقّالضمانّاالجتماعي .دّ

حيثّأنهّمنّالمسلمّبهّهوّأنّالقطاعـاتّ
تشــــــــــــــــــــــــملّ"ّج"وّ"ّب"الفرعيــــــــــــــــــــــــةّأ،ّوّ

المؤسســاتّغيــرّالهادفــةّللــربحّولكنهــاّالّ
تشملّصناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّعلـىّ

ّ.مستوىّالحكومةّالعامة
الطريقــــــــــةّالثانيــــــــــةّللقطاعــــــــــاتّالفرعيــــــــــةّ 3-346

ّ-:للحكومةّالعامةّهيّكماّيلي
ّالحكومةّالمركزيةّ .ّأ
 حكومةّالواليةّ .ّب
ّالحكومةّالمحليةّ .ّت
ّ

حيثّأنـهّمـنّالمسـلمّبـهّهـوّأنّالقطاعـاتّالفرعيـةّ
تشـــــملّالمؤسســـــاتّغيـــــرّالهادفـــــةّ"ّج"وّّ"ب"أ،ّوّ

للربحّوكذلكّصناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّبالنسـبةّ
ّ.للمستوىّالحكومي

ّ
وفيّكالّالطريقتينّالخاصتينّبالقطاعـاتّ 3-343

الفرعيــــةّتظهــــرّالمؤسســــاتّغيــــرّالهادفــــةّ
للـــــربحّعلـــــىّأنهـــــاّعنوانـــــاّتحـــــتّمســـــتوىّ

ّ.ّحكوميّمناسب
ّيقتــــــــيويعتمــــــــدّاالختيــــــــارّبــــــــينّكــــــــالّطّر 3-348

ــــىّالقطاعــــاتّالفّر عيــــةّبشــــكلّأساســــيّعل
حجــــــــــمّأوّأهميــــــــــةّصــــــــــناديقّالضــــــــــمانّ
االجتمـــــاعيّالموجـــــودةّفـــــيّالبلـــــدّوعلــــــىّ

 .الطريقةّالتيّيتمّإدارتهمّبها
ــــبالدّمســــتوىّ 3-344 وقــــدّالّيوجــــدّفــــيّبعــــضّال

متوســــطّمناســــبّبــــينّالحكومــــةّالمركزيــــةّ
ـــلّهـــذهّالحالـــةّالّتوجـــدّ والمحليـــةّوفـــيّمث

،ّوقـدّيوجـدّفـيّبعـضّدولّ"حكومةّواليـة"
نّمسـتويينّحكــوميينّتحــتّأخـرىّأكثــرّمــ

الحكومــةّالمركزيــة،ّوفــيّهــذهّالحالــةّيلــزمّ
أنّيكــونّالمســتوياتّاألدنــىّمجتمعــةّمــعّ
حكومــةّالواليــةّأوّالحكومــةّالمحليــةّعلــىّ

 .الوجهّالمناسب
 

  المركزيةالحكومة           
 
ـــةّ 3-343 يضـــمّالقطـــاعّالفرعـــيّللحكومـــةّالمركزي

وحــدةّأوّوحــداتّمؤسســيةّتكــونّالحكومــةّ
باإلضـــافةّإلــىّالمؤسســـاتّغيـــرّالمركزيــةّ

الهادفــةّللــربحّغيــرّالســوقيةّوالتــيّتســيطرّ
 .عليهاّالحكومة

تمتــدّالســلطةّالسياســيةّللحكومــةّالمركزيــةّ 3-348
علــــىّكافــــةّإقلــــيمّالــــبالد،ّومــــنّثــــمّيكــــونّ
للحكومـــــــةّالمركزيـــــــةّالحـــــــقّفـــــــيّفـــــــرضّ
الضـــــرائبّعلـــــىّكافـــــةّالوحـــــداتّالمقيمـــــةّ
والوحـــداتّغيـــرّالمقيمـــةّالتـــيّتعمـــلّفـــيّ

صــــــــاديّمــــــــاّداخــــــــلّالــــــــبالد،ّنشــــــــاطّاقت

وتتضـــــــمنّمســـــــئوليتهاّالسياســـــــيةّالـــــــدفاعّ
القـــــوميّوالحفـــــاظّعلـــــىّتطبيـــــقّالقـــــانونّ
واألوامــــــرّوالحفــــــاظّعلــــــىّالعالقــــــاتّمــــــعّ

وكــــــــذلكّتســــــــعىّ.ّالحكومـــــــاتّالخارجيــــــــة
العمــــلّالفعــــالّللنظــــامّّلضــــمانالحكومــــةّ

االجتمــــــــــــــاعيّواالقتصــــــــــــــاديّبموجــــــــــــــبّ
التشـــــريعاتّوالقـــــوانينّالمناســـــبة،ّوتـــــدخلّ

ياتّالحكومــــــــــةّتــــــــــوفيرّضــــــــــمنّمســــــــــئول
الخـــــــدماتّالمجتمعـــــــةّلصـــــــالحّالمجتمـــــــعّ
ككــل،ّولهــذاّالغــرضّتتكبــدّمصــاريفّفــيّ
الدفاعّواإلدارةّالعامة،ّباإلضافةّإلـىّذلـكّ
قـــدّتتكبـــدّمصـــاريفّعلـــىّالخـــدماتّالتـــيّ
تقــدمهاّمثــلّالتعلــيمّوالصــحةّوتكــونّهــذهّ
الخدماتّموجهـةّفـيّالمقـامّاألولّلصـالحّ

ذاّقـدّتقـومّوعلـىّهـ.ّاألسرّالمعيشـيةأفرادّ
بعمــــــــــلّتحــــــــــويالتّلوحــــــــــداتّمؤسســــــــــيةّ
ـــاألخصّلألســـرّالمعيشـــيةّوالمؤسســـاتّ وب
غيرّالهادفـةّللـربحّوالشـركاتّوالمسـتوياتّ

 .ّاألخرىّمنّالحكومة
ـــةّقطـــاعّفرعـــيّ 3-340 ـــرّالحكومـــاتّالمركزي تعتب

كبيـــــرّومعقـــــدّفـــــيّمعظـــــمّالـــــبالد،ّحيـــــثّ
يتشـــكلّبوجـــهّعـــامّمـــنّمجموعـــةّمركزيـــةّ

تمثـــــــلّمــــــنّاإلداراتّأوّالــــــوزاراتّوالتــــــيّ
وحــــــدةّمؤسســــــيةّواحــــــدةّباإلضــــــافةّإلــــــىّ
وحداتّمؤسسيةّأخرىّكماّهوّالحـالّفـيّ
العديــــدّمــــنّالــــدول،ّوقــــدّتكــــونّكــــلّإدارةّ
مسئولةّعنّمقدارّمعينّمنّالمصـروفاتّ
داخــلّإطــارّعمــلّميزانيــةّالحكومــةّككــل،ّ
وعــــادةّالّيكــــونّهنــــاكّوحــــداتّمؤسســــيةّ
مســـتقلةّلهـــاّالقـــدرةّعلـــىّتملـــكّأصـــولّأوّ

كّفـــيّالمعـــامالت،ّتحمـــلّخصـــومّوتشـــتّر
بشــــكلّمســــتقلّعــــنّالحكومــــةّ.ّ.ّ.ّإلــــخّ

 .ّالمركزيةّككل
وتعتبــرّوزارتّالحكومــةّالمركزيــةّمتباعــدةّ 3-347

مــنّالناحيــةّالجغرافيــةّوتتواجــدّفــيّأمــاكنّ
مختلفـــةّمـــنّالبلـــدّولكنهـــاّتكـــونّفـــيّكـــلّ
.ّاألحــوالّجــزءاّمــنّوحــدةّمؤسســيةّواحــدة

ـــــــةّ ـــــــتّالحكومـــــــةّالمركزي وبالمثـــــــلّإذاّكان
ــــــةّأو ــــــبّفرعي وكــــــاالتّفــــــيّأجــــــزاءّّمكات

مختلفـــــــةّمــــــــنّالبلـــــــدّمــــــــنّأجـــــــلّموافــــــــاةّ
االحتياجــاتّالمحليــةّبمــاّفــيّذلــكّالقواعــدّ

ــــــيّّالمنشــــــآتّالعســــــكريةالعســــــكريةّأوّ الت
تخــدمّأغــراضّالــدفاعّالقــومي،ّحيــثّيلــزمّ
أنّتعتبــــرّكافــــةّهــــذهّاألمــــورّأجــــزاءّمــــنّ

 .ّوحدةّمؤسسيةّواحدةّللحكومةّالمركزية
ــــدّيوجــــدّباإلضــــافةّإلــــىّإداراتّووّز 3-345 اراتّق

للحكومـةّالمركزيـةّيكـونّّوحـداتالحكومـةّ
لهــــاّكيــــانّقــــانونيّمســــتقلّوحكــــمّمســــتقلّ
جــوهري،ّويكــونّلهــمّحريــةّالتصــرفّفــيّ
حجـــمّوشـــكلّمصـــروفاتهمّوقـــدّيكـــونّلهـــمّ
مصـــدرّمباشـــرّمـــنّالعوائـــدّمثـــلّضـــرائبّ

،ّويكـونّالغـرضّ"(أسهمّمرهونة)"ّمحددةّ
مــنّتأســيسّمثــلّهــذهّالوكــاالتّهــوّتنفيــذّ

بنـــاءّالطــرقّأوّاإلنتـــاجّمهــامّمعينـــةّمثــلّ
غيرّالسوقيّللخدماتّالصـحيةّوالتعليميـةّ
إذاّكانــــــــتّلهــــــــمّمجموعــــــــةّكاملــــــــةّمــــــــنّ
الحساباتّولكنهـاّتعتبـرّجـزءاّمـنّالقطـاعّ
الفرعـــــــيّللحكومــــــــةّالمركزيــــــــةّإذاّكانــــــــتّ
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الخــدماتّالتــيّتقــدمهاّغيــرّســوقيةّأوّإذاّ
 .ّكانتّتخضعّلسيطرةّالحكومةّالمركزية

لحكومــةّوفــيّبعــضّالــدول،ّقــدّتتضــمنّا 3-341
المركزيــــةّوحــــداتّتعمــــلّفــــيّالمعــــامالتّ
الماليــةّالتــيّيقــومّبهــاّالبنــكّالمركــزيّفــيّ
بـــالدّأخـــرى،ّوتكــــونّالحكومـــةّالمركزيــــة،ّ
ــــــىّوجــــــهّالخصــــــوص،ّمســــــئولةّعــــــنّ عل
إصدارّالعملةّوالحفاظّعلـىّاالحتياطيـاتّ

.ّأسـعارّالصـرفالعالميةّوصندوقّتثبيتّ
وكــــــذلكّالمعــــــامالتّمــــــعّصــــــندوقّالنقــــــدّ

ذاّم اّظلتّهـذهّالوحـداتّالمبينـةّالدوليّوا 
مالياّمعّالحكومـةّالمركزيـةّّمندمجةسابقاّ

وتحــــتّالســــيطرةّواإلشــــرافّالمباشــــرّمــــنّ
الحكومــــة،ّفإنــــهّالّيمكــــنّمعاملتهــــاّعلــــىّ

عالوةّعلـىّ.ّأنهاّوحداتّمؤسسيةّمستقلة
هذاّإذاّكانتّمهامّالسلطةّالماليـةّالمنفـذةّ
مـــنّقبـــلّالحكومـــةّالمركزيـــةّمســـجلةّفـــيّ

ـــــيّالقطـــــاعّالحكـــــوم يّوليســـــتّمســـــجلةّف
قطـــــــاعّالشـــــــركاتّالماليـــــــة،ّوعلـــــــىّهـــــــذاّ
يوصـــىّبـــأنّالعمليـــاتّالخاصـــةّبوكـــاالتّ
الحكومـــــــــــةّالمركزيـــــــــــةّالتـــــــــــيّتضـــــــــــطلعّ

ومهـامّاإليـداعّأنّتكـونّّالنقديةبالسلطاتّ
محــــددةّبشــــكلّمســــتقلّمــــنّأجــــلّالمهــــامّ
ــــــــــىّ ــــــــــةّبالحصــــــــــولّعل ــــــــــةّالملحق التحليلي

ّالنقديـــةالحســـاباتّالتـــيّتغطـــيّالســـلطاتّ
تــوفيرّالــروابطّمــعّبــاقيّّككــل،ّومــنّأجــل

ـــــلّدليـــــلّميـــــزانّ األنظمـــــةّاإلحصـــــائيةّمث
ـــــــلّ المـــــــدفوعاتّاإلصـــــــدارّالســـــــادسّودلي

8663ّإحصــــاءاتّماليــــةّالحكومــــةّلعــــامّ
ودليلّإحصـاءاتّالنقديـةّوالماليـةّالصـادرّ

ــــدوليّلعــــامّ 8666ّعــــنّصــــندوقّالنقــــدّال
ــــــّ (.MSFMّ)والـــــذيّيعـــــرفّاختصـــــاراّب

ومــنّثــمّيمكــنّجمعهــمّمــعّتلــكّالوحــداتّ
ــــــــكّالمركــــــــزيّوالشــــــــركاتّالخا صــــــــةّبالبن

اإليــــــداعّاألخــــــرىّفــــــيّعالمــــــاتّتبويــــــبّ
 .ّحسبّالحاجة

 
 حكومة الوالية          

 
يضـــــمّالقطــــــاعّالفرعــــــيّلحكومــــــةّالواليــــــةّ 3-336

ـــــرّوحـــــداتّ ـــــةّوالتـــــيّتعتب حكومـــــاتّالوالي
مؤسســـــــــــيةّمنفصـــــــــــلةّباإلضـــــــــــافةّإلـــــــــــىّ
المؤسســــــاتّغيــــــرّالهادفــــــةّللــــــربحّغيــــــرّ
السوقيةّوالتيّيـتمّالسـيطرةّعليهـاّمـنّقبـلّ

 .ّالحكومة
إنّحكومــــةّالواليــــةّهــــيّحكومــــةّوحــــداتّ 3-333

مؤسسيةّتمارسّبعضّمنّمهامّالحكومـةّ
الحكومـةّالمركزيــةّعلـىّمسـتوىّأدنــىّمـنّ

وأعلــىّمــنّالوحــداتّالمؤسســيةّالحكوميــةّ
وهــــيّ.ّالمحلــــيالموجــــودةّعلــــىّالمســــتوىّ

ــــةّ ــــدّســــلطاتهاّالمالي وحــــداتّمؤسســــيةّتمت
ـــةّ والتشـــريعيةّوالتنفيذيـــةّعلـــىّمســـتوىّوالي
واحدةّفقـطّحيـثّتقسـمّالبلـدّإلـىّمجموعـةّ
منّالواليـات،ّوتوصـفّكلمـةّواليـةّبألفـاظّ

دّألخــرى،ّمختلفــةّومتنوعــةّتختلــفّمــنّبلــ
وفــيّبعــضّالــبالد،ّوخصوصــاّالصــغيرة،ّ
قــدّالّتوجــدّالواليــاتّالفرديــةّأوّحكومــاتّ
الواليـــــــات،ّولكـــــــنّفـــــــيّالـــــــبالدّالكبـــــــرى،ّ

وخصوصاّتلـكّالتـيّلهـاّدسـتورّاتحـادي،ّ
ـــــــــلّبعـــــــــضّالســـــــــلطاتّ ـــــــــتمّتخوي فإنـــــــــهّي

 .ّوالمسئولياتّإلىّحكوماتّالواليات
وعــــادةّمــــاّيكــــونّلحكومــــةّالواليــــةّســــلطةّ 3-338

ضّالضــــرائبّعلـــــىّماليــــةّمــــنّأجـــــلّفــــّر
الوحداتّالمؤسسـيةّالمقيمـةّفيهـا،ّأوّالتـيّ
تشــــــــاركّفــــــــيّاألنشــــــــطةّاالقتصــــــــاديةّأوّ
المعـــامالتّالتـــيّتـــتمّفيهـــا،ّأوّفـــيّنطـــاقّ

(.ّولــــيسّفــــيّمنــــاطقّأخــــرى)مســــئوليتهاّ
ومنّأجلّاالعتـرافّبهـاّكوحـدةّمؤسسـية،ّ
يلـــــــزمّأنّتملـــــــكّأصـــــــولّوتجمـــــــعّأمـــــــوالّ
وتتحمــــلّخصــــوماتّعلــــىّحســــابها،ّكمــــاّ

ــــــزمّأنّت ــــــاقكــــــونّمســــــئولةّعــــــنّيل أوّّإنف
تخصــــــيصّبعـــــــضّأوّكـــــــلّضـــــــرائبهاّأوّ
دخلهـــاّالتــــيّتقــــومّبتحصــــيلهاّبنــــاءاّعلــــيّ
سياستهاّالخاصة،ّبموجـبّالقواعـدّالعامـةّ
لقــــــــانونّالــــــــبالد،ّمــــــــعّالعلــــــــمّأنّبعــــــــضّ
التحـــــــويالتّالتـــــــيّتقـــــــومّبهـــــــاّالحكومـــــــةّ
المركزيــــــةّلهــــــاّتكــــــونّألغــــــراضّمعينــــــة،ّ
وتلتــــزمّحكومـــــةّالواليــــةّبتعيـــــينّموظفيهـــــاّ

لّمســـــــتقلّّوبعيـــــــداّعـــــــنّالســـــــيطرةّبشـــــــك
وعلـــــىّالنقـــــيض،ّإذاّ.ّاإلداريـــــةّالخارجيـــــة

كانـــتّالحكومــــةّاإلقليميــــةّمعتمــــدةّبشــــكلّ
ذاّ كانــتّالحكومــةّالمركزيــةّتخصــصّالســبلّتــامّعلــىّتمــويالتّالحكومــةّالمركزيــةّوا 
التـــيّتصـــرفّفيهـــاّهـــذهّالتمـــويالتّعلـــىّ
المســــتوىّالمحلــــي،ّفبالتــــاليّيلــــزمّمعاملــــةّ

علـــــىّأنهـــــاّوكالـــــةّّحكومـــــةّالواليـــــةّهـــــذه
للحكومــةّالمركزيــةّوليســتّوحــدةّمؤسســيةّ

 .ّمستقلة
وتميـــــزّحكومـــــاتّالواليـــــات،ّإذاّوجـــــدت،ّ 3-334

بحقيقةّأنهاّتمتلـكّسـلطةّماليـةّتمتـدّعلـىّ
الجغرافيـــةّالتـــيّيمكـــنّأنّّأوســـعّالمنـــاطق

داريـة،ّ تقسمّإليهاّالبلدّألغراضّسياسـيةّوا 
ويوجـدّفـيّعـددّقليــلّمـنّالـدولّأكثـرّمــنّ

نّالحكومـــةّالمركزيـــةّمســـتوىّحكـــوميّبـــي
والوحـــداتّالمؤسســـيةّالحكوميـــةّاألصــــغرّ
علــىّالمســتوىّالمحلــي،ّوفــيّهــذهّالحالــة،ّ
يــــــتمّتجميــــــعّهــــــذهّالمســــــتوياتّالوســــــيطةّ
للحكومــاتّمــعّبعضــها،ّألغــراضّالتقســيمّ
القطــــاعيّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــة،ّ
ســـواءّأكانـــتّمســـتوياتّحكومـــةّواليـــةّأوّ
يّحكومــةّمحليــةّوفقــاّللشــكلّاألقــربّالــذ

 .ّتشتركّعليه
ويمكـــــــنّلحكومـــــــةّالواليـــــــةّأنّتمتلـــــــكّأوّ 3-333

تسيطرّعلىّشركاتّبنفسّاألسلوبّالتـيّ
ـــــــةّومـــــــنّ ـــــــهّالحكومـــــــةّالمركزي تســـــــيطرّب
الممكنّأيضـاّأنّتكـونّلهـاّوحـداتّتعمـلّ

،ّوفــــيّهــــذهّالحالــــة،ّالســــوقيفـــيّاإلنتــــاجّ
يلــزمّمعاملــةّوحـــداتّالمنتجــينّعلــىّأنهـــاّ

ســــجالتهمّّبــــررتّذلــــكأشــــباهّشــــركاتّإذاّ
 .ّحاسبيةّهذاّاألمرميليةّوالالتشغ

ّ
 الحكومة المحلية           

 
يضــــمّالقطــــاعّالفرعــــيّللحكومــــةّالمحليــــةّ 3-338

حكومـــــاتّمحليـــــةّوالتـــــيّتعتبـــــرّوحـــــداتّ
مؤسســـــــــــيةّمنفصـــــــــــلةّباإلضـــــــــــافةّإلـــــــــــىّ
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المؤسســــــاتّغيــــــرّالهادفــــــةّللــــــربحّغيــــــرّ
السوقيةّوالتيّيـتمّالسـيطرةّعليهـاّمـنّقبـلّ

وبشــكلّأساســي،ّتعتبــرّ.ّالحكومــةّالمحليــة
ـــةّوحـــداتّمؤسســـيةّتمتـــدّ الحكومـــةّالمحلي
سلطاتهاّالماليةّوالتشريعيةّوالتنفيذيةّعلـىّ
المنــــاطقّاألصــــغرّجغرافيــــاّوالتــــيّتعتبــــرّ
داريــــــــة .ّمفصــــــــولةّألغــــــــراضّسياســــــــيةّوا 

ويكونّنطاقّسلطتهمّأقـلّبوجـهّعـامّعـنّ
ـــة،ّوقـــدّ ـــةّوحكومـــةّالوالي الحكومـــةّالمركزي
يحــقّلهــاّأوّالّيحــقّلهــاّفــرضّالضــرائبّ

تّالمؤسسـيةّالمقيمـةّفـيّهـذهّعلىّالوحـدا
المنـــاطق،ّوهـــيّتعتمـــدّبشـــكلّكبيـــرّعلـــىّ
المنحّوالتحـويالتّالتـيّتـدفعهاّالحكومـاتّ
ذاتّالمســــتوىّاألعلــــىّوقــــدّتعتبــــرّأيضــــاّ
أنهـــــــــاّوكـــــــــاالتّللحكومـــــــــةّالمركزيـــــــــةّأوّ
اإلقليميــةّفــيّبعــضّاألحــوال،ّومــنّأجــلّ
معاملتهاّعلىّأنهاّوحـداتّمؤسسـيةّفإنهـاّ

ـــــــزمّأنّتكـــــــونّمســـــــئولةّعـــــــن امـــــــتالكّّيل
األصـــــــــولّوجمـــــــــعّالتمـــــــــويالتّوتحمـــــــــلّ
الخصــــوماتّمــــنّخــــاللّاالقتــــراضّعلــــىّ
حســابهاّالخــاص،ّوبالمثــل،ّيلــزمّأنّيكــونّ
لهـاّبعــضّمـنّحقــوقّالتصـرفّعلــىّهــذهّ

هـــا،ّويلـــزمّأنّإنفاقالتمـــويالتّالتـــيّتقـــومّب
يكــــونّلهــــاّالقــــدرةّعلــــىّتعيــــينّموظفيهــــاّ
.ّبشـــــكلّمســـــتقلّعـــــنّالســـــيطرةّالخارجيـــــة

المحليـــــةّيمكـــــنّأنّوحقيقـــــةّأنّالحكومـــــةّ
تكـــونّبمثابـــةّوكـــاالتّللحكومـــةّالمركزيـــةّ
أوّحكومـــــةّالواليـــــةّالّيمنـــــعّمـــــنّأنّيـــــتمّ
ـــــىّأنهـــــمّوحـــــداتّمؤسســـــيةّ معـــــاملتهمّعل
مستقلةّشريطةّأنّتكونّالحكومةّالمحليـةّ

نفـــاققــادرةّعلـــىّجمـــعّّو التمـــويالتّعلـــىّّا 
 .ّمبادراتهاّومسئوليتهاّالخاصة

وباعتبــارّأنهــمّوحــداتّحكوميــةّفــإنهمّفــيّ 3-330
ــــــــةّمــــــــعّالوحــــــــداتّ ــــــــبّللغاي اتصــــــــالّقري
المؤسســيةّالمقيمــةّفــيّمحليــاتهمّوبالتــاليّ
ــــةّبتقــــديمّمجموعــــةّ ــــومّالحكومــــةّالمحلي تق
كبيـــرةّمـــنّالخــــدماتّللمقيمـــينّالمحليــــين،ّ
بعضّمنّهذهّالخدماتّقدّيكونّالتمويـلّ
مــنّالتحــويالتّالتــيّتقــومّبهــاّالمســتوياتّ

وتحكــــمّنفــــسّالقــــوانينّ.الحكوميــــةّاألعلــــى
ومـــــةّالمحليـــــةّمـــــعّمنتجـــــاتّمعاملـــــةّالحك

الســلعّوالخــدماتّكمــاّهــوّمطبــقّمــنّقبــلّ
الحكومــةّالمركزيــةّوحكومــةّالواليــة،ّويلــزمّ
أنّتعامــــلّوحــــداتّمثــــلّالمســــارحّالبلديــــةّ
والمتــاحفّوحمامــاتّالســباحة،ّإلــخّوالتــيّ
تقــــومّبتقــــديمّخــــدماتّوســــلعّعلــــىّأســــاسّ
سوقيّعلىّأنهاّأشباهّشـركاتّإذاّتـوافرتّ

ــــــــمّالمعلومــــــــاتّالمحاســــــــبيةّا لمناســــــــبةّوت
ــــىّأنهــــاّشــــركاتّالقطاعــــاتّ تصــــنيفهاّعل

وتعامــــلّالوحــــداتّاألخــــرىّ.ّغيـــرّالماليــــة
التـــيّتقـــومّبتـــوفيرّالخـــدماتّوالســـلعّعلـــىّ
أســاسّســوقيّعلــىّأنهــاّمشــروعاتّفرديــةّ

وتبقــىّالوحــداتّ.ّداخــلّالحكومــةّالمحليــة
ـــةّوالصـــحيةّ ـــوفرّالخـــدماتّالتعليمي التـــيّت
علــــىّأســــاسّغيــــرّســــوقيّجــــزءاّمكمــــالّ

ـــــيّتنتمـــــيّللوحـــــدةّ ـــــةّالت ـــــةّالمحلي الحكومي
 .ّإليها

ّ

 صناديق الضمان االجتماعي         
 
تضــمّصــناديقّالضــمانّاالجتمــاعيّكافــةّ 3-337

صــــــناديقّالضــــــمانّاالجتمــــــاعيّالعاملــــــةّ
 .علىّكافةّالمستوياتّالحكومية

 
القطةةةاع إلةةةى  لتقسةةةيمالبديلةةةة  الطةةةرق    . 4

 قطاعات فرعية 
 
ــةّللقطاعــاتّالفرعيــةّللقطــاعّ 3-335 الطــرقّالبديل

صـــــناديقّالضـــــمانّّضـــــمالحكـــــوميّهـــــوّ
مجموعـــاتّالتـــيّتعمـــلّالاالجتمـــاعيّفـــيّ

فــــيّكــــلّمســــتوىّحكــــوميّمــــعّالوحــــداتّ
الحكوميــــــــةّالمماثلــــــــةّوالحكومــــــــاتّالتــــــــيّ
تســـــيطرّعلـــــىّالمؤسســـــاتّغيـــــرّالهادفـــــةّ
للــربحّوتقـــومّبتمويلهـــاّعلـــىّهـــذاّالمســـتوىّ

ــــــدي ــــــمّوضــــــعّهــــــذينّالب لينّالحكــــــومي،ّوت
للقطاعـــاتّالفرعيـــةّمـــنّأجـــلّأنّتتناســـبّ
ــــــــة،ّ مــــــــعّاالحتياجــــــــاتّالتحليليــــــــةّالمختلف
ـــــرّ ـــــهّأكث ـــــذيّيتخـــــذّكون ـــــرّالقـــــرارّال ويعتب
ــــدّمعــــينّ الطــــرقّمناســــبةّومالئمــــةّفــــيّبل
علــــىّأنــــهّذوّأولويــــة،ّإذّيعتمــــدّعلــــىّأيّ
مدىّتعتبرّصـناديقّالضـمانّاالجتمـاعيّ
مهمةّوعليّأيّمستوىّيـتمّإدارتهـاّبشـكلّ

حداتّالحكوميةّالتـيّتـدخلّمستقلّمنّالّو
إذاّكانـتّإدارةّصـناديقّ.ّفيّشـراكهّمعهـا

بشـكلّكبيــرّّمندمجـةالضـمانّاالجتماعيـةّ
ـــاتّقصـــيرةّومتوســـطةّاألجـــلّ مـــعّالمتطلب

االقتصـــــــاديةّالعامـــــــةّللحكومـــــــةّّللسياســـــــة
والتــيّتــمّتعــديلّمســاهماتهاّومنافعهــاّوفقــاّ
للسياسةّاالقتصاديةّالعامة،ّفإنـهّسيصـبحّ

علـــــــىّالمســـــــتوىّّمـــــــنّالصـــــــعبّللغايـــــــة،
النظـــــــري،ّإجـــــــراءّأيّمقارنـــــــةّبــــــــينّإدارةّ
الضـــمانّاالجتمـــاعيّوالمهـــامّاالقتصـــاديةّ
األخـــــرىّللحكومــــــة،ّوعلـــــىّالعكــــــس،ّقــــــدّ
تتواجدّصناديقّالضـمانّاالجتمـاعي،ّفـيّ
.ّبعــــضّالــــبالد،ّفــــيّشــــكلّبــــدائيّللغايــــة

وفـــــيّكـــــالّالحـــــالتينّمـــــنّالصـــــعبّدعـــــمّ
معاملــــــةّصــــــناديقّالضــــــمانّاالجتماعيــــــةّ

عّفرعــــيّمســـــتقلّبشـــــكلّعلــــىّأنهـــــاّقطـــــا
متساويّمعّالحكومـةّالمركزيـةّأوّحكومـةّ
الواليــــــــةّأوّالحكومــــــــةّالمحليــــــــة،ّوتكــــــــونّ
اســــــــتخدامّالطريقـــــــــةّالبديلـــــــــةّللقطاعـــــــــاتّ
الفرعيــــــــةّأكثــــــــرّمالئمــــــــةّمــــــــعّالوحــــــــداتّ
الحكوميــــــــــةّالمماثلــــــــــةّعلــــــــــىّالمســــــــــتوىّ
ــــــةّهــــــيّ ــــــرّهــــــذهّالطريق الحكــــــومي،ّوتعتب

اإلحصـــاءاتّّدليـــلالطريقـــةّالمفضـــلةّفـــيّ
ّ.8663لحكوميةّلعامّالماليةّا

  الفرعية قطاعاتةهقطاع األسر المعيشية و      .زّ
 وحةةةدات باعتبارهةةةا المعيشةةةية األسةةةر     . 1

 مؤسسية
،ّألغــراضّاألســرّالمعيشــيةقطــاعّّيعــرف 3-331

نظـــــــامّالحســـــــاباتّالقوميـــــــة،ّعلـــــــىّأنهـــــــاّ
مجموعـــةّمـــنّاألشـــخاصّيتشـــاركونّفـــيّ
نفـــسّالظـــروفّالمعيشـــيةّغالبـــا،ّوينفقـــونّ
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بعـــضّأوّكــــلّدخلهـــمّوثــــروتهمّوهـــمّمــــنّ
يســـتهلكونّمعظـــمّأنـــواعّالســـلعّوالخـــدماتّ

والتـيّتتمثـلّفـيّاإلسـكانّّبصورةّجماعيـة
والغــذاء،ّوبوجــهّعــام،ّيلــزمّأنّيكــونّلكــلّ

ــــردّمــــنّ ّحــــقّمــــاّفــــيّرّالمعيشــــيةاألســــف
وعلـىّ.ّالمعيشـيةلألسـرةّّالجماعيـةالمواردّ

القــراراتّالتــيّّبعــضاألقــلّيلــزمّأنّتتخــذّ
تـــــــــؤثرّعلـــــــــىّاالســـــــــتهالكّأوّاألنشـــــــــطةّ

ّ.ّككلاألسرّاالقتصاديةّلصالحّ
هــــيّّاألســــرّالمعيشــــيةوغالبــــاّمــــاّتعتبــــرّ 3-386

ّاألســرّالمعيشــيةأعضــاءّّإالّأنالعــائالتّ
واّالواحــــدةّلــــيسّمـــــنّالضــــروريّأنّيكونـــــ

ينتمونّلنفسّالعائلةّحيثّأنهـمّيتشـاركونّ
ويمكــنّأنّ.ّفــيّنفــسّالمــواردّواالســتهالك

ّبـــأيّحجـــمّوتتخـــذّّاألســـرّالمعيشـــيةُتكـــونّ
أشـــــــكالّمتنوعـــــــةّللغايـــــــةّومختلفـــــــةّعـــــــنّ
بعضــــــــهاّالــــــــبعضّفــــــــيّالمجتمعــــــــاتّأوّ
الثقافـاتّوهـذاّيعتمـدّعلـىّالعـاداتّوالـدينّ
والتعليمّوالمناخّوالجغرافيـةّوالتـاريخّوبـاقيّ

ويعتبـــرّ.ّعوامـــلّاالقتصـــاديةّاالجتماعيـــةال
الــذيّّاألســرّالمعيشــيةالتعريــفّالخــاصّب

ـــهّالدراســـاتّاإلحصـــائيةّبنـــاءاّعلـــىّ حددت
الظـــروفّاالجتماعيـــةّواالقتصـــاديةّداخـــلّ
بلـــدّمعـــينّيتناســـبّمـــعّويـــأتيّقريـــبّمـــنّ

فـــــــــيّنظـــــــــامّّاألســـــــــرّالمعيشـــــــــيةمفهـــــــــومّ
ـــرغمّمـــنّ أنـــهّالحســـاباتّالقوميـــة،ّعلـــىّال

تضـــيفّّأنحصـــائيةّاإلّيجـــوزّللدراســـاتّ
بعــضّالتفصــيالتّأوّالمعــاييرّداخــلّبلــدّ

ّ.ّمعين
والّيعتبـــــرّطـــــاقمّالعمـــــلّالـــــداخليّالـــــذينّ 3-383

يعيشـــــــونّفـــــــيّنفـــــــسّالمرافـــــــقّبوصـــــــفهمّ
المــــــوظفينّجــــــزءاّمــــــنّاألســــــرةّالمعيشــــــيةّ
للموظــفّعلــىّالــرغمّمــنّأنهــمّقــدّيــوفرواّ
ــــىّأنهــــاّمكافــــأةّ لهــــمّاإلقامــــةّوالطعــــامّعل

عــامّحتــىّلــوّكــانّيقــدمّلهــمّالمســكنّوالط
فالمســـــتخدمونّالمنزليـــــونّ.ّكـــــأجرّعينـــــي

لـــــيسّلهـــــمّالحـــــقّفـــــيّالمـــــواردّالجماعيـــــةّ
ألســــــــرةّربّالعملوومــــــــاّيســــــــتهلكونهّمــــــــنّ
مسـكنّوطعـامّالّيــدخلّفـيّاســتهالكّربّ
االســرة،ّولــذلكّيجــبّمعــاملتهمّباعتبـــارهمّ
ـــــرّأســـــرةّربّ ينتمـــــونّألســـــرةّمعيشـــــيةّغي

ّ.ّاألسرة
الخــــــدمّأوّالمســــــتخدمونّيــــــتمّمعاملــــــةّالّوّ 3-388

الذينّيعيشونّبشـكلّدائـمّداخـلّّالمحليون
أوّاألفـــــرادّّمســـــكنّواحـــــدّمـــــعّربّالعمـــــل

ــــةّداخــــلّ ــــرةّطويل ــــعّإقــــامتهمّلفت التــــيّيتوق
مؤسسةّأوّلمدةّمحـددةّعلـىّأنهـمّينتمـونّ

الخاصـــةّبالمؤسســـةّّاألســـرّالمعيشـــيةإلـــىّ
ذاتـيّأوّقـرارّّاسـتقاللحيثّالّيكـونّلهـمّ

ذاتــيّعلــىّاألوضــاعّاالقتصــادية،ّوتمثــلّ
فــرادّالــذينّينتمــونّعلــىّاألاألمثلــةّالتاليــةّ

 -:ألسرّمعيشيةّمؤسسيةّوهيّكماّيلي
الذينّيقيمونّفـيّأعضاءّالطوائفّالدينيةّ .ّأ

ّ.األديرةّأوّاألماكنّالمشابهة
المرضـــــــىّالـــــــذينّيمكثـــــــونّفتـــــــرةّطويلـــــــةّ .ّب

بالمستشـــــفياتّبمـــــاّفـــــيّذلـــــكّالمصـــــحاتّ
 .يةالعقل

ّالسجناءّالذينّيقضونّفترةّعقوبةّطويلة.ّج

األفـــرادّالـــذينّيقيمـــونّبشـــكلّدائـــمّفـــيّدورّ.ّد
ّرعايةّالمسنين

ّ
وعلـىّالنقــيض،ّيلــزمّمعاملــةّاألفــرادّالــذينّ 3-384

يــــــــــدخلونّالمستشــــــــــفىّوالعيـــــــــــاداتّودورّ
ــــاتالنقاهــــةّ ــــةّوالمؤسســــاتّّوالمعتكف الديني

المشابهةّلفتـرةّقصـيرة،ّوالطـالبّالمقيمـينّ
الكليـــــاتّوالجامعـــــاتّوالــــــذينّبالمـــــدارسّّو

يقضونّفترةّقصيرةّفيّالسـجنّعلـىّأنهـمّ
الفرديـةّالتــيّّاألســرّالمعيشـيةأعضـاءّفـيّ

ّ.ّينتمونّإليهاّبشكلّطبيعي
تحــددّإقامــةّاألفــرادّوفقــاّلألســرةّالمعيشــيةّ 3-383

التــــيّينتمــــونّإليهــــاّوالــــذينّيمثلــــونّجــــزءاّ
ـــكّ ـــاّلمحـــلّعملهـــم،ّويمتل ـــيسّوفق منهـــاّول

نفــــسّّالمعيشــــيةاألســــرّكافــــةّاألفــــرادّفــــيّ
اإلقامــــةّالتــــيّتمتلكهــــاّاألســــرةّالمعيشــــية،ّ

الحــدودّللعمــلّأوّّيجتــازونحتــىّأنهــمّقــدّ
ذاّ أنهمّيقضونّفترةّمنّالـزمنّبالخـارج،ّوا 
مـــاّقـــامواّبالعمـــلّواإلقامـــةّبالخـــارجّلفتـــرةّ
طويلــةّوتمكنــواّمــنّالحصــولّعلــىّمركــزّ
ــــــــــاليّ ــــــــــدةّاقتصــــــــــاديّبالخــــــــــارج،ّفبالت فائ

صـــليةّلهـــمّعضـــويتهّباألســـرةّالمعيشـــيةّاأل
ّ.ّتوقف

ّ
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 االعتبارية الشخصية
وكمـــاّهـــوّمبـــينّفـــيّالمقدمـــة،ّالّتتشـــابهّ 3-388

أنّمـــعّالشـــركاتّحيـــثّّاألســـرّالمعيشـــية
مـــــــنّيقومـــــــونّباالســـــــتهالكّّاألســـــــرّهـــــــم

النهـــــــائيّللخـــــــدماتّوالبضـــــــائع،ّولكـــــــنهمّ
ـــــيّأنهـــــمّيســـــتطيعواّ يشـــــبهونّالشـــــركاتّف
اإلنتــاج،ّوتــمّتأســيسّالمشــروعاتّالفرديــةّ

مـــنّأجـــلّّاألســـرّالمعيشـــيةاإلنتاجيـــةّفـــيّ
إنتــــاجّالســــلعّوالخــــدماتّليقــــومّببيعهــــاّأوّ
مقايضـــتهاّفـــيّالســـوق،ّويمكـــنّأنّيعملـــواّ

أنــــواعّبشــــكلّافتراضــــيّفــــيّأيّنــــوعّمــــنّ
األنشـــــــطةّاإلنتاجيـــــــةّســـــــواءّالزراعـــــــةّأوّ
التعــدينّأوّالصــناعةّأوّالتشــييدّأوّتوزيــعّ
التجزئـــــــةّأوّإنتـــــــاجّأيّنـــــــوعّمـــــــنّأنـــــــواعّ
الخدماتّويمكنّأنّيتـراوحّحجـمّالمشـروعّّ
مــــنّشــــخصّواحــــدّيعمــــلّمثــــلّبــــائعّفــــيّ
الشـــــارعّأوّملمـــــعّأحذيـــــةّبـــــافتراضّعـــــدمّ
وجـــــودّرأسّمـــــالّأوّمحـــــلّيملكـــــهّّإلـــــىّ

رةّوالمشــروعاتّاإلنشــائيةّالصـناعاتّالكبيــ
أوّمشــروعاتّالخــدماتّالتــيّيعمــلّلــديهاّ

ّ.ّعددّكبيرّمنّالموظفين
مشــاريعّاألســرّالمعيشــيةّالســوقيةّتتضــمنّ 3-380

غيـــــرّذواتّالشخصـــــيةّاالعتباريـــــةّأيضـــــا ّ
شـــــــــركاتّالتضـــــــــامنّغيـــــــــرّذواتّعلـــــــــىّ

والتـــــيّتعمـــــلّفـــــيّّالشخصـــــيةّاالعتباريـــــة
إنتــــــاجّالســــــلعّوالخــــــدماتّليــــــتمّبيعهــــــاّأوّ

فـيّالسـوق،ّوقـدّينتمـيّالشـريكّمقايضتهاّ
ذاّكانـتّمسـئوليةّ الشــــركاءّالخاصــــةّبــــديونّالمشــــروعّغيــــرّألسرةّمعيشـيةّمختلفـةّوا 
محـــدودة،ّفإنـــهّيلـــزمّمعاملـــةّهـــذهّالشـــراكةّ

غيـرّذواتّشخصـيةّعلىّأنهاّمشـروعاتّ
األســـــــرّوتظــــــلّتابعـــــــةّلقطــــــاعّّاعتباريــــــة
حيــثّأنّكافــةّاألصــولّمملوكــةّّالمعيشـية
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ذلكّمحـلّالسـكنّّلألسرةّالمعيشيةّبماّفي
نفسهّتحتّالخطرّإذاّماّأفلـسّالمشـروع،ّ

غيـرّذواتّالشخصـيةّوتتصرفّالشـركاتّ
ـــلّّاالعتباريـــة ـــدّمـــنّالشـــركاءّمث مـــعّالعدي

الشـــــــركاتّالهندســـــــيةّالكبيـــــــرةّوالشـــــــركاتّ
المحاســباتّوالشــركاتّالقانونيــةّعلــىّأنهــاّ
شــركات،ّويلــزمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّأشــباهّ

كاملــةّشــركاتّبــافتراضّأنّلهــاّمجموعــةّ
،ّلشــركةّالتضــامنمــنّالحســاباتّالخاصــةّ

ـــــرّ ـــــيّيتمتـــــعّّشـــــركاتّالتضـــــامنوتعتب الت
شركائهاّبالمسئوليةّالمحدودةّأنهـمّكيانـاتّ
قانونيــةّمســـتقلةّوأنهــمّيـــتمّمعــاملتهمّعلـــىّ

ّ.ّأنهمّشركاتّكماّهوّمبينّمسبقا
ــــــــــةّ 3-387 ــــــــــرّذواتّويــــــــــتمّمعامل المشــــــــــاريعّغي

علـــىّأنهـــاّشـــركاتّّالشخصـــيةّاالعتباريـــة
إذاّكــانّمــنّالممكــنّفصــلّاألصــولّبمــاّ
فـــيّذلـــكّاألصـــولّالماليـــةّالتـــيّتقـــلّعـــنّ
ـــكّالتـــيّتنتمـــيّإلـــىّ مســـتوىّالنقـــدّإلـــىّتل

بوصـفهاّالمسـتهلكّّاألسـرّالمعيشـيةقطاعّ
ّاألسـرّالمعيشـيةعنّتلكّالتيّتنتمـيّإلـىّ

 .ّبوصفهاّمنتجة
 
 
األسةةةر المعيشةةةية وقطاعاتهةةةا  قطةةةاع     . 3

 الفرعية 
األســرّكافــةّّاألســرّالمعيشــيةضــمّقطــاعّي 3-385

المقيمــــــةّوهنــــــاكّالكثيــــــرّمــــــنّّالمعيشــــــية
األســـــاليبّالمفيـــــدةّالتـــــيّيـــــتمّبهـــــاّتقســـــيمّ

إلـــــىّقطاعــــــاتّّاألســـــرّالمعيشـــــيةقطـــــاعّ
ــــــــمّالفرعيــــــــةّّو طلــــــــبّمــــــــنّالمؤسســــــــاتّت

ّاالعتبــاراتاإلحصــائيةّإعطــاءّالمزيــدّمــنّ
لالحتمــــــاالتّالمتنوعــــــة،ّويمكــــــنّانتهــــــاجّ

ــــبّأكثــــرّمــــنّأســــلوبّأذاّكــــانّه نــــاكّطل
ّاألسـرّالمعيشـيةمختلفـةّلقطـاعّّلتفاصـيلّ

ــــــــينّ ــــــــفّالمســــــــتخدمينّوالمحلل مــــــــنّمختل
ّ.ّوالسياسيين

يلــــزمّأنّيطبــــقّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّ 3-381
ـــداّعـــنّالصـــرامة،ّومـــنّ بشـــكلّمـــرنّوبعي
ــــــةّ ــــــقّأيّمــــــنّالطــــــرقّالممكن أجــــــلّتطبي

األسـرّالخاصةّبالقطاعاتّالفرعيةّلقطاعّ
فــإنّّالمقترحــةّوالمبينــةّفيمــاّيلــيّالمعيشــية

باتخــــــاذّقراراتهــــــاّبموجــــــبّّالــــــدولّملزمــــــة
ـــةّالختيـــارّالتصـــنيفّ خصوصـــيةّكـــلّدول

ـــــزمّتفســـــيرّاألمثـــــلّلهـــــم ـــــم،ّالّيل ،ّومـــــنّث
حقيقةّالتصنيفاتّالمعينـةّوالتفصـيليةّوفقـاّ
ـــهّ ـــاّعلـــىّأن لمعـــايرّالمصـــلحةّالمقتـــرحّهن
يتضــــمنّأنّالخصــــائصّالمطروحــــةّهنــــاّ

اّتكـــونّاألكثـــرّهـــيّضـــروريةّأوّغالبـــاّمـــ
أهميــــةّألغــــراضّالتحليــــلّاالقتصــــاديّأوّ

ّ.ّلصانعيّالسياسات
ّ

 الفرعية وفقا للدخل  القطاعات        
 
فــــــــيّّاألســــــــرّالمعيشــــــــيةيمكــــــــنّتجميــــــــعّ 3-306

مجموعـــاتّلقطاعـــاتّفرعيـــةّوفقـــاّطبيعـــةّ
ــــــــرّمصــــــــدرّللــــــــدخلّلــــــــديهم،ّولهــــــــذاّ أكب
ـــــواعّالمختلفـــــةّ ـــــزّاألن ـــــزمّتميي الغـــــرض،ّيل

ّ-:وهيّعيشيةاألسرّالمالتاليةّمنّدخولّ

ّ
وتتـألفّ:ّالدخولّالمختلطـةّألربـابّالعمـل .أّ

الــذيّيحصــلهّمــالكيّّالمخــتلطّالــدخلمــنّ
غيــــــــــــرّذواتّالشخصــــــــــــيةّالمشــــــــــــروعاتّ

والتـــــيّّاألســـــرّالمعيشـــــيةفـــــيّّاالعتباريـــــة
 ّمستخدمونّبأجرلديهاّ

الــــــــدخولّالمختلطــــــــةّللعــــــــاملينّلحســــــــابّ .بّ
ـــــدخلّالمخـــــتلطّلمـــــالكيّ:ّأنفســـــهم وهـــــوّال

ذواتّّمشـــــــاريعّاألســـــــرّالمعيشـــــــيةّغيـــــــر
الشخصــيةّاالعتباريــةّالتــيّالّيعمــلّفيهــاّ

 ّ.مستخدمونّبأجر
 ّالمستخدمينتعويضاتّ .جّ
ّدخلّالملكيةّوالتحويالت .دّ

لفئــاتّوفقــاّّاألســرّالمعيشــيةيــتمّتصــنيفّ 3-303
األربعــــــةّالمــــــذكورةّأعــــــالهّوالتــــــيّّالــــــدخل

تعتبــــرّاألكبــــرّبالنســــبةّلألســــرّالمعيشــــيةّ
نّكانــــتّالّتســــاويّدائمــــا ّككــــل،ّحتــــىّ أكثـــرّمـــنّنصـــفّالمجمـــوعّالكلـــيّلـــدخلّوا 

ذاّكانّهناكّأكثرّمـنّ.ّاألسرّالمعيشية دخــلّفــيّفئــةّمعينــةّويــتمّتحصــيلهّداخــلّوا 
نفسّاألسرةّالمعيشية،ّعلىّسبيلّالمثـال،ّ
قـــدّيكـــونّهنـــاكّأكثـــرّمـــنّعضـــوّأوّفـــردّ
فــــــــيّاألســــــــرةّالمعيشــــــــيةّيحصــــــــلّعلــــــــىّ

أوّألنّلديـــهّأكثـــرّّتعويضـــاتّمســـتخدمين
،ّفـإنّفـيّواحـدّتحويـلملكيـةّأوّدخـلّمنّ

هذهّالحالـةّيلـزمّأنّيعتمـدّالتصـنيفّعلـىّ
إجمــاليّدخــلّاألســرةّالمعيشــيةّداخــلّكــلّ
فئــة،ّوعلــىّهــذاّتكــونّالقطاعــاتّالفرعيــةّ

ّ-:وفقاّلماّهوّمبينّفيماّيلي
ّأصحابّاألعمالّ .أّ
ّّلحسابّأنفسهمالعمالّ .بّ
ّّالمستخدمون .جّ
ّمتلقوّدخولّالملكيةّوالتحويالت .دّ

ّ
األسـرّويعتبرّالقطاعّالفرعيّالرابـع،ّوهـوّ 3-308

ــــــيّّالمعيشــــــية تشــــــكلّدخــــــولّالملكيــــــةّالت
ـــدخل،ّوالتـــيّّوالتحـــويالت ـــرّمصـــدرّلل أكب

ويوصــــىّّغيــــرّمتجانســــةتمثــــلّمجموعــــةّ
بــأنّيــتمّتقســيمّهــذهّالمجموعــةّإلــىّثــالثّ
قطاعــــاتّفرعيــــةّإذاّأمكــــنّهــــذا،ّوتعــــرفّ

ّ-:هذهّالقطاعاتّالفرعيةّوفقاّلماّيلي
 ّّيةمتلقوّدخولّالملك
 ّّالمتلقونّلمعاشاتّتقاعدية
 ّّلدخولّتحويلّأخرىالمتلقون 

ّ
ّ

الفرعية وفقةا للخصةائص التةي  القطاعات 
 يوردها شخص مرجع 

ّ
ـــــبّأســـــاليبّأخـــــرىّمـــــنّالقطاعـــــاتّ 3-304 تتطل

شـــخصّمرجـــعّلكـــلّأســـرةّتعيـــينّالفرعيـــةّ
معيشــــية،ّوالّيشــــترطّأنّيكــــونّالشــــخصّ
المرجــعّهــوّالشــخصّالــذيّتعتبــرهّاألســرةّ

"ّاألســرةّالمعيشــيةّرب"أنــهّالمعيشــيةّعلــىّ
ويلــــزمّتحديــــدّالشــــخصّالمرجــــعّاعتمــــاداّ
ــــىّأهميتــــهّاالقتصــــاديةّبغــــضّالنظــــرّ عل
عـــــنّســـــنهّأوّمكانتـــــهّالوظيفيـــــة،ّوبشـــــكلّ
ـــزمّأنّيكـــونّالشـــخصّالمرجـــعّ طبيعـــيّيل
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هوّالشخصّصاحبّأكبرّدخلّمعّالعلـمّ
أنّالشــخصّالمرجــعّيلــزمّأنّيكــونّأيضــاّ
ــــــراراتّ ــــــذيّيتخــــــذّمعظــــــمّالق الشــــــخصّال

ّ.لقةّباستهالكّاألسرةّالمعيشيةالمتع
وبمجردّتحديدّالشخصّالمرجع،ّفإنـهّمـنّ 3-303

فــــــيّّاألســــــرّالمعيشــــــيةالممكــــــنّتجميــــــعّ
ّخصــــائصقطاعــــاتّفرعيــــةّبنــــاءاّعلــــىّال

الخاصـــةّبالشـــخصّالمرجـــع،ّعلـــىّســـبيلّ
ـــدّالقطاعـــاتّالفرعيـــةّ ـــال،ّيمكـــنّتحدي المث

ّ-:وفقاّلماّيلي
ّ

ّالمرجعّّمهنةّالشخصّ .أّ
صّالصـــــــناعةّالتـــــــيّيعمـــــــلّبهـــــــاّالشـــــــخ .بّ

ّالمرجع،ّإنّوجد
ّالمستوىّالتعليميّللشخصّالمرجع .جّ
المــــــؤهالتّوالمهــــــاراتّالتــــــيّيتمتــــــعّبهــــــاّ .دّ

ّالشخصّالمرجعّ
ّ
كــلّمعيــارّمــنّالمعــاييرّالمبينــةّأعــالهّّيتضــمنّو

،ّوبمقتضىّهذا،ّسـيكونّمـنّالممكـنّتجميـعّفرعيةمخططـــا ّممكنـــاّخاصـــاّبـــهّللتقســـيمّالـــىّقطاعـــاتّ
فـــيّقطاعـــاتّفرعيـــةّوفقـــاّللـــدخلّّاألســـرّالمعيشـــية

األساســــــيّللشــــــخصّالمرجــــــع،ّّإذاّلــــــمّيكــــــنّمــــــنّ
الممكـــن،ّأليّســـببّمـــنّاألســـباب،ّتجمـــيعهمّفــــيّ
قطاعــــاتّفرعيــــةّبنــــاءاّعلــــىّالــــدخلّاألكبــــرّالــــذيّ

ــــهّ ،ّولهــــذاّالغــــرض،ّاألســــرّالمعيشــــيةتحصــــلّعلي
مثـلّتلـكّالتـيّّفئـاتّالـدخليمكنّأنّتستخدمّنفسّ

ّ.اهّاألسرةبهاّلتصنيفّأكبرّدخلّتتلقيوصىّ
ّ

 لحجةةم وفقةةا فرعيةةة قطاعةةات إلةةى التقسةةيم       
 المعيشية األسرة وموقع

ّ
إلــىّّاألســرّالمعيشــيةمّيوأخيــرا،ّيمكــنّتقســ 3-308

قطاعـــــــــاتّفرعيـــــــــةّباســـــــــتخدامّالمعـــــــــاييرّ
ككـل،ّعلـىّّاألسرّالمعيشيةالمطبقةّعلىّ

ــــــــال،ّيمكــــــــنّتقســــــــيمّ األســــــــرّســــــــبيلّالمث
ّ-:علىّاألساسّالتاليّالمعيشية

ّ
ّحجمّالدخلّاإلجماليّلألسرةّالمعيشيةّ .أّ
ـــــــــاّلعـــــــــددّّاألســـــــــرّالمعيشـــــــــيةحجـــــــــمّ .بّ وفق

ّاألشخاصّالمكونةّلهاّ
نــــوعّالمنطقــــةّالتــــيّيتواجــــدّفيهــــاّاألســـــرةّ .جّ

ّالمعيشيةّ
ّ

األســــرّويمكــــنّالمعيــــارّاألخيــــرّمــــنّالتفريــــقّبــــينّ
التيّتعيشّفـيّالريـفّأوّفـيّالحضـرّأوّّالمعيشية

ــــيّالعاصــــمةّأوّبالنســــبةّلألســــرّالمعيشــــيةّالتــــيّ ف
ّ.ّتتواجدّفيّمناطقّجغرافيةّمختلفة

ّ
 التي تخدم األسر المعيشية غيةةر الهادفةةة للةةرب   المؤسسةةات    . وّ
ّ
ــــربحّ 3-300 تصــــنفّالمؤسســــاتّغيــــرّالهادفــــةّلل

وفقـــاّلمـــاّهـــوّمبـــينّفـــيّاألقســـامّالســـابقةّ
تحــتّقطاعــاتّالشــركاتّإذاّكانــتّتعمــلّ
فـــيّاإلنتـــاجّالســـوقيّبينمـــاّتصـــنفّعلـــىّ
أنهــــاّتابعــــةّللقطــــاعّالحكــــوميّإذاّكانـــــتّ

لكنهـاّالسـوقيّّوغيـرّتعملّلصالحّاإلنتاجّ
ـــاقيّ تخضـــعّلســـيطرةّالحكومـــة،ّوتســـمىّب

رّالهادفــةّللــربحّالمؤسســاتّمؤسســاتّغيــ
حيــــثّتقــــدمّهــــذهّّاألســــرّالمعيشــــيةتخــــدمّ

المؤسســــــاتّالخــــــدماتّوالســــــلعّبالمجــــــانّ
أوّمقابـــلّأســـعارّّاألســـرّالمعيشـــيةلقطــاعّ
ّ.ّاقتصادياّ ّمجديةليستّ

ّ
ـــــربحّ 3-307 ـــــرّالهادفـــــةّلل وتضـــــمّالمؤسســـــاتّغي

المؤسســـــاتّالتـــــيّتـــــمّتأسيســـــهاّبموجـــــبّ
األشــخاصّلتــوفيرّالســلعّأوّّمــنّجمعيــات

دماتّالتـــيّتكـــونّالخـــعـــادةّبشـــكلّأكبـــرّ
،ّوغالبـــاّمـــاّتقـــدمّلألعضـــاءّأنفســـهمنافعـــةّ

الخـــدماتّبالمجـــانّحيـــثّتمـــولّالمؤسســـةّ
غالبـــــاّمـــــنّقبـــــلّاشـــــتراكاتّالعضـــــويةّأوّ
المســـــــتحقات،ّوتضـــــــمّالمؤسســـــــاتّغيـــــــرّ
الهادفــــــةّللــــــربحّالجمعيــــــاتّالمحترفـــــــةّأوّ
التعليميـــةّواألحـــزابّالسياســـيةّواالتحـــاداتّ
ّالعماليــــةّجمعيــــاتّالمســــتهلكينّوالكنــــائس
أوّالجمعيــاتّالدينيــةّواألنديــةّاالجتماعيــةّ
ــــــــواديّ ــــــــواديّالرياضــــــــيةّون ــــــــةّوالن والثقافي

وهـــيّالّتضــمّالكيانـــاتّالتـــيّ.ّاالســتجمام
تقــــدمّنفــــسّالمهــــامّوالتــــيّتســــيطرّعليهــــاّ
الحكومة،ّوتعاملّالمؤسساتّالدينيةّعلـىّ
أنهــــاّمؤسســــاتّغيــــرّهادفــــةّللــــربحّتخــــدمّ

تمويلهاّبشـكلّّحتىّلوّتمّاألسرّالمعيشية
إذاّ.ّاســـيّمـــنّقبـــلّالوحـــداتّالحكوميـــةأس

لــمّيــتمّاعتبــارّمعظــمّهــذهّالتمــويالتّهــيّ
لزيـــــــــادةّســـــــــيطرةّالحكومـــــــــةّعلـــــــــىّهـــــــــذهّ
المؤسســاتّكمــاّتــدخلّاألحــزابّالسياســيةّ
الموجـــودةّفـــيّالـــبالدّالتـــيّيحكمهـــاّحـــزبّ
واحـــــــدّوالتـــــــيّتســـــــيطرّعليهـــــــاّالوحـــــــداتّ

ّ.ّالحكومةّضمنّالقطاعّالحكوميّالعام
ّ
غيـــــرّالهادفـــــةّوقـــــدّالّيكـــــونّللمؤسســـــاتّ 3-305

للـــربح،ّفـــيّبعـــضّالمجتمعـــات،ّأيّكيـــانّ
قانونيّأوّالّيكونّلهـاّمـذكراتّتأسيسـية،ّ
وفــيّهــذهّالحالــةّيلــزمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّ

األســرّمؤسســاتّغيــرّهادفــةّللــربحّتخــدمّ
وهـــيّتـــؤديّنفـــسّالمهـــامّالتـــيّّالمعيشـــية

ــــــاتّواألحــــــزابّالسياســــــيةّ تؤديهــــــاّالجمعي
هــــوّّ،ّكمـــا...واالتحـــاداتّالعماليـــة،ّإلـــخّ

مبــينّأعــاله،ّحتــىّإذاّلــمّيكــنّلهــمّكيــانّ
قـــانونيّعلـــىّأنهـــمّمؤسســـاتّغيـــرّهادفـــةّ

ــــربحّتخــــدمّ ــــىّإذاّاألســــرّالمعيشــــيةلل ،ّحت
مـعّّاألسـرّالمعيشـيةتعاونتّمجموعةّمنّ

بعضــــهاّالــــبعضّفــــيّمشــــروعاتّتشــــيديهّ
مثـــــلّتشـــــييدّالمبـــــانيّوالطـــــرقّ)مشـــــتركةّ

(ّوالجســــــورّوالقنــــــواتّوالســــــدودّوغيرهــــــا،،
يــتمّمعاملــةّهــذهّالشــراكةّوفــيّهــذهّالحالــةّ

علــىّأنهـــاّشـــراكةّغيــرّرســـميةّتعمـــلّفـــيّ
مشــاريعّالتشــييدّلحســابهاّالخــاصّوالّيــتمّ
معاملتهاّعلىّمؤسساتّغيرّهادفةّللـربحّ

،ّويلــــزمّأنّتــــؤديّاألســــرّالمعيشــــيةتخــــدمّ
المؤسسـاتّغيــرّالهادفـةّللــربحّالتـيّتخــدمّ

دوراّمسـتمراّوالّيجـبّأالّّاألسـرّالمعيشـية
عّفــرديّيكــونّلمــدةّتكــونّمؤسســةّلمشــرّو

ّ.ّمحدودة
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والنوعّالثانيّمـنّالمؤسسـاتّغيـرّالهادفـةّ 3-301
للــربحّهــوّالــذيّيضــمّالجمعيــاتّالخيريــةّ
ـــةّوالمســـاعدةّوالتـــيّكـــانّ ووكـــاالتّاإلغاث
الغــــــرضّمــــــنّتأسيســــــهاّهــــــوّمــــــنّأجــــــلّ
ـــيسّلخدمـــةّأعضـــاءّ الجانـــبّاإلنســـانيّول
الجمعيـــــةّالتـــــيّتســـــيطرّعليهـــــاّالمؤسســـــةّ

األســـــرّغيـــــرّالهادفـــــةّللـــــربحّالتـــــيّتخـــــدمّ
،ّوتقــومّالمؤسســاتّغيــرّالهادفــةّالمعيشــية

للـــــربحّبتـــــوفيرّالســـــلعّأوّالخـــــدماتّعلـــــىّ
أســــــاسّغيــــــرّســــــوقيّلألســــــرّالمعيشــــــيةّ

ّاألســرّالمعيشــيةالمحتاجــة،ّبمــاّفــيّذلــكّ
ــالكوارثّالطبيعيــةّوالحــروب .ّالتــيّتتــأثرّب

وتعتبـرّالمــواردّاألساسـيةّللمؤسســاتّغيــرّ
ّاألســرّالمعيشــيةالهادفــةّللــربحّالتــيّتخــدمّ

هيّالتبرعاتّالماليةّوالعينيـةّالتـيّيتلقاهـاّ
مـــــــــــنّالجمهـــــــــــورّوالعامـــــــــــة،ّوالحكومـــــــــــةّ

وقــــــدّتتلقــــــىّتحــــــويالتّمــــــنّ.ّوالشــــــركات
المؤسسـاتّغيــرّالهادفـةّللــربحّالتـيّتخــدمّ

التــــيّتعمــــلّفــــيّنفــــسّّاألســــرّالمعيشــــية
المجالّوالمشابهةّلهاّوالتـيّتقـيمّفـيّبـالدّ

ّ.ّأخرى
ويضــمّالنــوعّالثالــثّمــنّالمؤسســاتّغيــرّ 3-376

ّاألســرّالمعيشــيةدفــةّللــربحّالتــيّتخــدمّالها
تلكّالمؤسساتّالتيّتقـدمّخـدماتّللجميـعّ
مثــلّالمراكــزّالبحثيــةّوالتــيّتنشــرّنتائجهــاّ
ــــخ،ّ بالمجــــانّوكــــذلكّمجموعــــاتّالبيئــــةّإل
وهـــــذهّاألنـــــواعّأقـــــلّشـــــهرةّوانتشـــــارّعـــــنّ
النــــوعيينّاألولــــينّمـــــنّالمؤسســــاتّغيـــــرّ

،ّاألسـرّالمعيشـيةالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ
ّ.ّونّلهاّممثلّبارزّعنهاّفيّالبالدوالّيك

ّ
إذاّكانّعددّمـنّالمؤسسـاتّغيـرّالهادفـةّ 3-373

يــــتمّّاألســــرّالمعيشــــيةللــــربحّالتــــيّتخــــدمّ
تمويلهـــاّمـــنّالخـــارجّبشـــكلّأساســـي،ّلـــذاّ
ســــيكونّمــــنّالمفيــــدّأنّيــــتمّالتفريــــقّبــــينّ
المؤسســـاتّغيـــرّالهادفـــةّللـــربحّالتـــيّيـــتمّ
ـــــرّ ـــــكّالمؤسســـــاتّغي ـــــاّوتل تمويلهـــــاّداخلي

ــــــرب ــــــتمّتمويلهــــــاّمــــــنّالهادفــــــةّلل ــــــيّي حّالت
ّ.ّالخارج

 العالم  بقية. يّ
ّ
غـــــــــراضّنظـــــــــامّالحســـــــــاباتّالقوميـــــــــة،ّأل 3-378

قطةةةاع بقيةةةة العةةةالم مةةةن جميةةةع  تكةةةوني
الوحةةدات المؤسسةةية غيةةر المقيمةةة والتةةي 

الوحةدات المقيمةة  مع معامالتتدخل في 
 مةع اقتصةادية عالقاتأو التي يكون لها 

وهــيّالّتعتبــرّقطاعــاّّالمقيمةةة، الوحةةدات
يلــــزمّأنّيكــــونّلهــــاّمجموعــــةّكاملــــةّمــــنّ
الحســــــابات،ّوهنــــــاكّقناعــــــةّمــــــنّأنّيــــــتمّ

ّعلــــــىّأنهــــــاّقطــــــاعّبقيــــــةّالعــــــالموصــــــفّ
،ّوتقتصـــرّالحســـاباتّأوّالجـــداولّمســـتقل

علـىّالقيـودّالتـيّتقيـدّّبقيةّالعالمالمتعلقةّب
المعــامالتّالجاريــةّبــينّالوحــداتّالمقيمــةّ
والوحـــــــداتّغيـــــــرّالمقيمـــــــةّأوّالعالقـــــــاتّ
االقتصاديةّاألخرىّكاستحقاقاتّالوحـداتّ
ــــرّالمقيمــــةّأوّالعكــــس،ّ ــــىّغي المقيمــــةّعل

وحــــداتّمؤسســــيةّّبقيــــةّالعــــالمكمــــاّيضــــمّ

معينةّيمكنّأنّتكونّموجودةّمادياّداخلّ
ة،ّعلــــــىّســــــبيلّالحــــــدودّالجغرافيــــــةّللدولــــــ

المثـــال،ّالجيـــوبّاألجنبيـــةّمثـــلّالســـفاراتّ
أوّالقنصـــــــــــلياتّأوّالقواعـــــــــــدّالعســـــــــــكريةّ

ّ.ّوكذلكّالمنظماتّالدوليةّأيضا
ّ
 المنظمات الدولية      .1
تمتلــــكّمعظـــــمّالمنظمـــــاتّالدوليـــــةّكافـــــةّّ 3-374

الخصـــائصّالمميـــزةّللوحـــداتّالمؤسســـية،ّ
المميــــــــزاتّالتــــــــيّيتمتــــــــعّبهــــــــاّّوتلخــــــــص

للمنظمــــاتّ"الخاصــــةّمصــــطلحّالمميــــزاتّ
ّ-:فيماّيلي"ّالدولية

ـــةّ .أّ ـــرّأعضـــاءّالمنظمـــاتّالدولي ّالـــدولتعتب
القوميــــــةّأوّالمنظمــــــاتّالدوليــــــةّاألخــــــرىّ

قوميــــة،ّوهــــمّّدولوالتــــيّتمثــــلّأعضــــائهاّ
ّالــدوليشــتقواّســلطاتهمّبشــكلّمباشــرّمــنّ

القوميةّالتيّيمثلونّأعضاءّلهاّأوّبشـكلّ
غيـــرّمباشـــرّمـــنهمّمـــنّخـــاللّالمنظمـــاتّ

 .ّالدولية
أنهــاّكيانــاتّقانونيــةّتــمّتأسيســهاّبموجــبّ .بّ

ـــينّأعضـــاءّ ـــةّالرســـميةّب االتفاقيـــاتّالدولي
المنظمـــــــةّالدوليـــــــة،ّوالتـــــــيّتأخـــــــذّطـــــــابعّ

الدوليــــــــــة،ّوتعتــــــــــرفّبهــــــــــذهّّالمعاهــــــــــدات
المنظماتّمـنّخـاللّالقـانونّالمطبـقّفـيّ

 .الدولّاألعضاء
ــــــمّتأسيســــــهاّ .جّ ــــــثّأنّهــــــذهّالمنظمــــــةّت وحي

ــــــتمّ ــــــهّي ــــــة،ّفإن ــــــاتّالدولي بموجــــــبّاالتفاقي
ــــــثّالّ منحهــــــاّالســــــيادةّعلــــــىّأمرهــــــا،ّحي
تخضــــعّالمنظمــــاتّالدوليــــةّإلــــىّالقــــوانينّ
والتشــــريعاتّللبلــــدّأوّالــــبالدّالتــــيّتتواجــــدّ
فيهــا،ّكمــاّأنهــاّالّيــتمّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّ
وحـــداتّمؤسســـيةّمقيمـــةّفـــيّالـــبالدّالتـــيّ

 .ّاتتواجدّفيه
المنظمـــــــاتّالدوليـــــــةّالتـــــــيّتـــــــمّتأسيســـــــهاّ .دّ

ألغـــراضّمختلفـــةّبمـــاّفـــيّذلـــكّاألنشـــطةّ
ّ.التاليةّمعّالعلمّأنهاّالّتقتصرّعليها

 الخـــــدماتّغيـــــرّالســـــوقيةّّتقـــــديم
ذاتّالطبيعـــــــــةّالجماعيـــــــــةّوالتـــــــــيّ
يســـــتفيدّمنهـــــاّكافـــــةّأعضـــــاءّهـــــذهّ

 .المنظمةّالدولية
 ّالوســــــاطةّالماليــــــةّعلــــــىّالمســــــتوى

بــةّقنـواتّتمويليــةّالـدولي،ّوالتــيّتعبـرّبمثا
ــــيّالــــدولّ ــــينّالمقرضــــينّوالمقترضــــينّف ب

 .المختلفة
تتمتــــعّاالتفاقيــــاتّالرســــميةّالمبرمــــةّبــــينّ 3-373

الدولّاألعضاء،ّفيّبعضّاألحيان،ّبقـوةّ
ّ.ّالقانونّالمطبقّفيّبلدّفيّهذهّالبالد

ّ
تمـــــولّمعظـــــمّالمنظمـــــاتّالدوليـــــةّبشـــــكلّ 3-378

)ّكامــــلّأوّجزئــــيّمــــنّقبــــلّالمســــاهماتّ
عّمـــنّقبـــلّالـــدولّالتـــيّتـــدف(ّالتحـــويالتّ

ـــدّتجمـــعّبعـــضّالمنظمـــاتّ األعضـــاء،ّوق
بعـــــضّالتمـــــويالتّبأســـــاليبّأخـــــرىّمثـــــلّ
االقتـــــراضّمـــــنّاألســـــواقّالماليـــــةّأوّمـــــنّ
خاللّالمساهماتّفيّمخـزونّرأسّالمـالّ

للــــــــدولّّواالقــــــــراضللمنظمــــــــاتّالدوليــــــــةّ
األعضــــــاء،ّوألغــــــراضّنظــــــامّالحســــــاباتّ
القوميــــة،ّيــــتمّمعاملــــةّالمنظمــــاتّالدوليــــةّ
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داتّتقـــــيمّفـــــيّكافـــــةّدولّعلـــــىّأنهـــــاّوحـــــ
ّ.ّالعالم

ّ
 البنوك المركزية التحادات العمالت .      2
ّ
تعامــــــــــلّالبنــــــــــوكّالمركزيــــــــــةّالتحــــــــــاداتّ 3-370

ـــــىّأنهـــــاّنوعـــــاّخـــــاصّمـــــنّ العمـــــالتّعل
المنظمـــاتّالدوليـــة،ّتعتبـــرّاألعضـــاءّفـــيّ
المنظمــــــاتّالدوليــــــةّوالتــــــيّيكــــــونّالبنــــــكّ
المركــــــزيّفيهــــــاّجــــــزءاّمــــــنّالحكومــــــةّأوّ
البنــوكّالمركزيــةّالقوميــةّللــبالدّفــيّاتحــادّ

وتعامـــلّالبنـــوكّالمركزيـــةّعلـــىّ.ّالعمـــالت

ةّفــيّأيّمــنّدولّأنهــاّوحــداتّغيــرّمقيمــ
الــدولّاألعضــاءّولكنهــاّتعتبــرّمقيمــةّفــيّ
منطقـــــــــةّالعملـــــــــةّككــــــــــل،ّولمزيـــــــــدّمــــــــــنّ
المعلومــــــــاتّحــــــــولّمعاملــــــــةّاالتحــــــــاداتّ
االقتصــاديةّواتحــاداتّالعملــةّفــيّالملحــقّ

ّاإلصـــدارّالمـــدفوعاتّميـــزانّدليـــلمـــن4ّّ
ّ.السادس

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ



الحسابات القومية نظام  
 

374 

 المشروعات والمؤسسات والصناعات: الفصل الخامس
  

 مقدمة  . أ
 

لقــدّســبقّتعريــفّالوحــداتّالمؤسســيةّفــيّالفصــلّ 5-1
،ّويهــــتمّهــــذاّالفصــــلّباألنشــــطةّاإلنتاجيــــة4ّرقــــمّ

والوحــداتّالتــيّتقــومّبتنفيــذّهــذهّاألنشــطة،ّبحيــثّ
ـــكّ ـــمّتأخـــذّبعـــدّذل تبـــدأّمـــنّالوحـــداتّالمؤسســـيةّث

 الوحةةةةةةةدة وتةةةةةةةرى.ّأجـــــــزاءّالوحـــــــداتّالمؤسســـــــية
 للسةةةلع المنةةةتج أنةةةه علةةةى المشةةةروع المؤسسةةةية
شـركةّ"ّمشروعّ"ّيقصدّبمصطلحّوقدّ.ّوالخدمات

أوّأشـــباهّشـــركةّأوّمؤسســـةّغيـــرّهادفـــةّللـــربحّأوّ
مشروعّّغيرّذيّشخصـيةّاعتباريـة،ّحيـثّيعتبـرّ
الغــــــــــــرضّالرئيســــــــــــيّوراءّتأســــــــــــيسّالشــــــــــــركاتّ
والمؤسســـاتّغيـــرّالهادفـــةّللـــربحّعـــداّالمؤسســـاتّ
غيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشـيةّهـوّ

يـــــةّوتـــــرتبطّكافـــــةّاالشـــــتراكّفـــــيّالعمليـــــةّاإلنتاج
المعلومــاتّالمتعلقــةّبحســاباتهمّباإلنتــاجّواألنشــطةّ
المصــاحبة،ّوتضــطلعّالحكومــةّواألســرّالمعيشــيةّ
والمؤسسـاتّغيــرّالهادفــةّللـربحّالتــيّتخــدمّاألســرّ
المعيشـيةّباالســتهالكّوقـدّتضــطلعّأيضـاّبالعمليــةّ

وفــــــــيّالحقيقـــــــةّأنّالحكومــــــــةّ.ّاإلنتاجيـــــــةّأيضـــــــا
حّالتــيّتخــدمّاألســرّوالمؤسسـاتّغيــرّالهادفــةّللـرب

المعيشــــيةّتضـــــطلعّباإلنتــــاجّوكـــــذلكّالعديــــدّمـــــنّ
وكمـاّهـوّمبـينّ.ّاألسرّالمعيشية،ّولكنّليسّكلها

ـــــيّالفصـــــلّ ـــــىّتـــــوفرتّالمعلومـــــات4ّف ،ّفإنـــــهّمت
الحســابيةّالضــروريةّفــإنّاألنشــطةّاإلنتاجيــةّلهــذهّ
ـــرّمفصـــولةّعـــنّأنشـــطتهمّاألخـــرىّ الوحـــداتّتعتب

ذاّلـــمّيكـــنّعمل.ّفـــيّأشـــباهّالشـــركات يـــةّالفصـــلّوا 
هذهّممكنة،ّفإنّهذاّالمشروعّغيرّذيّالشخصيةّ
االعتباريــةّيعتبــرّمتواجــدّداخــلّالوحــدةّالحكوميــةّ
أوّاألســـــرةّالمعيشـــــيةّأوّالمؤسســـــةّغيـــــرّالهادفـــــةّ

، ومةةن ثةةم فإنةةه للــربحّالتــيّتخــدمّاألســرّالمعيشــية
يمكننةةةةا تعريةةةةف المشةةةةروع غيةةةةر ذي الشخصةةةةية 

حةةةدة االعتباريةةةة علةةةى أنةةةه النشةةةاط اإلنتةةةاجي للو 
الحكومية أو للمؤسسة غيةر الهادفةة للةرب  التةي 
تخدم األسر المعيشية أو لألسرة المعيشية بحيث 
ال يمكةن معاملةةة هةذا النشةةاط اإلنتةاجي علةةى أنةةه 

 .نشاط إنتاجي لشبة شركة
وتعمــــــــلّالغالبيــــــــةّالعظمـــــــــيّمــــــــنّأعــــــــدادّهـــــــــذهّ 5-2

المشــروعاتّفــيّنــوعّواحــدّمــنّاإلنتــاج،ّحتــىّإذاّ
قبـــلّعـــددّصـــغيرّمـــنّّكـــانّيـــتمّهـــذاّاإلنتـــاجّمـــن

شـــركاتّكبيـــرة،ّتلـــكّالشـــركاتّتنـــتجّأنـــواعّعديـــدةّ
ومتنوعـــةّمـــنّحيـــثّالنـــوعّفـــيّالنشـــاطّاإلنتــــاجيّ
الخــــاصّبهــــا،ّحيــــثّالّيوجــــدّمــــنّوجهــــةّالنظــــرّ
االفتراضــيةّحــدّعــاليّلحجــمّالتنــوعّاإلنتــاجيّفــيّ

وفـــيّحالــةّتجميــعّالمشـــروعاتّ.ّالشــركاتّالكبيــرة
يّفــــــيّمجموعــــــاتّبنــــــاءاّعلــــــىّالنشــــــاطّاإلنتــــــاج

األساســــيّلهــــا،ّوّعلــــىّاألقــــلّســــينتجّعــــنّهــــذاّ
ــــذّ ــــقّبكيفيــــةّتنفي التوحيــــدّاختالفــــاّكبيــــراّفيمــــاّيتعل

العمليـــــةّاإلنتاجيـــــةّوكـــــذلكّالســـــلعّوالخـــــدماتّ
التـــيّيـــتمّإنتاجهـــا،ّوفـــيّحـــالّتحليـــلّالعمليـــةّ
اإلنتاجيـــةّفمـــنّالمؤكـــدّأنّتكنولوجيـــاّاإلنتــــاجّ
ســــتلعبّدوراّهامــــا،ّومــــنّالضــــروريّأنّيــــتمّ

عاتّالمنتجينّالذينّيشـتغلونّالعملّمعّمجمّو
ويعنــــيّهــــذاّ.ّجوهريــــا ّفــــيّنفــــسّنــــوعّاإلنتــــاج

المتطلــبّأنـــهّيلـــزمّتقســيمّالوحـــداتّالمؤسســـيةّ
والتـــــيّ.ّإلـــــىّوحـــــداتّأصـــــغرّوأكثـــــرّتجانســـــاّ 

تطلــــقّعليهــــاّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّاســــمّ
وتعةةرف المنشةةأة بأنهةةا مشةةروع مةةا المنشــآت،ّ

أو جةةةزء مةةةن مشةةةروع قةةةائم فةةةي مكةةةان واحةةةد 
بنشةةةاط إنتةةةاجي واحةةةد أو أن النشةةةاط ويقةةةوم 

اإلنتةةةاجي األساسةةةي لهةةةا يشةةةكلمعظم القيمةةةة 
عـــــالوةّعلـــــىّهـــــذا،ّيعـــــرفّنظـــــامّالمضةةةةةافة، 

الحســـاباتّالقوميـــةّالصـــناعاتّوفقـــاّللمنشـــآتّ
 مةن مجموعةة من تتكون الصناعة:ّّعلىّأن
التي تعمةل فةي نفةس أنةواع النشةاط  المنشآت

وفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـة،ّّ.أو مشابه لها
يلـزمّأنّتتوافــقّالحســاباتّاإلنتاجيــةّوحســاباتّ
توليـــدّالـــدخلّفـــيّالصـــناعاتّمثـــلّالحـــالّفـــيّ

 .القطاعات
ّ
نــــاقشّهــــذاّالفصـــــلّبدايــــةّالنشــــاطّاإلنتـــــاجيّ 5-3

وتصــــنيفاتهّمــــنّأجــــلّوضــــعّأســــاسّلتعريــــفّ
ومــنّالطبيعــيّ.ّالمنشــآتّومــنّثــمّالصــناعات

أنّتحتـــــــاجّكافـــــــةّالمشـــــــروعاتّإلـــــــىّبعـــــــضّ
والروتينيــة،ّوفــيّالخــدماتّاإلنتاجيــةّاألساســيةّ

ــةّتــوفيرّمثــلّهــذهّاالحتياجــاتّمــنّداخــلّ حال
الشـــركةّفإنهـــاّتســـمىّأنشـــطةّمســـاعدة،ّوتتبـــعّ
عمليــاتّتســجيلّاألنشــطةّالمســاعدةّعــددّمــنّ
األعـــرافّاعتمـــاداّعلـــىّالشـــكلّالـــذيّيـــتمّفيـــهّ
تقـــديمّالخدمـــةّبالضـــبط،ّوهنـــاكّشـــرحّمفصـــلّ

 ".د"عنّاألنشطةّالمساعدةّفيّالقسمّ
ّ
يــــــــاتّالــــــــدمجّوكــــــــذلكّوتتفــــــــقّتعريفــــــــاتّعمل 5-4

التعريفاتّاألساسيةّألنواعّاألنشطةّوالوحـداتّ
ــــاتّ اإلحصــــائيةّوكــــذلكّالمنشــــآتّمــــعّالتعريف
الواردةّفيّالتصنيفّالصـناعيّالموحـدّلجميـعّ
األنشــطةّاالقتصــاديةّاإلصــدارّالرابــع،ّوقــمّتــمّ
توضــــيحّاالختالفــــاتّالبســـــيطةّفــــيّاســـــتخدامّ
بعـــــضّالكلمــــــاتّفـــــيّهــــــذاّالفصـــــلّومقدمــــــةّ

صـــناعيّالموحــدّلجميـــعّاألنشـــطةّالتصــنيفّال
،ّويوجــدّفــيّهــذاّالفصــلّ(ISIC)االقتصــاديةّ

وفـــــيّفصــــــولّأخـــــرىّإشــــــارةّإلـــــىّالتصــــــنيفّ
(CPCّ)المركــزيّللمنتجــاتّاإلصــدارّالثـــانيّ

والتــــيّتعتبــــرّالتصــــنيفّالمســــتخدمّفــــيّنظــــامّ
 .الحساباتّالقوميةّللمنتجات

 األنشطة اإلنتاجية  . بّ
ّ
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يضـــــمّاإلنتـــــاج،ّكمـــــاّســـــيتمّتناولـــــهّفـــــيّالفصـــــلّ 5-5
الســــادسّبالتفصــــيل،ّالعمليــــاتّأوّاألنشــــطةّالتــــيّ
يـــــتمّتنفيـــــذهاّتحـــــتّســـــيطرةّومســـــئوليةّالوحـــــداتّ
ــــدّالعاملــــةّ المؤسســــيةّالتــــيّتســــتخدمّمــــدخالتّالي
ــــاجّ ورأسّالمــــالّوالســــلعّوالخــــدماتّمــــنّأجــــلّانت

ويمكــنّوصــفّ,ّمخرجــاتّمــنّالســلعّأوّالخــدمات
وتصـــــنيفهاّبـــــالرجوعّإلـــــىّأيّمـــــنّهـــــذهّاألنشـــــطةّ

ـــــىّســـــبيلّ الخصـــــائصّالمتنوعـــــةّوالتـــــيّمنهـــــاّعل
ّالمثال،ّ

ّ
ّنوعّالسلعّوالخدماتّالمنتجةّكمخرجاتّ .أّ
 نوعّالمدخالتّالمستخدمةّأوّالمستهلكةّ .بّ
 تقنيةّاإلنتاجّالمستخدمة .جّ
ّالطرقّالتيّتستخدمّفيهاّالمخرجاتّ .دّ
ّ

وقــدّتنــتجّنفــسّهــذهّالســلعّوّالخــدماتّبطــرقّإنتاجيــةّ
يـــتمّإنتـــاجّبعـــضّأنـــواعّالســـلعّباســـتخدامّّمختلفـــة،ّوقـــد

أســلوبّمــدخالتّمختلـــف،ّعلــىّســـبيلّالمثــال،ّيمكـــنّ
إنتاجّالسكرّمنّقصبّالسكرّأوّمـنّبنجـرّالسـكرّأوّ
إنتاجّالكهرباءّمنّالفحمّأوّالنفطّأوّالمحطاتّالطاقـةّ
ــــــةّ ــــــدّالطاقــــــةّالكهربائي ــــــةّأوّمــــــنّمحطــــــاتّتولي النووي

اتّاإلنتاجيــةّباسـتخدامّالمــاء،ّوهنــاكّالعديـدّمــنّالعمليــ
تنتجّمنتجاتّمشتركةّمثـلّاللحـمّوالجلـدّوكالهمـاّلهمـاّ

 .استخدامينّمختلفينّتماما
ّ
ّ
تصةةةةةنيف األنشةةةةةطة فةةةةةي نظةةةةةام الحسةةةةةابات  .1

 القومية 
ّ
ـــــيّ 5-6 ـــــةّالمســـــتخدمّف إنّتصـــــنيفّاألنشـــــطةّاالنتاجي

نظــامّالحســاباتّالقوميــةّهــوّالتصــنيفّالصــناعيّ
الـــــــدوليّالموحـــــــدّلجميـــــــعّاألنشـــــــطةّاالقتصـــــــاديةّ

(ISIC)،ّّوالمعيــــــــارّالمســــــــتخدمّفــــــــيّالتصــــــــنيف
الصــــناعيّالموحــــدّلجميــــعّاألنشــــطةّاالقتصــــاديةّ

(ISICّ)ّلتعيـــينّحـــدودّكـــلّواحـــدّمـــنّالمســـتويات
األربعـــةّالمســـتخدمةّفـــيّالتصـــنيفّمعقـــدّللغايـــة،ّ

شــــــعبة88ّّقســــــمّو21ّّحيــــــثّيضــــــمّالتصــــــنيفّ
وعلــــــــىّمســــــــتوىّ.ّفئــــــــة419ّمجموعــــــــةّو238ّو

ــــمّالتركيــــزّبشــــكلّكبيــــر ّالشــــعبّوالمجموعــــات،ّت
علــىّطبيعــةّالســلعةّأوّالخدمــةّالمنتجــةّباعتبارهــاّ
ـــتجّاألساســـيّفـــيّالنشـــاطّمحـــلّالدراســـةّمـــنّ المن
ــــــتجّ ــــــةّللمن ــــــىّالمكونــــــاتّالفعلي خــــــاللّالرجــــــوعّإل
ومراحلّتصنيعّالمنتجّواالحتياجـاتّالتـيّيسـتخدمّ
فيهــــاّهــــذاّالمنــــتج،ّوهــــذاّالمعيــــارّيضــــعّاألســــاسّ
ّلتجميــعّالوحــداتّالمنتجــةّوفقــاّلتشــابههاّوالــروابط
بينهــــــاّوالمــــــوادّالخـــــــامّالمســــــتخدمةّفــــــيّاإلنتـــــــاجّ
ومصـــــدرّالطلـــــبّعلـــــىّهـــــذهّالمنتجـــــات،ّوكـــــذلكّ
هناكّمعيارانّمهمينّيؤخذانّبعينّاالعتبارّعلـىّ
هــذهّالمســـتويات،ّوهمـــاّفـــيّاألوجـــهّالتـــيّتســـتخدمّ
فيهاّالسـلعّوالخـدماتّوكـذلكّشـكلّعمليـةّاإلنتـاجّ

ّ.ّومدخالتّاالنتاجّوالتكنولوجياّالمستخدمةّفيه
ومــعّالعلــمّأنــهّلــيسّهنــاكّحاجــةّفــيّهــذاّالفصــلّ 5-7

إلــىّشــرحّمفهــومّنشــاطّمــاّبالتفصــيل،ّإالّأنــهّمــنّ
المهــــمّتوضــــيحّالفــــروقّالرئيســــيةّبــــينّالنشــــاطاتّ

األساســــــيةّوالثانويــــــةّمــــــنّجانــــــبّواألنشــــــطةّ
 .ّالمساعدةّمنّجانبّأخر

ّ
 األنشطة الرئيسية والثانوية . 8
 

 األنشطة الرئيسية
 
الوحدة المنتجةة هةو إن النشاط األساسي في  5-8

النشاط الذي يزيةد القيمةة المضةافة إليةه عةن 
أي نشةةةةاط أخةةةةر يةةةةتم إنتاجةةةةه داخةةةةل نفةةةةس 

ويمكــــنّأنّتكــــونّالوحــــدةّالمنتجــــةّ)الوحةةةةدة، 
(.ّمشــروعاّأوّمنشــأةّكمــاّهــوّمبــينّفيمــاّيلــي

ويحـــددّتصـــنيفّالنشـــاطّاألساســـيّمـــنّخـــاللّ
ــــــىّالتصــــــنيفّالصــــــناعيّالموحــــــدّ الرجــــــوعّإل

أوالّمــنّ(ISICّ)اديةّلجميــعّاألنشــطةّاالقتصــ
أعلــــــىّمســــــتوياتّالتصــــــنيفّومــــــنّثــــــمّعنــــــدّ

ــــرّتفصــــيال ويضــــمّالنشــــاطّ.ّالمســــتوياتّاألكث
األساســــــــــــيّللمشــــــــــــروعّالمنــــــــــــتجّاألساســــــــــــيّ
والمنتجـــــــــاتّالثانويـــــــــة،ّويقصـــــــــدّبالمنتجـــــــــاتّ
الثانويــةّأنهــاّالمنتجــاتّالتــيّيلــزمّإنتاجهــاّمــعّ
ـــزمّأنّيضـــمّالنشـــاطّ المنتجـــاتّاألساســـية،ّويل

خـدماتّالتـيّيلـزمّأنّتكـونّاألساسيّالسلعّوال
لهاّالقـدرةّعلـىّتوصـيلهاّلوحـداتّأخـرىّسـواءّ
كانـــتّتلـــكّالوحــــداتّلالســـتهالكّالخــــاصّأوّ

 .تكوينّرأسّالمال
ّ

  األنشطة الثانوية 
 
إن النشةةةةاط الثةةةةانوي هةةةةو نشةةةةاط الةةةةذي يةةةةتم  5-9

إنتاجةه داخةل وحةدة إنتاجيةة واحةدة باإلضةةافة 
إلةةةةى النشةةةةاط الرئيسةةةةي ويةةةةتم تسةةةةليم إنتةةةةاج 

،ّبشـكلّالثانوي، مثل النشاط الرئيسيالنشاط 
.ّمناســــبّإلــــىّوحــــدةّإنتاجيــــةّأخــــرىّخارجيــــة

ــــــزمّأنّتكــــــونّالقيمــــــةّالمضــــــافةّّللنشــــــاطّ ويل
الثــانويّأقــلّمــنّتلــكّالقيمــةّالمضــافةّللنشــاطّ
الرئيســــــي،ّوبتعريــــــفّاألخيــــــر،ّيعتبــــــرّإنتــــــاجّ
النشاطّالثانويّإنتـاجّثـانوي،ّومعظـمّالوحـداتّ

تجـاتّالثانويـةّاإلنتاجيةّتنتجّمجموعةّمنّالمن
ّ.ّعلىّاألقل

ّ
  األنشطة المساعدة.   3

ّ
متــىّوردّهــذاّاللفــظ،ّفإنــهّيفهــمّمــنّاالســمّأنّ 5-11

النشـــــاطّالمســـــاعدّهـــــوّنشـــــاطّداعـــــمّللنشـــــاطّ
الرئيســـــــيّللمشــــــــروع،ّبحيـــــــثّتســــــــاعدّعلــــــــىّ
التشـغيلّالفعـالّللمشـروعّولكنهـاّالّتسـببّفــيّ
إنتاجّالسلعّأوّالخـدماتّالتـيّيمكـنّتسـويقها،ّ

بالمشـروعاتّالتـيّتعتبـرّإلـىّحـدّوفيماّيتعلقّ
ماّصغيرةّويكونّلهاّموقعّواحدّفقط،ّفإنـهّالّ
يمكـــــــنّتحديـــــــدّاألنشـــــــطةّالمســـــــاعدةّبشـــــــكلّ
منفصــل،ّولكــنّفــيّالمشــاريعّالكبيــرةّالتــيّلهــاّ
عدةّمواقعّ،ّفإنهّمـنّاألفضـلّأنّيـتمّمعاملـةّ
ــــــيّ ــــــنفسّاألســــــلوبّالت األنشــــــطةّالمســــــاعدةّب

ألنشـطةّتعاملّبهاّاألنشـطةّالثانويـةّأوّحتـىّا



الحسابات القومية نظام  
 

378 

وهنــــاكّمناقشــــةّتفصــــيليةّحــــولّعمليــــةّ.ّالرئيســــية
بعـــــدّ"ّد"تســـــجيلّاألنشـــــطةّالمســـــاعدةّفـــــيّالقســـــمّ

االنتهــــــاءّمــــــنّتنــــــاولّعمليــــــاتّتســــــجيلّاإلنتــــــاجّ
 .األساسيّوالثانوي

ّّ
  تقسيم المشروعات إلى وحدات أكثر تنوعا . جّ
إضــــــــــافةّإلــــــــــىّأنّهنـــــــــــاكّإمكانيــــــــــةّلتصـــــــــــنيفّ 5-11

ســـــتخدامّالمشـــــروعاتّوفقـــــاّلنشـــــاطهاّاألساســـــيّبا
التصــــــنيفّالصــــــناعيّالموحــــــدّلجميــــــعّاألنشــــــطةّ

"ّصـــــناعات"وتجمـــــيعهمّفـــــيّ(ISICّ)االقتصــــاديةّ
ومنّثمّستتسببّهذهّالعمليةّفيّوجودّتنـوعّكبيـرّ
للغايـةّحيــثّأنّهنــاكّالعديـدّمــنّالمشــروعاتّلهــاّ
أنشــطةّثانويــةّكبيــرةّجــداّوالتــيّتعتبــرّمختلفــةّإلــىّ
حــــدّمــــاّعــــنّالنشــــاطّاألساســــيّلهــــا،ّومــــنّأجــــلّ

صــــولّعلــــىّمجموعــــاتّمــــنّالمنتجــــينّيكــــونّالح
نشـــــــــاطهمّأكثـــــــــرّتجانســـــــــا،ّفإنـــــــــهّيلـــــــــزمّتقســـــــــيمّ
المشروعاتّإلىّمجموعاتّأصـغرّووحـداتّأكثـرّ

ّ.ّتجانساّوتشابهاّ 
ّ
 أنواع وحدات اإلنتاج     . 1
 

 وحدات بحسب نوع النشاط         
 
يعتبرّأحدّأساليبّتقسيمّالمشروعاتّهـوّبـالرجوعّ 5-12

إلىّنشاطاتها،ّوتسمىّالوحدةّالتـيّتـأتيّعـنّهـذاّ
ـــــوعّالنشـــــاط"التقســـــيمّبوحـــــدةّ وتعةةةةةرف ،ّ"حســـــبّن

الوحدة حسب نوع النشةاط بأنهةا مشةروع أو جةزء 
مةةةةن مشةةةةروع يشةةةةتغل بنةةةةوع واحةةةةد مةةةةن النشةةةةاط 
اإلنتاجي أو يعود فيه النشةاط اإلنتةاجي الرئيسةي 

ّ-،ّوكــلّمشــروعّيتكــونّيمةةة المضةةافةبمعظةةم الق
منّوحدةّأوّأكثرّمصنفةّحسـبّنـوعّّ-بالتعريفّ

النشـــاطّاالقتصـــادي،ّوهـــيّوحـــداتّأكثـــرّتجانســـاّ
مــنّحيــثّالمخرجــاتّوهيكــلّالتكــاليفّوتكنولوجيــاّ

ّ.ّاإلنتاجّعنّالمشروعّككل
ّ

 الوحدات المحلية          
 
تشــتغلّالعديــدّمــنّالمشــروعاتّفــيّنشــاطّإنتــاجيّ 5-13

مــــاّفــــيّأكثــــرّمــــنّموقــــع،ّوســــيكونّمــــنّالمفيــــد،ّ
لــبعضّاألســباب،ّأنّيــتمّتقســيمّهــذهّالمشــروعاتّ

ـــىّذلـــك،ّومـــنّثـــمّتعـــدّ ـــاءّعل  المحليةةةة الوحةةةدةبن
 نشةاط فةي يشةتغل مشةروع مةن جةزءا أو مشروعا
،ّوهـذاّالتعريـفّلـهّواحةد موقةع في أو من إنتاجي

بعدّواحدّفقطّفهوّالّيشيرّإلـىّنـوعّالنشـاطّالـذيّ
ينتجــــــهّالمشــــــروع،ّويمكــــــنّتفســــــيرّالموقــــــعّوفقــــــاّ
للغـــرض،ّبمعنــــىّضـــيق،ّمثــــلّعنـــوانّمحــــدد،ّأوّ
بمعنىّأوسع،ّمكانّتواجـدهّفـيّمقاطعـةّمعينـةّأوّ

 .ّواليةّأوّبلد،ّإلخ
ّ

 المنشآت
 

تشــــملّالمنشــــئاتّكــــالّمــــنّبعــــدّنــــوعّالنشــــاطّ 5-14
المنشةةةآت علةةةى أنهةةةا وقـــع،ّوتعـــرفّوبعـــدّالم

مشروع أو جزء مةن مشةروع يوجةد فةي موقةع 
واحةةد وينشةةغل فةةي منةةتج واحةةد فقةةط أو يعةةود 
فيةةةه النشةةةاط االنتةةةاجي الرئيسةةةي لةةةه بمعظةةةم 

،ّويشــارّفــيّبعــضّاألوقــاتّالقيمةةة المضةةافة
إلــــــىّوحــــــداتّاإلنتــــــاجّحســــــبّنــــــوعّالنشــــــاطّ

(ّبالوحــــداتّالمحليــــةّوحيــــدةّالنشــــاط)المحلــــيّ
(KAUs.)ّ

العلـــــمّأنّتعريـــــفّالمنشـــــآتّيســـــمحّبـــــأنّّمـــــع 5-15
يكــونّمــنّالممكــنّأنّيكــونّلهــاّنشــاطّثــانويّ
واحـــدّأوّأكثـــرّ،ّويلـــزمّأنّيكـــونّهـــذاّالنشـــاطّ
الثـــانويّصـــغيرّالحجـــمّبالمقارنـــةّمـــعّالنشـــاطّ
الرئيسيّ،ّواذاّكانّالنشـاطّالثـانويّالمضـطلعّ
بـــهّداخـــلّمشـــروعّمـــاّمعـــادالّأوّيكـــادّيكـــونّ

رئيســـيّفينبغــــيّمعـــادال ّفـــيّأهميتــــهّللنشـــاطّال
حينئذّمعاملةّالنشاطّالثانويّعلىّأنـهّيـتمّفـيّ
منشأةّمستقلةّعنّالمنشأةّالتيّيتمّفيهـاّإنتـاجّ

 .النشاطّالرئيسي
ومــــنّثــــمّفإنــــهّتــــمّتصــــنيفّالمنشــــآتّلتكــــونّ 5-16

بمثابـــــةّوحـــــداتّتـــــوفرّبيانـــــاتّأكثـــــرّمناســـــبةّ
ألغـــــراضّتحليـــــلّالعمليـــــاتّاإلنتاجيـــــةّالتــــــيّ

ـــــــيّع ـــــــاّدوراّمهـــــــامّف مليـــــــةّتلعـــــــبّالتكنولوجي
إنتاجهــــا،ّوعليــــه،ّســــيكونّمــــنّالمهــــمّتحويــــلّ
البيانــــاتّالناتجــــةّفيمــــاّبعــــدّألغــــراضّتحليــــلّ
المـــــــدخالتّوالمخرجـــــــاتّ،ّكمـــــــاّهـــــــوّمبـــــــينّ
ـــــاجّ ـــــيّوصـــــفّالوحـــــداتّذاتّاإلنت بإيجـــــازّف
المتجـــانسّّومبـــينّبشـــكلّأكثـــرّتفصـــيالّفـــيّ

 .28ّالفصلّرقمّ
وبشـــكلّعملـــي،ّيمكـــنّعـــادةّتحديـــدّالمنشـــآتّ 5-17

لــــذيّيــــتمّفيــــهّنشــــاطّبمكــــانّالعمــــلّالواحــــدّوا
إنتــاجيّمــنّنــوعّخــاصّمثــلّالمــزارعّوالمنــاجمّ
والمحـــــــاجرّوالمصـــــــانعّوالمعامـــــــلّوالمتـــــــاجرّ
والمخـــــازنّوموقــــــعّالتشــــــييدّومحطــــــاتّالنقــــــلّ
والمطــــارّوالمــــرآب،ّوالبنــــكّوالمكتــــبّوالعيــــادةّ

 ..إلخ
ّ
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تعدّالبياناتّالوحيـدةّذاتّاألهميـةّالتـيّيمكـنّ 5-18

يعهاّللمنشأةّهيّتلكّالبياناتّالتـيّتتعلـقّتجم
-ّ:باألنشطةّاإلنتاجيةّوهيّتتضمنّماّيلي

ّ
ــــــاجّ .أّ ــــــيّحســــــابّاإلنت ــــــودّالمضــــــمنةّف البن

ّ.وحسابّتوليدّالدخل
إحصـــــائياتّأعـــــدادّالمـــــوظفينّوأنـــــواعهمّ .بّ

 وساعاتّالعملّ
تقـــــــديراتّالمســـــــتخدمّمـــــــنّمخـــــــزونّرأسّ .جّ

 المالّغيرّالماليّوالمواردّالطبيعيةّ
التغيــــــــــراتّفــــــــــيّالمخزونــــــــــاتّّتقــــــــــديراتّ .دّ

ّ.وتكوينّرأسّالمالّالثابتّاإلجماليّالمنفذ
 

ويفهـــــمّضـــــمنا ّمـــــنّتجميـــــعّحســـــابّاإلنتـــــاجّ 5-19
وحســـابّتوليـــدّالـــدخلّضـــرورةّأنّيكـــونّمـــنّ
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الممكـــنّحســـابّالمخرجـــاتّواالســـتهالكّومـــنّثـــمّ
حســــــــابّالقيمــــــــةّالمضــــــــافةّوكــــــــذلكّتعويضــــــــاتّ
المــــــوظفينّوالضــــــرائبّالمدفوعــــــةّعلــــــىّاإلنتــــــاجّ

واالعانـــــاتّوفـــــائضّالتشـــــغيلّوالـــــدخلّوالـــــوارداتّ
المخـــــتلط،ّوبشـــــكلّأساســـــي،ّيلـــــزمّأنّيكـــــونّمـــــنّ
الممكــــنّجمــــعّأنــــواعّاإلحصــــاءاتّالســــابقةّعلــــىّ
األقلّأليّمنشـأةّمـا،ّحتـىّإذاّلـمّيكـنّهـذاّمتاحـاّ
 .فيّكافةّاألوقاتّأوّغيرّضروريّبشكلّعملي

ّ
تطبيقةةةةات المبةةةةادئ األساسةةةةية فةةةةي حةةةةاالت  . 3

 معينة
 

تطبيـــقّالمبـــادئّاألساســـيةّالمبينـــةّغالبـــاّالّيكـــونّ 5-21
أعالهّفيّحالّتصـنيفّالمشـروعاتّإلـىّمنشـئاتّ
أمــرّواضــحا ،ّحيــثّســيناقشّهــذاّالقســمّالحــاالتّ
المتعـــددةّالتـــيّيكـــونّفيهـــاّتنظـــيمّاإلنتـــاجّعنـــدماّ

 .يكونّتطبيقّهذهّالمبادئّاألساسيةّأمرا ّصعبا
ّ
 
 

 المنشآت داخل المشاريع المتكاملة        
  
 مشةةةاريع هةةةي أفقيةةةا المتكاملةةةة المشةةةاريع تعةةةرف 5-21

 التةةي األنشةةطة مةةن مختلفةةة بةةأنواع فيهةةا ي ضةةطلع
 لبيعهةا والخةدمات السةلع مةن مختلفة أنواعاً  تنتج
 باسةةةتخدام الةةةبعض بعضةةةها مةةةوازاة السةةةوق فةةةي

ويتفـــقّهـــذاّالتعريـــفّمـــعّّاإلنتةةةاج، عوامةةةل نفةةةس
التعريـــفّالـــواردّفـــيّالتصـــنيفّالصـــناعيّالموحـــدّ

اإلصـــــدارّ(ISICّ)قتصـــــاديةّلجميـــــعّاألنشـــــطةّاال
 .الرابع

ّ
ّمــــاّنشــــاطّينــــتجّعنــــدماّاألفقــــيّالتكامــــلّويتحقــــق
صــفاتّمختلفــة،ّويمكــنّتفســيرّهــذاّّذونهائيــّمنــتج

نظريـــــاّمثـــــلّاألنشـــــطةّالتـــــيّتنفـــــذّعلـــــىّالتـــــوازيّ
باســتخدامّنفــسّعوامــلّاإلنتــاج،ّوفــيّهــذهّالحالــةّ
لـــنّيكـــونّمـــنّالممكـــنّفصـــلهمّعـــنّبعضـــهمّمـــنّ
وجهةّالنظـرّاإلحصـائيةّإلـىّعمليـاتّمختلفـة،ّأوّ

ّبيانـــاتّتقـــديمّأوّمختلفـــةّتصـــنيفهمّتحـــتّوحـــدات
ّوالمثـــالّاألنشـــطة،ّهـــذهّعـــنّعـــامّبشـــكلّمنفصـــلة
ّالكهربائيـةّالطاقةّإنتاجّعمليةّهوّهناّلديناّاألخر
ّهـذهّفـيّيمكنّالّحيثّالنفايات،ّحرقّطريقّعن

ّعـــنّالنفايـــاتّمـــنّالـــتخلصّعمليـــةّفصـــلّالحالـــة
ّ.الكهربائيةّالطاقةّإنتاجّعملية

فـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــة،ّيلـــزمّأنّيـــتمّتحديـــدّ 5-22
منشــآتّمختلفــةّلكــلّنــوعّمختلــفّمــنّالنشــاطاتّ

ّ.ّمتىّأمكنّهذا
ويعةةةرف المشةةةروع المتكامةةةل عموديةةةاً علةةةى أنةةةه  5-23

ّتتابع من قبل أجزاء مختلفة مةن المشةروع نفسةهمشروع ي ضطلع فيه بمراحل إنتاجيةة مختلفةة فةي 
رحلـةّوتكونّمخرجاتّمرحلـةّمـاّهـيّمـدخالتّالم

الالحقـــة،ّوتكـــونّمخرجـــاتّالمرحلـــةّاألخيـــرةّفقـــطّ
هــــيّالتــــيّتبــــاعّفــــيّالســــوق،ّويصــــفّالتصــــنيفّ
الصــــناعيّالموحــــدّلجميــــعّاألنشــــطةّاالقتصــــاديةّ

(ISICّ)ّــا ّوفقــاّلمــا المشــاريعّالمتكاملــةّعمودي  -:يلي
ّ

يتحقــقّالتكامــلّالعمــوديّبــينّاألنشــطةّإذاّتــمّ
اإلنتاجّعلىّمراحلّمختلفةّفيّتتابعّمـنّقبـلّ
ذاّكـــانّنـــاتجّمخرجـــاتّأحـــدىّ نفـــسّالوحـــدةّوا 
العمليــــــاتّيكــــــونّبمثابــــــةّمــــــدخالتّالمرحلــــــةّ
ـــــة،ّوهنـــــاكّأمثلـــــةّعديـــــدّوشـــــائعةّعلـــــىّ التالي
المشــــــاريعّالتكامليــــــةّالعموديــــــةّوالتــــــيّمنهـــــــاّ
عملياتّقطعّاألشجارّونشرهاّفيّنفسّموقـعّ
القطع،ّجمعّالطينّفيّأماكنّتصنيعّالطـوبّ

ـــافّالصـــنا ـــةّإنتـــاجّاأللي عيةّفـــيّوكـــذلكّعملي
ّ.مصانعّالنسيج

هـــيّمبينـــةّفــــيّالتصـــنيفّالصـــناعيّالموحــــدّويلزمّمعاملةّالمشاريعّالمتكاملةّعموديـا ،ّكمـاّ 5-24
،ّمثـــــلّ(ISIC)لجميـــــعّاألنشـــــطةّاالقتصـــــاديةّ

أيّنشـــــــاطّمــــــــنّاألنشــــــــطةّالمتعــــــــددة،ّويــــــــتمّ
تصــنيفّالوحــدةّالتــيّلهــاّأنشــطةّمتنوعــةّمــنّ
ــــيّ ــــةّالت ــــا ّفــــيّالفئ ــــةّعمودي النشـــاطّالرئيســـيّداخـــلّهـــذهّالسلســـلة،ّّتماثـــلالمشــــاريعّالمتكامل
وهــذاّيــتمّوفقــاّللنشــاطّالمعتبــرّعلــىّأنــهّأكبــرّ
حصةّمنّالقيمةّالمضافةّكماّتحـددهاّطريقـةّ

 Top-Down)التـدرجّمـنّأعلـىّإلـىّأسـفلّ
Method)ّّحيــثّتغيــرتّهــذهّالمعالجــةّعــن،

اإلصـــداراتّالســـابقةّمـــنّالتصـــنيفّالصـــناعيّ
،ّ(ISIC)الموحــدّلجميــعّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ

"ّنشــاط"ويلــزمّمالحظــةّأنــهّتــمّاســتخدامّكلمــةّ
لكلّمرحلةّمنّمراحلّالعمليةّاإلنتاجيةّوالتـيّ
لهـاّتعريفــاّفــيّفئــةّقائمـةّبــذاتهاّفــيّالتصــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ

(ISIC)ّــمّيكــنّهنــاكّنيــةّإلــىّأن ،ّحتــىّإذاّل
ّ.ّيتمّبيعّمخرجاتّكلّمرحلة

يمــةّالمضــافةّأوّبــدائهاّإذاّلــمّيمكــنّتحديــدّالق 5-25
بشـــكلّمباشـــرّفـــيّكـــلّخطـــوةّإنتاجيـــةّمنفـــردةّ
الحســـــاباتّالتـــــيّتحـــــتفظّبهـــــاّهـــــذهّالوحـــــداتّمــــنّمراحـــــلّاإلنتـــــاجّالمتكاملـــــةّعموديـــــا ّمـــــنّ
بنفســـــها،ّفإنـــــهّيلـــــزمّعمـــــلّمقارنـــــةّبـــــينّهـــــذهّ

علـــــــىّســـــــبيلّ)ّالوحـــــــدةّوالوحـــــــداتّاألخـــــــرىّ
المثــال،ّاعتمــاداّعلــىّأســعارّالســوقّلكــلّمــنّ

وتتخـذّ(ّيطةّوالمنتجاتّالنهائيـةالمنتجاتّالوس
نفسّاإلجراءاتّفيّحالةّوجودّبدائلّكماّهـوّ
ــمّيكــنّمــنّالممكــنّتحديــدّ ذاّل نســـبةّالقيمـــةّالمضـــافةّللمراحـــلّالمختلفـــةّفـــيّمبــينّأعــاله،ّوا 
مراحــــلّمجموعــــةّاألنشــــطةّاإلنتاجيــــة،ّيمكــــنّ
تطبيــقّالتوزيعــاتّاالفتراضــيةّلــنفسّاألشـــكالّ

التصـــنيفّّويبـــينّكـــالّمـــن.ّالتكامـــلّالعمـــودي
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ

(ISICّ)ّوالتصـــــــــــنيفّالمركـــــــــــزيّللمنتجـــــــــــات
(CPC(ّ)ّالصــــــــــادرّعــــــــــنّاألمــــــــــمّالمتحــــــــــدة
مجموعةّمنّاألمثلةّعنّمثـلّهـذهّ((ّالحديث)

 .الحاالت
وفـــيّحالـــةّتطبيـــقّهـــذهّاإلجـــراءاتّعلـــىّأيّ 5-26

امّالحســــــاباتّوحــــــدة،ّيلــــــزمّمالحظــــــةّأنّنظــــــمــــــنّاألنشــــــطةّالمتكاملــــــةّعموديــــــا ّعلــــــىّأيّ
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القوميــــةّيوصــــىّبأنــــهّفــــيّحالــــةّامتــــدادّالمشــــروعّ
الصــــناعيّالموحــــدّلجميــــعّاألنشــــطةّاالقتصــــاديةّالمتكاملّعموديا ّألكثرّمـنّقسـمينّمـنّالتصـنيفّ

(ISIC)ّّفإنهّيلزمّتمييزّمنشأةّواحـدةّعلـىّاألقـل،
فيّكـلّقسـم،ّوبموجـبّهـذهّالمعاملـة،ّلـنّتتجـاوزّ

شــــــطةّأنشــــــطةّالوحــــــداتّالتــــــيّتشــــــتغلّفــــــيّاألن
الصــــناعيّالموحــــدّلجميــــعّاألنشــــطةّاالقتصــــاديةّالمتكاملــةّعموديــا ّحــدودّقســمّواحــدّمــنّالتصــنيفّ

(ISIC.) 
ومـــــنّوجهـــــةّالنظـــــرّالمحاســـــبيةّيصـــــعبّتقســـــيمّ 5-27

احتســابّقــيمّلمخرجــاتّالمراحــلّالســابقةّوالتــيّالّالمشاريعّالمتكاملةّعموديا ّإلىّمنشآتّألنهّيجـبّ
يطةّتبـــاعّفـــيّالســـوقّولكنهـــاّتكـــونّمـــدخالتّوســـ

فـــيّالمرحلـــةّالتاليـــة،ّوقـــدّتســـجلّبعـــضّمـــنّهـــذهّ
ـــــدّأســـــعارّ ـــــينّالمشـــــاريعّعن المشـــــاريعّمشـــــتقاتّب

حتـــىّإذاّتـــوفرتّ.ّتعكـــسّالقيمـــةّالســـوقية،ّوقـــدّال
المعلومـــاتّالمناســـبةّوفقـــاّلألســـعارّالتـــيّتكبـــدهاّ
عنـــدّكـــلّمرحلـــةّمـــنّمراحـــلّاإلنتـــاج،ّإالّأنّمـــنّ
الصــــــعبّتحديــــــدّالطريقــــــةّالمناســــــبةّلتخصــــــيصّ

.ّغيلّالمشــروعّبــينّالمراحــلّالمختلفــةفــائضّالتشــ
واألمــرّالوحيـــدّالممكــنّهـــوّإمكانيــةّتطبيـــقّســـعرّ
موحـــدّلفـــائضّالتشـــغيلّعلـــىّكـــلّالمبـــالغّالمنفقـــةّ

 .ّفيّكلّمرحلةّإنتاجية
علـــىّالـــرغمّمـــنّوجـــودّمشـــاكلّعمليـــةّفـــيّتقســـيمّ 5-28

ماّيغطـــــيّالحســـــاباتّالقوميـــــةّيوصـــــىّبأنـــــهّعنـــــدالمشاريعّالمتكاملةّعموديا ّإلىّمنشآت،ّفإنّنظامّ
التصــــــنيفّالصــــــناعيّالموحــــــدّلجميــــــعّاألنشــــــطةّالمشـــروعّالمتكامـــلّعموديـــا ّقســـمينّأوّأكثـــرّفـــيّ

،ّكمــــاّهــــوّمبــــينّفــــيّقســــمّ(ISIC)ّاالقتصــــاديةّ
التصــــــنيفّالصــــــناعيّالموحــــــدّلجميــــــعّاألنشــــــطةّ

المبــــــينّمســـــبقا،ّفإنــــــهّيلــــــزمّ(ISICّ)االقتصـــــاديةّ
.ّتمييــزّمنشـــأةّواحــدةّعلـــىّاألقـــلّداخــلّكـــلّقســـم

امّالتصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّوتماثــلّأقســ
مـــــعّالمجموعـــــاتّ(ISICّ)األنشـــــطةّاالقتصـــــاديةّ

الصــناعيةّالكبيــرةّمثــلّالصــناعةّوصــيدّاألســماكّ
 ..والتعدينّوالمحاجرّوالصناعة،ّإلخ

ّ
 المنشآت المملوكة للحكومة العامة 

 
وتعتبـــرّالوحـــداتّالحكوميـــة،ّوبـــاألخصّالحكومـــةّ 5-29

ألنــــواعّالنشــــاطاتّالمركزيــــة،ّكبيــــرةّومعقــــدةّوفقــــاّ
ويلــزمّتطبيــقّالمبــادئّاألساســيةّ.ّالتــيّتعمــلّبهــا

الواضــحةّبصــورةّمتســقةّومنهجيــةّعلــىّالوحــداتّ
ـــدّ.ّالحكوميـــة ـــزمّإتبـــاعّهـــذهّاإلجـــراءاتّعن كمـــاّيل

التعامــــــلّمــــــعّاألنــــــواعّاألساســــــيةّمــــــنّالوحــــــداتّ
اإلنتاجيـــــةّالتــــــيّتملكهــــــاّالحكومــــــةّوالتــــــيّيمكــــــنّ

-ّ:تلخيصهاّأوّإيجازهاّفيماّيلي
كــانّالمشـــروعّغيــرّذيّالشخصـــيةّاالعتباريـــةّّإذا 5-31

ـــــاكّ ـــــتجّســـــوقيّوكانـــــتّهن ـــــوكّللحكومـــــةّمن الممل
معلومـــاتّكافيــــةّمتــــوفرةّبحيــــثّيــــتمّمعاملــــةّهــــذهّ
المشــــروعاتّعلــــىّأنهــــاّشــــبهّشــــركة،ّفإنــــهّيلــــزمّ
معاملتهّعلىّأنهّوحدةّيتمّالسيطرةّعليهاّمنّقبـلّ
القطــاعّالعــامّســواءّأكانــتّضــمنّقطــاعّالشــركاتّ

رّالماليـــــة،ّوفـــــيّهـــــذهّالحالـــــةّيـــــتمّالماليـــــةّأوّغيـــــ

تطبيقّماّهوّمتعارفّعليـهّمـنّأجـلّالتفريـقّ
ّ.ّبينّالمنشآتّداخلّأشباهّالشركات

وكمثـالّللمشــروعّالســوقيّغيــرّذيّالشخصــيةّ 5-31
االعتباريــةّالــذيّيمكــنّالتعامــلّمعــهّعلــىّأنــهّ
شـــبهّشـــركه،ّوهـــوّحـــوضّالســـباحةّالمملوكـــةّ
للبلديـــةّحيــــثّيــــتمّإدارتـــهّبشــــكلّمســــتقلّكمــــاّ

حّحســــاباتهّبتكــــوينّدخــــلّوادخــــارّورأسّتســــم
مــالّليــتمّقياســهّبشــكلّمنفصــلّعــنّالحكومــةّ
ولــــــذاّيمكــــــنّتحديــــــدّتــــــدفقاتّالــــــدخلّأوّرأسّ

 .المالّبشكلّمنفصلّبينّالوحدةّوالحكومة
إذاّكــــــــــانّالمشــــــــــروعّغيــــــــــرّذيّالشخصــــــــــيةّ 5-32

االعتباريــةّالمملــوكّللحكومــةّمنــتجّســوقيّولــمّ
ّيكنّهنالكّمعلوماتّكافيـةّليـتمّمعاملتـهّعلـى
أنـــــــهّشـــــــبهّشـــــــركة،ّأوّأنّالمشـــــــروعّالفـــــــرديّ
المملــوكّللحكومــةّهــوّمنــتجّغيــرّســوقيّومــنّ
ثـــمّفإنـــهّســـيظلّضـــمنّقطـــاعّالحكومـــةّالعـــامّ
ولكــنّيلــزمّمعاملتــهّعلــىّأنــهّمنشــأةّكحــقّلهــاّ

 .ويتمّتصنيفهاّوفقاّللصناعةّالمناسبة
ويـــــتمّتقســـــيمّالمنتجـــــينّغيـــــرّالســـــوقيينّمثـــــلّ 5-33

تعلــــــيمّاإلداراتّالعامــــــةّوالــــــدفاعّوالصــــــحةّوال
ــــــوفرّخــــــدماتّأوّســــــلعّفــــــيّشــــــكلهاّ والتــــــيّت
النهـــــائيّلالســـــتخدامّإلـــــىّمنشـــــئاتّباســـــتخدامّ

"ّف"وّ"ّس"التصــــــنيفّالمبــــــينّفــــــيّالفصــــــلّ
مــنّالتصــنيفّالصــناعيّالموحــدّلجميــعّ"ّع"و

اإلصـــــــــدارّ(ISICّ)ّاألنشـــــــــطةّاالقتصـــــــــاديةّ
الرابـــــــع،ّومـــــــنّالممكـــــــنّأنّتكـــــــونّوكـــــــاالتّ
الحكومـــةّالمركزيـــةّمنتشـــرةّعلـــىّطـــولّالـــبالدّ
ككــلّحيــثّســيتمّفــيّهــذهّالحالــةّالتفريــقّبــينّ
المنشــآتّالمختلفــةّوفقــاّلألنشــطةّالتــيّتوفرهــاّ

 .كلّوكالةّحكوميةّفيّالمناطقّالمختلفة
ويلـــزمّمعاملـــةّالوكـــاالتّالحكوميـــةّالتـــيّتقـــومّ 5-34

بتــــــــوفيرّمنتجــــــــاتّأوّســــــــلعّإلــــــــىّالوكــــــــاالتّ
الحكوميــةّاألخــرىّعلــىّأنهــاّمنشــئاتّمســتقلةّ

المناســــبّفـــــيّّويــــتمّتصــــنيفهاّتحــــتّالعنــــوان
التصــنيفّالصـــناعيّالموحــدّلجميـــعّاألنشـــطةّ

،ّوهذاّاألمرّيطبـقّعلـىّ(ISIC)ّاالقتصاديةّ
عمليــاتّإنتــاجّالــذخيرةّأوّالســالحّأوّالمطــابعّ
الحكوميةّأوّمصانعّتصـنيعّاألدواتّالمكتبيـةّ
أوّمــــنّتقــــومّبتشــــييدّالطــــرقّوبــــاقيّاألعمــــالّ

وتعتبــــرّالمؤسســــةّالحكوميــــةّ..اإلنشــــائية،ّإلــــخ
قــومّبإنتــاجّســالحهاّالخــاصّبهــاّلتــوفرهّالتــيّت

لقواتهــــاّالمســــلحةّفهــــيّتعتبــــرّبــــذلكّمشــــروعّ
أكثـــرّفـــيّدليـــلّالتصـــنيفّالصـــناعيّالموحـــدّمتكامــــلّعموديـــــا ّويصـــــنفّتحـــــتّقســـــمينّأوّ

،ّومـنّثـمّ(ISIC)لجميعّاألنشطةّاالقتصاديةّ
ـــوان،ّ يلـــزمّتصـــنيفّمنشـــأةّواحـــدةّفـــيّكـــلّعن
ــــقّنفــــسّالمســــألةّمــــعّمكاتــــبّالمطــــابعّ وتطب

ــــــاقيّمنتجــــــيّالســــــلعّالمملوكــــــةّالح ــــــةّوب كومي
 .للحكومة

  األنشطة المساعدة . دّ
تتطلبّاألنشطةّالمساعدة،ّكمـاّهـوّمبـينّفـيّ 5-35

ـــــــىّ"ب"القســـــــمّ ـــــــاراتّخاصـــــــةّنظـــــــراّإل ،ّاعتب
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األســـاليبّالمتنوعـــةّفـــيّالتســـجيلّوالتـــيّغالبـــاّمـــاّ
يوصــــــىّبــــــأنّتعتمــــــدّعلــــــىّالظــــــروف،ّوكخطــــــوةّ
أساســـية،ّســـيكونّمـــنّاألفضـــلّمراجعـــةّمـــاّالـــذيّ

قصـــــدّبالنشـــــاطّالمســـــاعدّتمامـــــا ،ّحيـــــثّتعـــــرف،ّي
بشكلّأساسي،ّعلىّأنهاّالخـدماتّاألساسـيةّالتـيّ
يحتاجهـــاّكـــلّمشــــروعّمـــنّأجــــلّالعمـــلّبفاعليــــة،ّ
وأنـــــواعّالخـــــدماتّالمقصـــــودةّهنـــــاّتشـــــملّمســـــكّ
الســــــجالتّوالملفــــــاتّوالحســــــاباتّســــــواءّأكانــــــتّ
مكتوبـــةّأوّعلـــىّالحاســـبّاآللـــيّوتتضـــمنّكـــذلكّ

مكتوبــةّســواءّالتقليديــةّأوّتــوفيرّمرافــقّاالتصــالّال
ـــــــةّوشـــــــراءّالمـــــــوادّوالمعـــــــداتّوتعيـــــــينّ اإللكتروني
دارةّودفـــعّالرواتـــبّللمـــوظفينّوتخــــزينّ المـــــوادّوالمعـــــداتّوتـــــوفيرّالمخـــــازنّونقـــــلّالســـــلعّوتـــدريبّوا 
واألفـــرادّداخـــلّوخـــارجّالوحـــدةّاإلنتاجيـــة،ّوتـــرويجّ
المبيعـــــاتّوتنظيـــــفّوصـــــيانةّالمبـــــانيّوالبنايـــــاتّ

صــــــــالحّوصــــــــيان ةّاآلالتّوالمعــــــــداتّاألخــــــــرىّوا 
 .ّوتوفيرّالمراقبةّواألمن

ّ
ويمكـــنّتـــوفيرّهـــذهّاألنـــواعّمـــنّالخـــدماتّداخـــلّ 5-36

الوحــدةّاإلنتاجيــةّأوّشــرائهاّمــنّالســوقّمــنّمــزودّ
ـــوافرّهـــذهّالخـــدماتّ خدمـــةّمتخصـــص،ّوقـــدّالّتت
المساعدةّبالكميـاتّالمطلوبـةّفـيّالسـوقّالمحليـة،ّ
ـــذاّعنـــدماّيـــتمّتوفيرهـــاّمـــنّداخـــلّالشـــركةّفإنهـــاّ ل

األنشةةةةةةةطة  وتعةةةةةةةرف.ّتســـــــمىّأنشـــــــطةّمســـــــاعدة
أنهةا أنشةطة تةدعم تنفيةذ النشةاط المساعدة علةى 

اإلنتاجي داخل المشروع من أجل تهيئة الظروف 
 الرئيسةيللمشروع التي يمكنه فيها تنفيذ نشةاطه 

باإلضـافةّإلـىّذلـك،ّتتمتـعّالنشـاطاتّّ.الثانوي أو
ـــــــقّ المســـــــاعدةّبمجموعـــــــةّمـــــــنّالخصـــــــائصّتتعل
بالمخرجـــات،ّتتضـــمنّهـــذهّالخصـــائصّاإلضـــافيةّ

-ّ:ماّيلي
الهدفّمنّمخرجاتّاألنشطةّالمساعدةّلـيسّ .أّ

ّ.ّلالستخدامّخارجّالمشروع
ينـــتجّعـــنّاألنشـــطةّالمســـاعدةّمخرجـــاتّ .بّ

عــادةّمــاّتوجــدّعلــىّهيئــةّمــدخالتّفــيّمعظــمّ
 أنواعّالنشاطّاإلنتاجي

تقــــدمّاألنشــــطةّالمســــاعدةّخــــدماتّعلــــىّ .جّ
ــــةّمخرجــــاتّ ــــرّســــلعّالّتكــــونّ)ّهيئ وهــــيّتعتب

تّبحـــالّمـــنّاألحـــوالّجـــزءاّماديـــاّمـــنّمـــدخال
ــــــانويّإالّفــــــيّ ــــــاجّالنشــــــاطّاألساســــــيّأوّالث إنت

 (ّحاالتّقليلةّللغاية
تعتبـــــرّقيمـــــةّمخرجـــــاتّاألنشـــــطةّالمســـــاعدةّ .دّ

صــغيرةّفــيّحــالّمقارنتهــاّمــعّالنشــاطّاإلنتــاجيّ
 .ّاألساسيّأوّالثانويّللمشروع

ّ
والّيوجــــدّتعريــــفّوافــــيّمحــــددّللخصــــائصّالتــــيّ 5-37

تتمتعّبهـاّاألنشـطةّالمسـاعدةّالتـيّتـدعمّاألنشـطةّ
ســيةّوالثانويــةّللمشــروعّوالتــيّيــتمّاســتخدامهاّاألسا

وهنــاكّأنــواعّكثيــرةّمــنّاألنشــطةّ.ّداخــلّالمشــروع
والتــــيّيعتبــــرّكافــــةّمخرجاتهــــاّمســــتهلكةّبالكامــــلّ
داخـــــلّنفـــــسّالمشـــــروعّولكنهـــــاّالّتعتبـــــرّأنشـــــطةّ
مساعدة،ّفالسلعّالّتستخدمّبشـكلّعـامّكمـدخالتّ
بـــنفسّالطريقـــةّالتـــيّيـــتمّبهـــاّاســـتخدامّالخـــدمات،ّ

ـــىّســـبيلّمثـــلّا لحســـاباتّوالنقـــلّأوّالتنظيـــف،ّعل

المثــــــال،ّقــــــدّينــــــتجّالمشــــــروعّالحليــــــبّويــــــتمّ
تصــــنيعهّبالكامــــلّإلــــىّســــمنّأوّجــــبنّداخــــلّ
نفـسّالمشـروع،ّإالّأنّإنتـاجّالحليـبّالّيعتبــرّ
نشـــاطّمســـاعد،ّحيـــثّأنّالحليـــبّنـــوعّخـــاصّ
منّالمدخالتّيوجـدّفـيّنـوعّمعـينّمـنّنشـاطّ

تـدخلّّاإلنتاج،ّوبوجهّعـام،ّتعتبـرّالسـلعّالتـي
بشــــــكلّأساســــــيّفـــــــيّاألنشــــــطةّالرئيســـــــيةّأوّ

 .ّالثانويةّالّتعتبرّمخرجاتّأنشطةّمساعدة
ّ
هناكّبعضّمـنّاألنشـطةّالتـيّتعتبـرّشـائعة،ّ 5-38

.ّالّيغلـــبّعليهـــاّأنهـــاّتعتبـــرّأنشـــطةّمســـاعدة
حيـثّتوجــدّالعديــدّمـنّالمشــروعاتّالتــيّتقــومّ
بإنتـــاجّآلياتهـــاّومعـــداتهاّوتقـــومّببنـــاءّمنشـــآتهاّ

تقـــــــومّبعمـــــــلّاألبحـــــــاثّالخاصـــــــةّبهـــــــاّكمـــــــاّ
والتطــويرّالخاصــةّبهــاّ،ّحيــثّالّتعامــلّهــذهّ
األنشــــطةّعلــــىّأنهــــاّأنشــــطةّمســــاعدة،ّســــواءّ
كــــانّتــــتمّهــــذهّاألمــــورّبشــــكلّمركــــزيّأمّال،ّ
حيـــثّالّتتواجـــدّهـــذهّاألنشـــطةّبشـــكلّمتكـــررّ
والّبشــــكلّكثيــــفّفــــيّكافــــةّأنــــواعّالمشــــاريعّ

ّ.ّسواءّأكانتّمشاريعّكبيرةّأمّصغيرة
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الّيـــتمّتنفيـــذّاألنشـــطةّالمســـاعدةّلـــذاتهاّولكـــنّ 5-39

يــــتمّتنفيــــذهاّمــــنّأجــــلّتــــوفيرّخــــدماتّالــــدعمّ
لألنشـــــطةّالرئيســـــيةّواألنشـــــطةّالثانويـــــةّالتـــــيّ
تصاحبّاألنشطةّاألساسيةّللمشـروع،ّوتعتبـرّ
األنشطةّالمسـاعدةّجـزءّمتكامـلّمـنّاألنشـطةّ

ةّالتـــيّتصـــاحبّاألنشـــطةّالرئيســـيةّأوّالثانويـــ
األساســـيةّإذاّكانـــتّكافـــةّاألنشـــطةّالمســـاعدةّ
يــــتمّتنفيــــذهاّفــــيّالمنشــــأةّالتــــيّيســــتخدمّفيهــــاّ

-ّ:مخرجاتها،ّوهذاّينتجّعنهّماّيلي
الّيســجلّمخرجــاتّالنشــاطّالمســاعدّ .أّ

أوّيصـــدقّعليـــهّبشـــكلّصـــريحّومنفصـــلّ
فيّنظامّالحساباتّالقومية،ّويتبعّهذاّأنـهّ

خرجـــــاتّهـــــذاّالّيـــــتمّتســـــجيلّاســـــتخدامّم
ّ.النشاط

تعامــــلّكافـــــةّالمــــدخالتّالمســـــتهلكةّ .بّ
مـــنّقبــــلّاألنشــــطةّالمســـاعدةّمثــــلّالمــــوادّ
والعمالــــــــةّواالســــــــتهالكّفــــــــيّرأسّالمــــــــالّ

علــــىّأنهــــاّمــــدخالتّفــــيّ..ّالثابــــت،ّإلــــخ
النشــاطّاألساســيّأوّالنشــاطّالثــانويّالــذيّ

ّ.ّتدعمهّهذهّاألنشطةّالمساعدة
ــــةّتحديــــدّ ــــيسّمــــنّالممكــــنّفــــيّهــــذهّالحال ول

ةّالمضافةّللنشاطّالمساعدّحيثّأنّهـذهّالقيم
القيمـــةّالمضـــافةّمدمجـــةّفـــيّالقيمـــةّالمضـــافةّ

ّ.ّللنشاطّالرئيسيّأوّالثانوي
إذاّكانــتّعمليــةّاإلنتــاجّتــتمّفــيّمنشــئتينّأوّ 5-41

أكثر،ّفإنهّيتمّتنفيذّاألنشـطةّالمسـاعدةّبشـكلّ
مركزيّلصالحّكافةّالمنشـآتّبشـكلّجمـاعي،ّ
علىّسبيلّالمثـال،ّعمليـاتّالشـراءّوالمبيعـاتّ
والحســاباتّوالصــيانةّواإلدخــالّعلــىّالحاســبّ
اآللـــيّأوّبـــاقيّأقســـامّالموجـــودةّفـــيّالمشـــروعّ

وليةّالمكتــــــــبّالرئيســــــــيّوالتــــــــيّتعتبــــــــرّمســــــــئ
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ـــتمّ ـــيّي الموجـــودّبشـــكلّمســـتقلّعـــنّالمنشـــئاتّالت
فيهـــاّإنتـــاجّالنشــــاطّاألساســـيّأوّالنشـــاطّالثــــانويّ

ّ.ّللمشروع
إذاّكانتّتقومّمؤسسةّبنشاطّمساعدّبشـكلّكامـلّ 5-41

وهــــوّيمكــــنّرصــــدهّإحصــــائياّكمــــاّأنّالحســــاباتّ
المستقلةّلعملياتّاإلنتاجّالتيّتتمّجاهزةّومتـوفرة،ّ

لمؤسسةّالتـيّتـوفرّالنشـاطّالمسـاعدّأوّإذاّكانتّا
ـــــدّعـــــنّ ـــــاّوبعي ـــــفّجغرافي قائمـــــةّفـــــيّمكـــــانّمختل

فمـــنّالمفضـــلّ.ّالمنشـــأةّالتـــيّيـــوفرّالخـــدماتّلهـــا
واألمثـــلّفـــيّهـــذهّالحالـــةّاعتبارهـــاّوحـــدةّمســـتقلةّ
وتصــنفّوفقــاّللتصــنيفاتّالصــناعيةّوفقــاّللنشــاطّ

ويوصــــىّاإلحصــــائيينّبعــــدمّبــــذلّ.ّاألساســــيّلهــــا
ةّإلنشــاءّمنشــأةّمســتقلةّجهــدّكبيــرّأوّفــوقّالحاجــ

لهــذهّاألنشــطةّفــيّحــالّغيــابّالبيانــاتّاألساســيةّ
 .ّالمناسبةّوالتيّيلزمّأنّتكونّمتوفرة

ّ
وفـــيّحـــالّاالعتـــرافّبهـــذهّالوحـــدة،ّيـــتمّاحتســـابّ 5-42

النشــاطّالمســـاعدّعلـــىّأنـــهّمخـــرجّأساســـي،ّويلـــزمّ
اشـــــــتقاقّقيمـــــــةّمخرجاتـــــــهّبنـــــــاءاّعلـــــــىّمجمـــــــوعّ

لّالمسـتخدمّالتكاليف،ّبماّفيّذلكّتكلفةّرأسّالمـا
فيّالوحـدة،ّوسـتعتبرّالمخرجـاتّعلـىّأنهـاّمخـرجّ
غيـــرّســـوقيّإذاّكـــانّالمشـــروعّاألمّمشـــروعّغيـــرّ
ســــــوقيّوالعكــــــسّبــــــالعكس،ّوفــــــيّحالــــــةّمعاملــــــةّ
ـــــزمّ ـــــهّيل ـــــرّســـــوقي،ّفإن ـــــهّغي ـــــىّأن المخرجـــــاتّعل
اســـتبدالّتكلفــــةّرأسّالمــــالّباالســــتهالكّفــــيّرأسّ
المـــالّالثابـــتّعنـــدّتجميـــعّالتكـــاليفّلتحديـــدّقيمـــةّ

وتعامــــلّمخرجــــاتّالنشــــاطّالمســــاعدّ.ّرجــــاتالمخ
علــىّأنــهّاســتهالكّوســيطّللمنشــأةّالتــيّتخــدمها،ّ
ويلــــزمّتوزيعهــــاّباســــتخدامّالمؤشــــرّالمناســــبّمثــــلّ
المخرجـــاتّوالقيمـــةّالمضـــافةّوالتوظيـــفّالخـــاصّ

 .ّبهذهّالمنشآت
ّ
ومنّالمناسبّمعاملةّالوكاالتّالمتخصصـةّالتـيّ 5-43

تخـــــدمّالحكومـــــاتّالمركزيـــــةّككـــــل،ّعلـــــىّســـــبيلّ
مثــــال،ّوكــــاالتّاالتصـــــاالتّوالحاســــباتّوالتـــــيّال

تهـــــدفّألنّتكـــــونّكبيـــــرةّوالتـــــيّتعتبـــــرّمنشـــــئاتّ
 .مستقلة

ّ
حتـــىّإذاّكـــانّالنشـــاطّالمســـاعدّينفـــذّفـــيّالمنشـــأةّ 5-44

التــــيّيخـــــدمها،ّفإنـــــهّمـــــنّالمؤكـــــدّأنّتنمـــــواّهـــــذهّ
األنشـــــطةّللحـــــدّالـــــذيّيكــــــونّلهـــــاّالقـــــدرةّلتقــــــديمّ

وعلــــىّســـبيلّالمثــــال،ّ.ّالخـــدماتّخــــارجّالمشـــروع
ـــيّوالتـــيّوحـــدا تّمعالجـــةّباســـتخدامّالحاســـبّاآلل

يمكـــــنّأنّتطـــــورّقـــــدراتهاّداخـــــلّالشـــــركةّلتـــــوافيّ
ذاّبــدأّالنشــاطّفــيّتــوفيرّجــزءّ منّخدماتهّللشركاتّالخارجية،ّفإنّالجـزءّالمبـاعّالطلــبّالخــارجي،ّوا 
مــنّالخــدماتّيــتمّمعاملتــهّعلــىّأنــهّنشــاطّثــانويّ

 .ّوليسّناتجّنشاطّمساعد
ّ

 ة في نظام الحسابات القوميةدور األنشطة المساعد     
 
الّتـــــوفرّحســــــاباتّإنتـــــاجّفــــــيّنظـــــامّالحســــــاباتّ 5-45

القوميةّمعلوماتّشاملةّعـنّإنتـاجّالخـدماتّالتـيّ
تعامـــــلّفـــــيّبعـــــضّاألحيـــــانّعلـــــىّأنهـــــاّنشــــــاطّ

مساعد،ّحيثّأنهّمنّالصعبّالحصولّعلـىّ
المعلومــاتّالخاصــةّبــدورّهــذهّالنشــاطاتّفــيّ
االقتصـــاد،ّعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّمـــنّالصـــعبّ

رفـــةّكـــمّالمخرجـــاتّالتـــيّيـــتمّإنتاجهـــاّمـــنّمع
قبـــلّالنشـــاطّالمســـاعد،ّوكـــمّعـــددّاألشـــخاصّ
العــــاملينّفــــيّهــــذاّالنشــــاط،ّومــــاّهــــيّكميــــةّ

وهــذاّيعتبــرّنقطــةّ...ّالمــواردّالمســتهلكة،ّإلــخ
قصورّخطيـرةّبالنسـبةّلـبعضّمـنّاألغـراض،ّ
مثـــــلّتحليـــــلّتـــــأثيرّتقنيـــــةّالمعلومـــــاتّعلــــــىّ

لمعالجـــةّالعمليـــةّاإلنتاجيـــةّإذاّكانـــتّعمليـــةّا
ـــــدّ واالتصـــــاالتّهـــــيّأنشـــــطةّمســـــاعدةّأوّعن

ولـــــبعضّ.ّالبحــــثّفــــيّدورّعمليـــــاتّالشــــحن
األســباب،ّقــدّيضــافّالحســاباتّالتابعــةّوهــذاّ
يحــدثّتقييمــاتّلكافــةّاألنشــطةّأوّلنــوعّمعــينّ
مــنّاألنشــطةّبغــضّالنظــرّإذاّكانــتّمســاعدةّ
أمّال،ّوالّيتغيـــــــــــرّالمعيـــــــــــارّالعـــــــــــامّللقيمـــــــــــةّ

هالكّالوســيطّالمضــافةّألنّالمخرجــاتّواالســت
ــــدّبــــنفسّالكميــــةّإالّأنــــهّيمكــــنّالحصــــولّ يزي
علــــــىّصــــــورةّأكثــــــرّدقــــــةّعــــــنّالنشــــــاطّفــــــيّ
االقتصـــــــاد،ّوهنــــــــاكّالمزيـــــــدّمــــــــنّالنقاشــــــــاتّ
المستفيضـــــــةّحـــــــولّالحســـــــاباتّالتابعـــــــةّفـــــــيّ

ّ.29ّالفصلّ
  الصناعات . وّ
تعرفّالصناعاتّفيّنظامّالحسـاباتّالقوميـةّ 5-46

بــــنفسّاألســـــلوبّالمعرفــــةّبـــــهّفــــيّالتصـــــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ

ّ(ISICّ)أن الصةةناعة تضةةم مجموعةةة : وهــو
مةةةةن المنشةةةةآت المضةةةةطلعة فةةةةي نفةةةةس نةةةةوع 

ــــىّالنشةةةةاط أو نشةةةةاطات مشةةةةابهة لهةةةةا،  وعل
مســـتوىّأكثـــرّتفصـــيالّمـــنّالتصـــنيف،ّتضــــمّ

كافـــةّالمنشـــآتّالتـــيّتقـــعّفـــيّنفـــسّالصـــناعةّ
الفئــةّالواحــدةّفــيّالتصــنيفّالصــناعيّالموحــدّ

وعلـــىّ(.ISICّ)لجميـــعّاألنشـــطةّاالقتصـــاديةّ
مسـتوىّأعلـىّمـنّالتجميـعّيماثـلّالمجموعـاتّ
واألقســـــــامّوكـــــــذلكّاألبـــــــوابّفـــــــيّالتصـــــــنيفّ
الصناعيّالموحدّلجميـعّاألنشـطةّاالقتصـاديةّ

ّ(ISIC)ّّوتضمّالصناعةّعـددّمـنّالمنشـآت،
 .ّالتيّتعملّفيّنفسّأنواعّالنشاطات

ّ
ّ
المنتجةةةةةون السةةةةةوقيون والعةةةةةاملون لحسةةةةةاب . 1

 أنفسهم وغير السوقيين
  
حكــــراّعلــــىّ"ّالصــــناعة"الّيســــتخدمّمصــــطلحّ 5-47

المنتجــــينّالســــوقيين،ّحيــــثّتضــــمّالصــــناعة،ّ
كماّهوّمبينّفيّالتصـنيفّالصـناعيّالموحـدّ

ونظـــامّ(ISICّ)ّلجميــعّاألنشـــطةّاالقتصـــاديةّ
وميــــةّعــــددّمــــنّالمنشــــآتّالتــــيّالحســــاباتّالق

ــــتج،ّســــواءّأكانــــتّ ــــوعّالمن ــــسّن ــــيّنف تعمــــلّف
الوحـــداتّالمؤسســــيةّالتـــيّتنتمــــيّإليهـــاّمنــــتجّ
ســـــــوقيّأمّال،ّويعتبـــــــرّالفـــــــرقّبـــــــينّاإلنتـــــــاجّ
ــــــفّ الســــــوقيّوغيــــــرّالســــــوقيّهــــــوّبعــــــدّمختل
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علــىّســبيلّالمثــال،ّ.ّلإلنتــاجّوالنشــاطّاالقتصــادي
قــدّتضــمّصــناعةّالصــحةّفــيّبعــضّالــبالدّعــددّ

شـــآتّبعـــضّمنهـــاّمنتجـــينّســـوقينّبينمـــاّمـــنّالمن
اآلخــــرينّمنتجــــينّغيــــرّســــوقين،ّحيــــثّأنّالفــــرقّ
بـــينّالســـوقّواألنـــواعّاألخـــرىّمـــنّاإلنتـــاجّيعتمـــدّ
علـــىّمعيـــارّمختلـــفّمـــنّطبيعـــةّالنشـــاطّنفســـه،ّ
ومــنّالممكــنّالتصــنيفّالمتقــاطعّللمؤسســاتّوفقــاّ
ــــاّللمنــــتجّســــواءّأكــــانّمنــــتجّ ــــوعّالنشــــاطّأوّوفق لن

يّأوّمنــتجّالســـتخدامهّســوقيّأوّمنـــتجّغيــرّســـوق
 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالخاصّبه

ّ
ّ
 الصناعات والمنتجات. 8
ّّ
كمــاّهــوّمبــينّمســبقا،ّالّتوجــدّتطــابقّكامــلّبــينّ 5-48

األنشـــــطةّوالمنتجـــــاتّومـــــنّثـــــمّبـــــينّالصـــــناعاتّ
والمنتجــات،ّحيــثّتنــتجّمعظــمّاألنشــطةّأكثــرّمــنّ
منــــتجّواحــــدّعلــــىّالتــــوازي،ّبينمــــاّقــــدّينــــتجّنفــــسّ
ـــــانّباســـــتخدامّأســـــاليبّ ـــــيّبعـــــضّاألحي ـــــتجّف المن

ّ.ّمختلفةّلإلنتاج
ّ
زيّمـنّفيّحالةّإنتاجّمنتجينّأوّأكثرّبشكلّمتوا 5-49

منتجـــاتّ"قبـــلّنشـــاطّإنتـــاجيّواحـــدّفهمـــاّيعتبـــرانّ
واألمثلـــةّعلـــىّالمنتجـــاتّالمشـــتركةّهـــيّ"ّمشـــتركة

ــــاتّ ــــحّالحيوان ــــتجّمــــنّذب ــــودّالتــــيّتن اللحــــومّوالجل
مجـزرّالمواشـي،ّأوّالسـكرّوالعسـلّاألسـودّاللــذانّ
ــــاجهمّمــــنّقصــــبّالســــكر،ّويمكــــنّإنتــــاجّ ــــتمّإنت ي
المنـــــتجّالثـــــانويّمـــــنّنشـــــاطّواحـــــدّوالـــــذيّتنتجـــــهّ

ــــىّأن ــــةّأخــــرىّعل ــــاكّأمثل شــــطةّأخــــرى،ّولكــــنّهن
المنتجاتّالمشتركةّمثلّالعسلّاألسودّالـذيّينـتجّ
بشكلّحصريّعلىّأنـهّمنـتجّجـانبيّلنشـاطّواحـدّ

ّ.ّمعين
ّ
إنّالعالقـــةّبـــينّأيّنشـــاطّوتصـــنيفّمنـــتجّيتمثـــلّ 5-51

ـــــينّالتصـــــنيفّالصـــــناعيّالموحـــــدّ فـــــيّالعالقـــــةّب
والتصــنيفّ(ISICّ)ّلجميــعّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ

،ّحيــــــــــثّيعتمــــــــــدّ(CPC)للمنتجــــــــــاتّّالمركــــــــــزي
التصــنيفّالمركــزيّللمنتجــاتّبشــكلّأساســيّعلــىّ
الخصـــائصّالماديـــةّللبضـــاعةّأوّطبيعـــةّالخدمـــةّ
ــــمّأنّالتصــــنيفّالصــــناعيّ التــــيّتقــــدم،ّومــــعّالعل

(ISICّ)ّالموحــــــدّلجميــــــعّاألنشــــــطةّاالقتصــــــاديةّ
يضــــعّفــــيّاعتباراتــــهّمــــدخالتّالعمليــــةّاإلنتاجيــــةّ

يـــةّاإلنتاجيـــةّأيضـــا،ّوالتقنيـــةّالمســـتخدمةّفـــيّالعمل
وأثنــاءّوضــعّالتصــنيفّالمركــزيّللمنتجــات،ّكــانّ
الهـــدفّمـــنّوراءهّأنّيـــتمّتصـــنيفهّبالطريقـــةّالتـــيّ
يــتمّإنتــاجّالبضــاعةّأوّالخدمــةّبصــورتهاّالطبيعيــةّ
ــــعّفــــيّ ــــطّكمــــاّهــــوّمتب ــــلّنشــــاطّواحــــدّفق مــــنّقب
التصــــــنيفّالصــــــناعيّالموحــــــدّلجميــــــعّاألنشــــــطةّ

فـةّلـمّيكـنّاالقتصادية،ّوبسببّإتبـاعّمعـاييرّمختل
المشـــرومّوالـــذيّيمكـــنّإنتاجـــهّمـــنّخـــاللّتربيتـــهّهذاّاألمـرّممكنـا ،ّوالمثـالّعلـىّذلـكّهـوّمنتجـاتّ
وهـــذاّالنشـــاطّيمكـــنّتصـــنيفهّضـــمنّالزراعـــةّفـــيّ
التصــــــنيفّالصــــــناعيّالموحــــــدّلجميــــــعّاألنشــــــطةّ
االقتصادية،ّأوّعنّطريقّتجميـعّالمشـرومّالنـاتجّ

ـــتمّتصـــنيفّهـــذاّالمنـــتجّ بشـــكلّبـــري،ّحيـــثّي
ولمزيــــدّمــــنّالمعلومــــاتّ.ّدّالغابــــاتتحــــتّبنــــ

حــولّالتصــنيفاتّالواحــدةّيمكــنّتوضــيحهّفــيّ
ــــــالّإنتــــــاجّالطاقــــــةّبأشــــــكالّمختلفــــــةّفــــــيّ مث
التصــنيفّالصـــناعيّالموحــدّلجميـــعّاألنشـــطةّ
االقتصـــادية،ّاعتمـــاداّعلـــىّالتقنيـــاتّالمختلفـــةّ
ـــــيّينـــــتجّعنهـــــاّأنشـــــطةّمســـــتقلةّمتنوعـــــةّ والت
ّلتشــــــملّإنتــــــاجّالطاقــــــةّالكهربائيــــــةّباســــــتخدام
الميــــــاهّومحطــــــاتّتوليــــــدّالطاقــــــةّالكهربائيــــــةّ
باســـتخدامّالطاقـــةّالنوويـــةّإلـــخ،ّوســـيكونّنـــاتجّ
كافةّهـذهّاألنشـطةّهـوّمنـتجّواحـدّوهـوّإنتـاجّ

ّ.ّالطاقةّالكهربائية
ـــــــىّالنقـــــــيض،ّســـــــيكونّكـــــــلّنشـــــــاطّفـــــــيّ 5-51 عل

التصـــنيفّالصـــناعيّالموحـــدّلكافـــةّاألنشـــطةّ
االقتصــــــــادية،ّبغــــــــضّالنظــــــــرّعــــــــنّتعريفــــــــهّ

ةّمـــنّالمنتجـــاتّكمـــاّالضـــيق،ّســـينتجّمجموعـــ
هــوّمبـــينّفــيّالتصـــنيفّالمركــزيّللمنتجـــات،ّ
وعلـــىّالــــرغمّمــــنّتجمــــيعهمّســــوياّفــــيّهيكــــلّ
التصـــنيفّالمركـــزيّللمنتجـــاتّومـــنّثـــمّســـيتمّ
.ّاعتبــارهمّعلــىّأنهــمّنــوعّواحــدّمــنّالمنتجــات

وكانــــــتّهنــــــاكّمحاولــــــة،ّببــــــذلّأقصــــــىّحــــــدّ
ـــينّكـــالّالتصـــنيفين،ّ ممكـــن،ّإلنشـــاءّعالقـــةّب

ئــةّفــيّالتصــنيفّمــنّخــاللّتخصــيصّلكــلّف
المركـــزيّللمنتجـــاتّمرجـــعّفـــيّفئـــةّالتصـــنيفّ
الصــناعيّالموحــدّلكافــةّاألنشــطةّاالقتصــاديةّ
ــــهّالبضــــاعةّأوّالخدمــــةّبشــــكلّ ــــتجّفي التــــيّتن
أساســــي،ّونظــــراّلألســــبابّالمبينــــةّأعــــاله،ّلــــمّ
ينــــــتجّعــــــنّهــــــذاّاألمــــــرّعالقــــــةّفرديــــــةّبــــــينّ
ـــــينّ ـــــروابطّب ـــــةّال ـــــلّســـــتكونّغالبي منتجـــــين،ّب

وحـــدّلكافـــةّاألنشـــطةّالتصـــنيفّالصـــناعيّالم
االقتصاديةّوالتصنيفّالمركزيّللمنتجاتّهـيّ
ـــىّواحـــد،ّمـــاّعـــداّفـــيّحـــاالتّ روابـــطّعـــدةّإل
ـــــينّالمنتجـــــاتّهـــــيّ ـــــروابطّب ـــــةّســـــتكونّال قليل
نّكــانّمــنّالممكــنّ ــــىّعالقــــةّضــــيقةّمــــنّروابــطّعديــدّإلــىّواحــد،ّوا  إيجــــازّهــــذاّالتــــرابطّإل
ـــطّواحـــدّفقـــطّمـــنّعالقـــاتّ ـــارّراب خـــاللّاختي

،ّبحيــــــثّقــــــدّيســــــهلّهــــــذاّالعديــــــدّإلــــــىّواحــــــد
االختيارّمنّتحويلّالبيانات،ّولكنهّالّيصـفّ

ّ.ّالرابطّالحقيقيّبينّكالّالتصنيفين
ّ
  وحدات اإلنتاج المتجانس. وّ
ـــــارّ 5-52 ـــــيّمعظـــــمّمجـــــاالتّاإلحصـــــاءّيتأثراختي ف

الوحـــــــدةّاإلحصـــــــائيةّواألســـــــلوبّاإلحصـــــــائيّ
المنتهجّبالغرضّالذيّسيتمّفيـهّاسـتخدامّتلـكّ
النتــــائجّاإلحصـــــائية،ّوفيمـــــاّيتعلـــــقّبـــــأغراضّ
تحليــــلّالمـــــدخالتّوالمخرجـــــات،ّفـــــإنّإحـــــدىّ
الطــرقّالمثلــىّســتكونّبــافتراضّأنّكــلّوحــدةّ

نّثــمُّمنتجــةّتعمــلّفــيّنشــاطّإنتــاجيّواحــدّومــ
ســتتكونّالصــناعةّمــنّتجميــعّكافــةّالوحــداتّ
العاملةّفيّنوعّمعينّمنّاإلنتـاجّمـعّبعضـهمّ
.ّالبعضّمـنّغيـرّإقحـامّأليّنشـاطاتّثانويـة
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وحــــــــدةّاإلنتــــــــاجّ"ّوتســـــــمىّهــــــــذهّالوحــــــــدةّباســــــــمّ
ّ".ّالمتجانسة

ّ
علىّالرغمّمـنّأنّوحـدةّاإلنتـاجّالمتجانسـةّتعتبـرّ 5-53

ئي،ّهيّاألمثلّألنواعّمعينةّمـنّالتحليـلّاإلحصـا
وخصوصــاّتحليــلّالمــدخالتّوالمخرجــات،ّإالّأنــهّ
لــــنّيكــــونّمــــنّالممكــــنّجمــــعّالبيانــــاتّالحســــابيةّ
بشــــكلّمباشــــرّمــــنّالمشــــروعاتّوالمنشــــآتّالتــــيّ
توافـــقّوحـــداتّاإلنتـــاجّالمتجـــانس،ّحيـــثّقـــدّيلـــزمّ
تقييمّهذهّالبياناتّبعـدّتحويـلّبيانـاتّالمشـروعاتّ
.ّعلــــــىّأســــــاسّافتراضــــــاتّمتنوعــــــةّأوّمتجانســــــة

وحـــــداتّالتـــــيّتـــــمّتكوينهـــــاّمـــــنّخـــــاللّوتســــمىّال
اإلحصـــاءّاليـــدويّللبيانـــاتّالتـــيّتـــمّتجميعهـــاّمـــنّ

 ".الوحداتّالتحليلية"الوكاالتّباسمّ
ّ
إذاّكانتّالمنتجّيقومّبإنتاجّنشـاطّأساسـيّونشـاطّ 5-54

ثانويّأوّأكثر،ّفإنهّسيتمّتصنيفهمّإلىّنفـسّعـددّ
ذاّكــانّهنـاكّحاجــةّ باتّاإلنتاجيـةّوجـداولّالمــدخالتّإلـىّجمـعّالحسـاوحـداتّاإلنتــاجّالمتجانسـة،ّوا 
والمخرجـــــاتّوفقـــــاّلإلقلـــــيم،ّفإنـــــهّمـــــنّالضـــــروريّ
معاملــةّوحـــداتّاإلنتـــاجّالمتجانســـةّالمتواجـــدةّفـــيّ
أمـاكنّمختلفــةّعلـىّأنهــاّوحـداتّمســتقلةّحتــىّإذاّ
كــانّتعمــلّفــيّنفــسّالنشــاطّوكانــتّتنتمــيّكــذلكّ

ّ.ّإلىّنفسّالوحدةّالمؤسسية
ّ
ـــــــةّتقيـــــــيمّالوحـــــــداتّالت28ّينـــــــاقشّالفصـــــــلّ 5-55 حليلي

الســــــــتخدامهاّفــــــــيّســــــــياقّإحصــــــــاءّالمــــــــدخالتّ
ّ.ّوالمخرجات

ّ
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 حساب اإلنتاج: الفصل السادسّ
 

 حساب اإلنتاج  .أ 
 

إنّحســابّاإلنتــاجّهــوّنقطــةّالبدايــةّلمجموعــةّمــنّ 0-3
والقطاعـاتّالمؤسسـيةّالحساباتّالخاصةّبالوحداتّ

والتيّتبينّكيفيـةّتوليـدّالـدخلّوأسـلوبّتوزيعـهّوفـيّ
اســــتخدامهّفــــيّاالقتصــــاد،ّوتعــــرفّاألنشــــطةّعلــــىّ
أنهاّانتاجّوذلـكّلتحديـدّإجمـاليّالنـاتجّالمحلـيّومـاّ
هـــــــــيّمســـــــــتوياتّالـــــــــدخلّالخاصـــــــــةّباالقتصـــــــــاد،ّ
وكمفهـــوم،ّيعتبـــرّحســـابّاإلنتـــاجّاالقتصـــاديّهـــوّ

بهةّلكــــــلّوحــــــدةّتجميــــــعّلكافــــــةّالحســــــاباتّالمشــــــا
إنتاجيـــة،ّويرجـــىّمالحظـــةّأنـــهّكمـــاّيمكـــنّتجميـــعّ
حســـــاباتّاالنتـــــاجّلوحـــــدةّمؤسســـــيةّواحـــــدةّوكـــــذلكّ
الحالّفيّالقطاعات،ّفإنهّيمكـنّتجميعهـاّللمنشـآتّ
وكذلكّالصـناعات،ّإذّتسـمحّهـذهّالخاصـيةّبدراسـةّ
النشــــاطّالصــــناعيّفــــيّاالقتصــــادّوتســــمحّباعــــدادّ
ّجـــــــــداولّالعـــــــــرضّواالســـــــــتخدامّوكـــــــــذلكّجـــــــــداول

 .المدخالتّوالمخرجات
ّ
ويـــــرتبطّحســـــابّاإلنتـــــاجّبتعريـــــفّاإلنتـــــاج،ّحيـــــثّ 0-8

 إشةةراف تحةةت يةةتم نشةةاط أنةةه علةةى إلنتةةاجيعــرفّا
 ورأس العمةةل تسةةتعمل مؤسسةةية وحةةدة ومسةةئولية

 مخرجات إلنتاج كمدخالت والخدمات والسلع المال
،ّويبـــــينّحســـــابّاإلنتـــــاجّوالخةةةةةدمات السةةةةةلع مةةةةةن

التــــيّتــــمّّمخرجــــاتّاإلنتــــاجّوالمــــدخالتّالمتنوعــــة
إدخالهـــاّللحصـــولّعلـــىّهـــذهّالمخرجـــات،ّولمعرفـــةّ

 -:كيفّيتمّهذاّيلزمّتوضيحّثالثةّمفاهيم
ّ
المفهــــومّاألولّالــــذيّيلـــــزمّتوضــــيحهّهـــــوّمــــاّهـــــوّ 0-4

تعريــفّاإلنتــاجّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّحيــثّ
ـــاجّفـــيّنظـــامّ ـــىّحـــدودّاإلنت يشـــيرّهـــذاّالوصـــفّإل

ّومــنّثــمّهنــاكّأنــواعّمهمــةّمــن.ّالحســاباتّالقوميــة
اإلنتــــــاجّيلــــــزمّتوضــــــيحهاّاعتمــــــاداّعلــــــىّإذاّكــــــانّ
اإلنتـاجّمخصصـاّللبيـعّأوّاالسـتخدامّالشخصـيّأوّ
 .ّيكونّلصالحّاآلخرينّبتكلفةّمنخفضةّأوّبالمجان

ّ
ـــــيمّالمخرجـــــات،ّ 0-3 ـــــةّتقي ـــــانيّكيفي يتنـــــاولّالمفهـــــومّالث

واإلجابةّعلىّهذاّالسؤالّهوّالدورّاألساسـيّالـذيّ
التــيّتُفــرضّتلعبــهّاألشــكالّالمتعــددةّمــنّالضــرائبّ

مــنّقبــلّالحكومــةّعلــىّالمنتجــاتّأوّعلــىّاإلنتــاجّ
 (.وهذاّيتضمنّااالعانات)

ّ
والمفهـــومّالثالـــثّالـــذيّيلـــزمّاعتبـــارهّهنـــاّهـــوّكيـــفّ 0-8

تضــيفّعمليــةّاإلنتــاجّعلــىّقيمــةّالســلعّوالخــدماتّ
فهــــــلّتضــــــيفّ.ّوالتــــــيّتــــــؤديّإلــــــىّتوليــــــدّالــــــدخل

مســـــاهماتّالعمـــــالّورأسّالمـــــالّقيمـــــةّعلـــــىّهـــــذهّ
تّآخـــذينّبعـــينّاالعتبـــارّأنـــهّعـــادةّالســـلعّوالخـــدما

 .يكونّهناكّتناقصا ّفيّقيمةّرأسّالمال
ّ

ويعتبرّالغرضّمنّالشكلّالعامّلحسابّماّفـيّ 0-0
تسلسلّالحساباتّهوّإلظهارّكيـفّيـتمّاسـتالمّ
المـــوارد،ّومـــاّهـــيّالخصـــوماتّومـــاّهـــيّبنـــودّ

وألنّحســابّاإلنتــاجّهــوّأولّ.ّالتــوازنّالمتبقيــة
الحســــاباتّفــــيّمجموعــــةّالحســــابات،ّفــــإنّبنــــدّ

وّأهميــــةّبنــــودّ.ّالتــــوازنّيظهــــرّألولّمــــرهّفيــــه
يّهـــذاّالحســـابّبشـــكلّالتـــوازنّبشـــكلّعـــامّوفـــ

خــاصّســيتمّنقاشــهاّقبــلّاعتبــارّكــلّمــدخالتّ
 .ّحسابّاإلنتاجّبالتعاقب

ّ
تمّتوضيحّحسابّاإلنتاجّللوحـداتّوالقطاعـاتّ 0-7

،ّحيـثّيحتـويّعلـى3.0ّالمؤسسيةّفيّالجـدولّ
ويــــتمّ.ّثالثــــةّبنــــودّفقــــطّبخــــالفّبنــــدّالموازنــــة

تسجيلّمخرجاتّاإلنتاجّتحتّبندّالمواردّعلـىّ
وقـــدّيـــتمّفصـــلّ.ّالحســـابالجانـــبّاأليمـــنّمـــنّ

هــــذاّالبنــــدّللتفريــــقّبــــينّاألنــــواعّالمختلفــــةّمــــنّ
المخرجـــات،ّعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّيلـــزمّأنّتبـــينّ
مخرجــاتّاإلنتــاجّغيــرّالســوقيةّعــنّمخرجــاتّ
اإلنتــاجّالســوقيةّبشــكلّمنفصــلّوفقــاّالســتخدامّ
هذهّالمخرجاتّفيّحسابّالقطاعـاتّإذاّأمكـنّ

ذيّهذا،ّويسجلّفيّالجانبّاأليسرّالحسـابّالـ
يضمّّاالستهالكّالوسـيطّواالسـتهالكّفـيّرأسّ
ــــينّهــــذينّالبنــــدينّ ــــزمّالفصــــلّب ــــدّيل المــــال،ّوق

 .ّكذلك
ّ
ــــوازنّفــــيّحســــابّاإلنتــــاجّهــــوّ 0-5 ويعتبــــرّبنــــدّالت

القيمـــةّالمضـــافة،ّويمكـــنّحســـابهّســـواءّبشـــكلهّ
ـــــــلّأوّبعـــــــدّخصـــــــمّ اإلجمـــــــاليّأوّالصـــــــافيّقب

 .ّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
ّ

وتعتبةةةر القيمةةةة المضةةةافة اإلجماليةةةة  . أ
هي قيمة المخرجات مخصومًا منها قيمةة 

 االستهالك الوسيط 
وتعتبر صةافي القيمةة المضةافة هةي  . ب

قيمةةة المخرجةةات مخصةةومًا منهةةا قةةيم كةةال 
مةةن االسةةتهالك الوسةةيط واالسةةتهالك فةةي 

 . رأس المال الثابت
ّ
وحيثّأنّالهدفّمنّالقيمةّالمضافةّهوّقيـاسّ 0-1

فيةّالناجمـــــــةّبموجـــــــبّالعمليـــــــةّالقيمـــــــةّاالضـــــــا
ــــــزمّحســــــابهاّفــــــيّشــــــكلهاّ ــــــثّيل اإلنتاجيــــــة،ّحي
الصـــافي،ّحيـــثّأنّاالســـتهالكّفـــيّرأسّالمـــالّّ
الثابتّيعتبرّهوّتكلفةّاإلنتاج،ّعلىّالـرغمّمـنّ
أنّأمـــــرّحســـــابّاالســـــتهالكّفـــــيّرأسّالمـــــالّ
الثابتّمسألةّيصعبّقياسـهاّبشـكلّعملـيّولـنّ

ومـنّّيكونّمنّالممكنّعملّتقييمّوافيّلقيمتهـا
ثـــمّمعرفـــةّالقيمـــةّالمضـــافةّالصـــافية،ّومـــنّثـــمّ
يلزمّاتخاذّبعضّاإلجراءاتّفيمـاّيتعلـقّبالقيمـةّ
المضـــافةّســـواءّبشـــكلهاّاإلجمـــاليّأوّالصـــافي،ّ
ويتبعّهذاّضرورةّتوفرّأحكامّلبنودّالتـوازنّفـيّ
الحســـاباتّالالحقـــةّللنظـــامّليـــتمّتقيـــيمّكـــالّمـــنّ
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االســـــتهالكّالصـــــافيّواإلجمـــــاليّفـــــيّرأسّالمـــــالّ
ّ.ّلثابتا

ّ
ّ
 مفهوم اإلنتاج  .ب 

 
 اإلنتاج بوصفه نشاطًا اقتصاديًا .     1
 
يمكنّتعريفّاالنتاجّبمعنىّعامّعلىّأنهّنشاطّمـاّ 6-11

يســـتخدمّفيـــهّالمشـــروعّمـــدخالتّإلنتـــاجّمخرجـــات،ّ
ويهـــتمّالتحليـــلّاالقتصـــاديّلإلنتـــاجّبشـــكلّأساســـيّ
بالنشاطّالذيّينتجّمخرجاتّمنّنـوعّيمكـنّتوفيرهـاّ

لوحـــداتّمؤسســـيةّأخـــرى،ّومـــاّلـــمّتكـــنّأوّتســـليمهاّ
المخرجــــاتّالمنتجــــةّيمكـــــنّتســــليمهاّإلــــىّوحـــــداتّ
أخرىّسواءّأكانـتّهـذهّالوحـداتّفرديـةّأوّمجتمعـةّ
فإنــهّالّيمكــنّتقســيمّالعمالــةّأوّقيــامّتخصــصّفــيّ
ـــــاكّ اإلنتـــــاجّأوّأربـــــاحّمـــــنّالعمليـــــةّالتجاريـــــة،ّوهن
نوعــــــــانّأساســــــــياّمــــــــنّالمخرجــــــــاتّوهمــــــــاّالســــــــلعّ

وريّفحصّخصائصهماّمنّوالخدمات،ّومنّالضّر
ـــــينّ ـــــزّب ـــــىّالتميي ـــــدرةّعل ـــــاكّمق أجـــــلّأنّيكـــــونّهن
األنشـــــــــطةّالتـــــــــيّتعتبـــــــــرّإنتاجيـــــــــهّمـــــــــنّالناحيـــــــــةّ

وتوصـــفّالســـلعّ.ّاالقتصـــاديةّعـــنّبـــاقيّاألنشـــطة
 .والخدماتّبشكلّمجتمعّعلىّأنهاّمنتجات

ّ
وفـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــة،ّنـــادراّمـــاّيـــتمّعمـــلّ 6-11

ـــــقّبـــــينّالســـــلعّوالخـــــدماتّإالّعنـــــدّالضـــــّر ورةّتفري
القصــوىّولكــنّعنــدماّيــتمّعمــلّربــطّبــينّمجموعــةّ
ـــــتمّ ـــــزمّتفهـــــمّأيّمـــــنّالمنتجـــــاتّي ـــــاتّيل مـــــنّالبيان
معاملتهـاّعلــىّأنهـاّســلعّوأيّمنهــاّيعامـلّعلــىّأنــهّ

 .ّخدمات
ّ
تحددّالتصنيفاتّالصناعيةّكماّهوّالحـالّفـيّمثـلّ 6-12

التصــــــــنيفّالصــــــــناعيّالــــــــدوليّّالموحــــــــدّلجميــــــــعّ
جموعـــةّمجموعـــةّم(ISICّ)ّاألنشـــطةّاالقتصـــاديةّ

منّالصناعاتّالتحويليـةّعلـىّالـرغمّمـنّأنّالعديـدّ
مــــنّهــــذهّالصــــناعاتّيــــوفرّخــــدمات،ّعلــــىّســــبيلّ
المثــــال،ّقــــدّيقــــومّبعــــضّمــــنّمصــــنعيّمحركــــاتّ
الطـــــــائراتّبتصـــــــنيعّمحركـــــــاتّالطـــــــائراتّوكـــــــذلكّ
إصــالحّوصــيانةّالمحركــاتّالعاملــة،ّوتعتبــرّالســلعّ
التــــيّتنقــــلّوتــــوزعّعلــــىّوحــــداتّأخــــرىّمــــنّأجــــلّ

عــدمّتغييــرّملكيتهــا،ّفــإنّهــذاّالعمــلّمعالجتهــاّمــعّ
يعتبـــرّخدمـــةّحتـــىّإذاّكـــانّتـــتمّمـــنّقبـــلّصـــناعةّ

ـــىّ.ّتحويليـــة ـــعّحقيقـــةّتصـــنيفّالمعالجـــةّعل والّتمن
أنهـــــاّخدمـــــةّمــــــنّكـــــونّتصــــــنيعّالمصـــــنعّضــــــمنّ

 .ّالصناعةّالتحويلية
ّ
ــــــتجّبعــــــضّالصــــــناعاتّالمنتجــــــةّ 6-13 ــــــل،ّقــــــدّتن وبالمث

للخدماتّمنتجاتّلهـاّالعديـدّمـنّخصـائصّالسـلع،ّ
بيلّالمثـال،ّتوصـفّمنتجـاتّهـذهّالصـناعةّعلىّسـ

فــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبالمنتجــاتّالقائمــةّ
ّ.علىّالمعرفة

ّ
بمةةا فةةي ذلةةك )هةةي سةةلع وخةةدمات  المنتجةةات 6-14

تنةةةتج مةةةن ( المنتجةةةات القائمةةةة علةةةى المعرفةةةة
 . عملية اإلنتاج

ّ
 السلع       

 
منتجةةه  ماديةةة أشةةياءالسةةلع علةةى أنهةةا  تعةةرف 6-15

 ملكيةةه حقةةوق توجةةد وعليةةهطلةةب عليهةةا  يوجةةد
 وحةةدة إلةةى ملكيتهةةا نقةةل يمكةةن ثةةم ومةةن عليهةةا

 معاملةةة فةةي الضةةلوع بموجةةب أخةةرى مؤسسةةية
وتــأتيّالطلــبّعليهــاّكونهــاّتلبــيّّ.السةةوق فةةي

احتياجـــــــاتّأوّمطالــــــــبّاألســـــــرّالمعيشــــــــيةّأوّ
المجتمــــعّأوّتســــتخدمّإلنتــــاجّســــلعّأوّخــــدماتّ
ـــــاّإنتـــــاجّوتبـــــادلّالســـــلعّ أخـــــرى،ّوتعتبـــــرّعمليت

انّتماما،ّحيثّالّيمكـنّتبـادلّعمليتانّمنفصلت
بعــــضّالســــلعّبينمــــاّيمكــــنّشــــراءّســــلعّأخــــرىّ
وبيعهــاّعــدةّمــرات،ّويمكــنّفصــلّعمليــةّإنتــاجّ
سلعةّماّعنّعملياتّالبيعّأوّإعادةّالبيـعّالتـيّ

ّ.ّتليها
ّ

 الخدمات 
ّ
يلــــزمّأنّيقيــــدّإنتــــاجّالخــــدماتّباألنشــــطةّالتــــيّ 6-16

يمكنّتنفيذهاّمنّقبلّوحدةّواحدةّلصالحّوحـدةّ
الّلنّتتطـورّصـناعاتّالخـدماتّولـنّ يكــونّهنــاكّأســواقّلهــذهّالخــدماتّكــذلك،ّومــنّأخرى،ّوا 
الممكنّأنّتقومّوحدةّبإنتاجّخدمـةّالسـتهالكهاّ
الخاصّشريطةّأنّيكونّهذاّالنـوعّمـنّالنشـاطّ

ّ.ّتقومّبهّوحدةّأخرىمثلّالذيّقدّ
ّ
و الخةةدمات هةةي نتيجةةة لنشةةاط إنتةةاجي يغيةةر ّ 6-17

ظروف الوحدات االستهالكية أو يسهل عمليةة 
وقـدّتوصـفّتبادل السةلع أو األصةول الماليةة، 

هـــذهّالخـــدماتّبأنهـــاّخـــدماتّتغييـــرّتأثيريـــةّأوّ
خــدماتّهامشــيةّعلــىّالتــوالي،ّوتعتبــرّخــدماتّ
اّالتغييــــرّالتأثيريـــــةّهـــــيّمخرجـــــاتّيـــــتمّإنتاجهـــــ

إلحـــداثّتغييـــرّأوّتضـــمنّتغييـــرّفـــيّظـــروفّ
الوحــداتّاالســتهالكيةّينتهجــهّمنتجــيّاألنشــطةّ
بناءاّعلىّطلبّالمستهلكين،ّوالّتعتبرّخـدماتّ
التأثيرّالتغيريةّكياناتّمستقلةّبمعنـيّأنّيكـونّ
لهاّملكياتّخاصةّبها،ّحيثّالّيمكنّاالتجـارّ
فيهـــاّبشـــكلّمنفصـــلّمـــنّموفرهـــا،ّومـــاّأنّيـــتمّ

ّ.ّتاجّيتمّتوفيرهاّمعهاّإلىّالعميلاستكمالّاإلن
ّ
وتتنـــــوعّأشـــــكالّالخـــــدماتّالتـــــيّيضـــــطلعّبهـــــاّ 6-18

هّالتنــوعّالمنــتجّبنــاءاّعلــىّطلــبّالمســتهلكّوهــذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــة :يتضــــــــــــــــــــــــــــــــمنّاألشــــــــــــــــــــــــــــــــكالّالتالي
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 االستخدامات –حساب اإلنتاج :  1.6الجدول 
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 3604 3604         المخرجات
 3077 3077         السوقية المخرجات
 السةةةةةتهالك مخرجةةةةةات
 الخةةةةةةةةةةةاص المنةةةةةةةةةةةتج
 النهائي

       147 147 

 320 320        ةغير سوقي مخرجات
 1223   1223 17 115 888 58 1477 الوسيط  االستهالك

علةةةةةةةةةةةةةى  الضةةةةةةةةةةةةرائب
 المنتجات 

       141 141 
علةةةةةةةةةةةةى  االعانةةةةةةةةةةةةات
 ( -)المنتجات 

       -2 -2 

 القيمةةةةةةةةةةةةة إجمةةةةةةةةةةةةالي
 إجمةةةةةالي – المضةةةةةافة

 المحلي الناتج
1331 94 186 155 15 1254   1254 

رأس المةةةال  اسةةةتهالك
 الثابت 

157 18 87 83 3 888   888 
 القيمةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةافي
 صةةةةةةةافي/  المضةةةةةةةافة

 المحلي الناتج
1174 28 99 138 18 1638   1638 

ّ
ّ
ّ

حيـثّيعمـلّ:ّتغيراتّفيّحالـةّاّالسـلعّاالسـتهالكية .أّ
الُمنــتجّمباشـــرةّعلــىّالســـلعّالتــيّيملكهـــاّالمســـتهلكّ
وذلكّعنّطريقّالنقلّأوّالتنظيفّأوّاإلصـالحّأوّ

ّ.ّتحويلهاّبأيةّصورةّأخرى
يقـــومّالمنـــتجّ:ّالتغيـــرّفـــيّالظـــروفّالماديـــةّلألفـــراد .بّ

بنقــلّاألشــخاصّمــعّتــوفيرّاإلقامــةّلهــمّويــوفرّلهــمّ
لعالجـــاتّالطبيـــةّوالجراحيـــةّويقـــومّبتحســـينّكـــذلكّا

 ...مظهرهم،ّإلخ
ــــةّلألفــــراد .جّ ــــرّفــــيّالحالــــةّالعقلي يــــوفرّالمنــــتجّ:ّالتغي

التعلـــــيمّوالمعلومـــــاتّوالنصـــــحّوالترفيـــــهّوالخـــــدماتّ
ّ.المشابهةّبشكلّمباشرّلهذهّاألفراد

ّ
ويمكــنّأنّيكــونّالتغيــرّمؤقــتّأوّدائــم،ّعلــىّســبيلّ 6-19

المثــال،ّقــدّتتســببّالخــدماتّالطبيــةّأوّالتعليميــةّفــيّ
إحــــداثّتغيــــرّمســــتمرّفــــيّحالــــةّالمســــتهلكّنتيجــــةّ
لالستفادةّالتيّحصلّعليهاّعلىّمـرّالسـنين،ّوعلـىّ
الجانبّاألخر،ّحضـورّمبـاراةّكـرةّقـدم،ّحيـثّتعتبـرّ

علـىّالتغيـرّّتجربةّقصيرةّاألجل،ّوعموما،ّقـدّيحكـم
بأنــهّتحســيناتّمثــلّالخــدماتّالتــيّتقــدمّبنــاءاّعلــىّ
ـــبّالمســـتهلك،ّوعـــادةّمـــاّتكـــونّهـــذهّالتحســـيناتّ طل
أشــــــياءّغيــــــرّماديــــــةّتتجســــــدّفــــــيّاألشــــــخاصّمــــــنّ
المســـتهلكينّلهـــذهّالخدمـــةّأوّالســـلعةّوهـــيّالّتعتبـــرّ

والّ.ّكيانــاتّمســتقلةّوفــيّنفــسّالوقــتّتنتمــيّللمنــتج

خزونـــاتّّيمكـــنّحصـــرّهـــذهّالتحســـيناتّفـــيّالم
مــنّقبــلّالمنــتجّأوّمعاملتهــاّعلــىّأنهــاّمســتقلةّ

 .ّمنّحيثّاإلنتاج
ّ
ويمكــــــنّأنّتقــــــدمّعمليــــــةّواحــــــدةّمــــــنّاإلنتــــــاجّ 6-21

خــــــدماتّإلــــــىّمجموعــــــةّمــــــنّاألشــــــخاص،ّأوّ
علــىّســبيلّالمثــال،ّ.ّالوحــداتّفــيّنفــسّالوقــت

قدّيمكنّنقلّمجموعةّمنّاألشـخاصّأوّالسـلعّ
التيّتملكهاّوحداتّمؤسسـيةّمختلفـةّعلـىّمـتنّ

ائرةّأوّســـفينةّأوّقطـــارّأوّأيّمركبـــةّأخـــرىّطـــ
واحــــــدة،ّويمكــــــنّتقــــــديمّالتعليمــــــاتّأوّالترفيــــــهّ
لمجموعــةّمــنّاألشــخاصّبالحضــورّفــيّفصــلّ

وتقـــدمّبعـــضّ.ّأوّمحاضـــرةّأوّاســـتعراضّواحـــد
الخـــــدماتّبصـــــورةّجماعيـــــةّللمجتمـــــعّككـــــلّأوّ
لمجموعــــاتّكبيـــــرةّمنــــه،ّعلـــــىّســــبيلّالمثـــــال،ّ

ّ.ّاععمليةّتطبيقّالقانونّوالنظامّوالدف
ّ

وتـــأتيّالخـــدماتّالهامشـــيةّعنـــدماّتقـــومّإحـــدىّ 6-21
الوحـــداتّالمؤسســـيةّبتســـهيلّالتغيـــرّفـــيّملكيـــةّ
الســلعّوالمنتجــاتّالقائمــةّعلــىّالمعرفــةّوبعــضّ
ــــــينّوحــــــداتّ ــــــةّب الخــــــدماتّأوّاألصــــــولّالمالي
مؤسســـية،ّوتقــــدمّالخـــدماتّالهامشــــيةّمـــنّقبــــلّ
تجـــارّالتجزئـــةّوتجـــارّالجملـــةّوكـــذلكّمـــنّقبـــلّ
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ـــــةالعديـــــدّمـــــنّالمؤسســـــا وتمثـــــلّالخـــــدماتّ.ّتّالمالي
الهامشــــيةّخــــدماتّذاتّتــــأثيرّتغييــــريّوهــــيّليســــتّ
كياناتّمستقلةّيمكنّأنّيكونّلهـاّحقـوقّملكيـة،ّوالّ
يمكنّمعاملتهاّعلىّأنهاّكياناتّمسـتقلةّمـنّالناحيـةّ
اإلنتاجيــة،ّومــاّأنّتســتكملّعمليــةّاإلنتــاجّإالّويلــزمّ

ّ.ّتوفيرّهذهّالخدماتّللمستهلكين
ّ
ّ

  القائمة على المعرفةالمنتجات 
   

إنّالمنتجـــاتّالقائمـــةّعلـــىّالمعرفـــةّتتعلـــقّبعمليـــاتّ 6-22
ـــــعّأوّتخـــــزينّأوّتوصـــــيلّأوّنشـــــرّالمعلومـــــاتّ توزي
ــــهّالوحــــدةّ والنصــــحّوالترفيــــهّبشــــكلّيمكــــنّمــــنّخالل
.ّالمســـــتهلكةّمـــــنّالوصـــــولّللمعرفـــــةّمـــــراتّمتعـــــددة

وتعتبـــرّالصـــناعاتّالتـــيّتنـــتجّالمنتجـــاتّهـــيّتلـــكّ
ــــــــوفيرّوتخــــــــ ــــــــعّالتــــــــيّتقــــــــومّبت زينّوتوصــــــــيلّوتوزي

المعلومــــــاتّوالنصــــــحّوالترفيــــــهّبشــــــكلّواســــــعّوهــــــذهّ
الخــدماتّتتضــمنّإنتــاجّالمعلومــاتّالمتخصصــةّأوّ
ــــــاريرّوبــــــرامجّ ــــــارّواالستشــــــاراتّوالتق العامــــــةّواألخب
..ّالحاســبّاآللـــيّواألفــالمّوالموســـيقىّوغيرهــاّ،ّإلـــخ

ويمكـــنّلمخرجـــاتّهـــذهّالصـــناعات،ّبموجـــبّحقـــوقّ
سـواءّ)نهـاّعلـىّشـكلّمـاديّالملكيةّلها،ّأنّيتمّتخزي

ويمكــــنّمعاملتهــــاّ(ّعلــــىّأوراقّأوّوســــائطّإلكترونيــــة
ــــــدّمــــــنّ ــــــثّأنّلهــــــاّالعدي ــــــلّالســــــلعّالعاديــــــة،ّحي مث
الخصـــائصّالتـــيّتتمتـــعّبهـــاّالســـلعّالعاديـــةّومـــنّثـــمّ
يمكنّأنّيكونّحقوقّملكيـةّمكتسـبةّبموجـبّتملكهـاّ
ويمكــــنّتغييــــرّحقــــوقّملكيتهــــاّالعديــــدّمــــنّالمــــرات،ّ

خصـــائصّالســـلعّأوّالخـــدمات،ّوســـواءّكانـــتّتتمتـــعّ
فـــــإنّهــــــذهّالمنتجـــــاتّتمتلــــــكّأهـــــمّالســــــمةّالشــــــائعةّ
األساســــيةّوهــــيّأنــــهّيمكــــنّإنتاجهــــاّمــــنّقبــــلّوحــــدةّ

واحــــدةّوتوفيرهــــاّلوحــــدةّأخــــرىّومــــنّثــــمّيمكــــنّ
 .ّعملّتقسيمّللعمالّوظهورّللسوق

ّ
 حدود اإلنتاج     . 8
 
بـــــــــــافتراضّأنّالخصـــــــــــائصّالعامـــــــــــةّللســـــــــــلعّ 6-23

بالتـــــاليّفإنـــــهّّوالخـــــدماتّالمنتجـــــةّكمخرجـــــات،
يمكـــنّتعريـــفّاإلنتـــاج،ّوقـــدّتـــمّتبيـــينّالتعريـــفّ
العـــامّلإلنتـــاجّمســـبقا،ّوتبعـــهّبعـــدّذلـــكّتعريـــفّ
ـــــــفّالمســـــــتخدمّفـــــــيّنظـــــــامّ ـــــــدّوهـــــــوّالتعري مقي
الحســــاباتّالقوميــــة،ّوبعـــــدّذلــــكّهنــــاكّبعـــــضّ
النقاشـــاتّحـــولّحـــدودّاإلنتـــاجّحيـــثّأنـــهّيـــؤثرّ
علـــىّأنشـــطةّاألســـرّالمعيشـــيةّواألنشـــطةّغيـــرّ

ّ.ّالمنظورة
ّ

 حدود اإلنتاج العام     
 

يمكــــنّتعريــــفّاإلنتــــاجّاالقتصــــاديّعلــــىّأنــــهّ 6-24
نشــاطّيــتمّتنفيــذهّتحــتّإشــرافّومســئوليةّوحــدةّ
مؤسســــــيةّتســــــتخدمّاليــــــدّالعاملــــــةّورأسّالمــــــالّ
والســـلعّوالخـــدماتّكمـــدخالتّإلنتـــاجّمخرجـــاتّ

ويلــــزمّأنّيكــــونّهنــــاكّ.ّمــــنّالســــلعّوالخــــدمات
وحدةّمؤسسيةّتكونّمسئولةّعنّعمليةّاإلنتـاجّ

نتجـــــاتّالقائمـــــةّوتمتلـــــكّأيّســـــلعّمنتجـــــةّأوّم
علــىّالمعرفــةّأوّتكــونّمخولــةّبالــدفعّأوّمقابــلّ

والّ.ّأخـــــرّنظيـــــرّالخـــــدماتّالهامشـــــيةّالمقدمـــــة
تعتبرّالسلعّالناتجةّعـنّعمليـةّتـتمّطبيعيـاّمـنّ
غيــــرّأيّتــــدخلّبشــــريّأوّتوجيهــــاّإنتاجــــاّمــــنّ
الناحيـــةّاالقتصـــادية،ّعلـــىّســـبيلّالمثـــال،ّنمـــوّ

تبـرّغيرّمدارّلألسـماكّفـيّالميـاهّالدوليـةّالّيع
ّ.ّإنتاجا،ّبينماّتعدّعمليةّزراعةّاألسماكّإنتاجاّ 
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 3604   3604 38 870 342 146 8202  المخرجات
 3077   3077 0 183 0 146 8202 السوقية المخرجات
 المنةتج الستهالك مخرجات
 النهائي الخاص

0 0 0 147 0 147   147 

 320   320 38  342   ةغير سوقي مخرجات
 1223 1223        الوسيط  االستهالك
 141   141      على المنتجات  الضرائب
 2-   2-      المنتجات على االعانات
ّ

وعلــىّالــرغمّمــنّإمكانيــةّتمييــزّالعمليــاتّاإلنتاجيــةّ 6-25
التيّتنتجّالسلعّمنّغيرّصـعوبة،ّإالّأنـهّلـيسّمـنّ

دائمــاّتمييــزّانتــاجّالخــدماتّعــنّالنشــاطاتّالســهلّ
وتشملّ.ّاألخرىّوالتيّقدّيكونّكالهماّمهماّومفيداّ 

األنشطةّغيرّالمنتجـةّمـنّوجهـةّالنظـرّاالقتصـاديةّ
هــيّاألنشــطةّالبشــريةّاألساســيةّمثــلّتنــاولّالطعــامّ
والشربّوالنومّوالتحدثّوممارسةّالتمارينّالرياضـيةّ

صّمـــــاّحيـــــثّمـــــنّالمســـــتحيلّأنّيقـــــومّشـــــخ,,ّإلـــــخ
بتوظيــفّشــخصّأخــرّبــأنّيقــومّبهــذهّاألنشــطةّبــدالّ
عنه،ّحتىّالدفعّلشـخصّأخـرّليقـومّبعمـلّالتمـارينّ
الرياضـيةّبــدالّعنــهّالّيعتبـرّمناســبا،ّوعلــىّالجانــبّ
األخر،ّتعتبرّأنشطةّمثلّالغسـيلّوتحضـيرّوجبـاتّ
الطعـــــامّورعايـــــةّاألطفـــــالّوالمرضـــــىّوكبـــــارّالســـــنّ

مــــنّثــــمّأنشــــطةّيمكــــنّأنّتوفرهــــاّوحــــداتّأخــــرى،ّّو
تـــدخلّضـــمنّحـــدودّاإلنتـــاجّالعـــام،ّوتوظـــفّالعديـــدّ
ـــوفيرّهـــذهّاألنشـــطةّ ّ.لهممـــنّاألســـرّالمعيشـــيةّّخـــدما ّلت

ّ
 حدود اإلنتاج في نظام الحسابات القومية 

 
توجـــدّمجموعـــةّمـــنّالقيـــودّعلـــىّحـــدودّاإلنتـــاجّفـــيّ 6-26

نظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــةّحيـــــثّتســـــتثنىّحســـــاباتّ
االنتاجّاألنشطةّالتـيّتؤديهـاّاألسـرّالمعيشـيةّوالتـيّ
تــــــوفرّخــــــدماتّالســــــتخدامهاّبأنفســــــهمّمــــــنّمفهــــــومّ
اإلنتـــاجّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّوفقـــاّألســـبابّ

زليــةّالتــيّيلــيّشــرحها،ّوهــذاّالّيشــملّالخــدماتّالمن
التــــيّينتجهــــاّخــــدمّيــــدفعّلهــــمّأجــــر،ّوخــــالفّهــــذا،ّ
يعتبــرّتعريـــفّاإلنتـــاجّفــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّ

ّ.ّأكثرّشموليةّمنّالتعريفّفيّالفقرةّالسابقة
ّ

يتضةةمن حةةدود اإلنتةةاج فةةي نظةةام الحسةةابات   6-87
- :القومية األنشطة التالية

إنتاج كافة السةلع والخةدمات والتةي يةتم  .أ 
وحةةةةةداتهم توفيرهةةةةةا إلةةةةةى وحةةةةةدات غيةةةةةر 

اإلنتاجيةةةةة أو سةةةةيتم توفيرهةةةةا إلةةةةى هةةةةذه 
الوحدات، وهةذا يتضةمن السةلع والخةدمات 
المسةةتخدمة فةةي العمليةةة اإلنتاجيةةة لمثةةل 

 هذه السلع والخدمات، 
اإلنتةةاج الخةةاص لكافةةة السةةلع والخةةدمات  .ب 

والتةةي يحةةتفظ بهةةا منتجوهةةا السةةتهالكهم 
النهةةةةائي الخةةةةاص أو تكةةةةوين رأس المةةةةال 

 .اإلجمالي
لخةةاص للمنتجةةات القائمةةة علةةى اإلنتةةاج ا .ج 

المعرفةةةةةةة والتةةةةةةي يحةةةةةةتفظ بةةةةةةه منتجيةةةةةةه 
لالسةةتخدام النهةةائي مةةن قةةبلهم أو تكةةوين 
رأس المةةةةةال ولكةةةةةن يسةةةةةتثنى مةةةةةن هةةةةةذا 
المنتجةةةات التةةةي تقةةةوم األسةةةر المعيشةةةية 

 .بإنتاجها الستخدامهم الشخصي
إنتةةةةةةاج الحسةةةةةةاب الشخصةةةةةةي لخةةةةةةدمات  .د 

 االسكان من خالل المستهلكين المالكين
دمات المنزليةة والشخصةية مةن إنتاج الخة  .ه 

 .خاللخدم يتقاضون رواتب
 

 حدود االنتاج داخل األسر المعيشية
اســـــــتثناءّغالبيـــــــةّالخـــــــدماتّالمنتجـــــــةّلالســـــــتخدامّ

ّالخاصّلألسر
ّّ

تستثنىّمعظمّخدماتّاإلنتاجّمـنّقبـلّأعضـاءّ 6-28
األسرّالمعيشيةّلصالحّاسـتهالكهمّالنهـائيّمـنّ

القوميـــة،ّاإلنتـــاجّالمقـــاسّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّ
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وهـــذاّيســـتحقّمزيـــدّمـــنّالشـــرحّالمـــوجزّعـــنّلمـــاذاّ
يســـتثنىّهـــذاّالنشـــاطّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــة،ّ
ومنّالمفيـدّأنّيـتمّالبـدءّبـإدراجّهـذهّالخـدماتّحتـىّ
الّيتمّتسجيلّأيّمنتجّينتجّبواسطةّأعضاءّاألسـرّ
ّ.المعيشيةّويتمّاستهالكهاّفيّنفسّاألسرّالمعيشية

ّ
تنظيف،ّوتزيين،ّوصـيانةّالمسـاكنّالتـيّيسـكنهاّ .أّ

األســـــــرّالمعيشـــــــيةّوهـــــــذاّيتضـــــــمنّاإلصـــــــالحاتّ
الصـــغيرةّفـــيّأيّمـــنّالمنـــازلّالتـــيّيقطنهـــاّســـواءّ

 .ّالمستأجرونّأوّالمالكون
صـــــالحّســـــلعّالمعمـــــرةّ .بّ ـــــفّوصـــــيانةّوا  لألسرّالمعيشيةّأوّالخدماتّاألخرى،ّبماّفيّذلـكّتنظي

 .معيشيةالسياراتّالمستخدمةّألغراضّاألسرّال
 إعدادّوتقديمّالوجباتّ .جّ
 عنايةّوتدريبّوتعليمّاألطفال .دّ
 العنايةّبالمرضىّوالعجزةّوكبارّالسنّ .هّ
ّنقلّأعضاءّاألسرّالمعيشيةّأوّسلعهمّ .وّ

ّ
يكــــرسّعــــددّكبيــــرّمــــنّالعمالــــةّفــــيّبعــــضّالــــدولّ 6-29

إلنتـــــــاجّوتقـــــــديمّّالخـــــــدماتّالمنزليـــــــةّوالشخصـــــــية،ّ
وتعتبـــرّعمليـــةّاســـتهالكهمّلهـــذهّالخـــدماتّمســـاهمةّ
هامــةّجــداّفــيّالرفاهيــةّاالقتصــادية،ّومــنّثــمّتخــدمّ
الحســــاباتّالقوميــــةّمجموعــــةّكبيــــرةّمــــنّاألغــــراضّ
التحليليـــةّوالسياســـيةّوالّيمكـــنّتجميعهـــاّبســـهولةّأوّ
حتـــىّبشـــكلّأساســـي،ّلتعطـــيّمؤشـــراتّعـــنّمقـــدارّ

ويمكـــنّتلخـــيصّأســـبابّعـــدمّ.ّالرفاهيـــةّاالقتصـــادية
وّاحتســـابّقـــيمّالخـــدماتّالمنزليـــةّغيـــرّالمدفوعـــةّأ

الشخصـــــــيةّالتـــــــيّتنـــــــتجّوتســـــــتهلكّداخـــــــلّاألســـــــرةّ
 -:المعيشيةّلألسبابّالتالية

ّ
أنّانتـــــاجّالخـــــدماتّللحســـــابّالخـــــاصّفـــــيّ(ّأ)ّّّّّّّّّّّ

وقــــرارّاألســـــرّ.ّتــــأثيرّضــــئيلّنســــبيا ّعلـــــىّبقيــــةّاالقتصــــادإطـــارّاألســــرّالمعيشــــيةّهــــوّنشـــاطّمكتــــفّبذاتــــهّكليــــا ّوذوّ
.ّهـذهّالخدمــةالمعيشـيةّإنتـاجّخدمـةّيسـتتبعّقرارهـاّاسـتهالكّ

فعلــىّســبيلّالمثــال،ّإذاّ.ّوالّيصــدقّهــذاّالقــولّعلــىّالســلع
اشــتغلتّاألســرةّبانتــاجّســلعّزراعيــة،ّفــإنّهــذاّالّيعنــيّأنهــاّ

فبعــــدّأنّيحصــــدّالمحصــــولّ.ّتعتــــزمّاســــتهالكّهــــذهّالســــلع
الزراعــي،ّللمنــتجّأنّيختــارّالكميــةّالتــيّستســتهلك،ّوالكميــةّ

ســتقبل،ّوالكميــةّالتــيّســتخزنّلالســتهالكّأوّاالنتــاجّفــيّالم
وفـيّالواقـع،ّ.ّّالتيّستعرضّللبيـعّأوّالمقايضـةّفـيّالسـوق

علـىّالــرغمّمــنّأنّالعــادةّقــدّجـرتّعلــىّاالشــارةّإلــىّانتــاجّ
ـــاجّالقيـــامّ الســـلعّللحســـابّالخـــاص،ّفإنـــهّيتعـــذرّوقـــتّاالنت

فعلـىّ.ّّبتحديدّدقيقّللكميةّالتيّستستهلكّفـيّنهايـةّاألمـر
الزراعــيّأفضــلّممــاّســبيلّالمثــال،ّاذاّتبــينّأنّالمحصــولّ

نّكانّقدّقصدّمنـهّأصـال ّاسـتهالكهاّالخـاصكــانّمتوقعــا ،ّفــإنّاألســرةّقــدّتطــرحّبعضــا ّمنــهّفــيّالســوقّ هـذهّ.ّحتىّوا 
ّ.االمكانيةّالّوجودّلهاّبالنسبةّللخدمات

ــــةّالعظمــــىّمــــنّالخــــدماتّ(ّب)ّّّّّّّّّّ فمــنّالمنزليــةّوالشخصــيةّلألســرّالمعيشــيةّالّتنــتجّللســوق،ّنظــــرا ّألنّالغالبي
الطبيعــيّأنّالّتوجـــدّأســـعارّســـوقيةّيمكـــنّاســـتعمالهاّعلـــىّ

لـــذلك،ّيصـــعبّللغايـــةّ.ّّنحـــوّمـــرضّلتقيـــيمّهـــذهّالخـــدمات
تقــــديرّقـــــيمّلــــيسّلمخرجـــــاتّالخـــــدماتّفقــــط،ّبـــــلّللـــــدخولّ
والنفقـاتّالمصــاحبةّلالنتـاجّأيضــا ،ّالتــيّقـدّتكــونّمفيــدةّإذاّ

أضــــيفتّغلـــــىّالمعــــامالتّالنقديـــــةّالتــــيّتســـــتندّإليهـــــاّ
ّ.الحساباتّمعظمّقيود
للقــيمّالمحتســبةّأهميــةّاقتصــاديةّمختلفــةّ(ّج)ّّّّّّّّّ

عــنّالقـــيمّالنقديــةّفمـــنّالصـــعبّعمليــا ّفـــرضّضـــرائبّ
.ّّعلـــىّالـــدخولّالمحتســـبةّالناتجـــةّعـــنّانتـــاجّمحتســـب

ويجبّأنّتعـرضّوكأنهـاّقـدّأنفقـتّجميعهـاّعلـىّنفـسّ
فعـــاىّســـبيلّ.ّاتجـــةّقـــدّتكـــونّمختلفـــةّتمامـــاّ النفقـــاتّالنولكن،ّاذاّأتيحتّالدخولّالمحتسبةّنقـدا ّفـإنّ.ّالخدمات

المثـــال،ّإذاّخيــــرّأحـــدّأفــــرادّأســـرةّمعيشــــيةّبـــينّانتــــاجّ
خـــــدماتّلحســـــابّنفســـــهّوبـــــينّانتـــــاجّنفـــــسّالخـــــدماتّ
ـــلّتعـــويضّنقـــدي،ّفإنـــهّمـــنّ لحســـابّأســـرةّأخـــرىّمقاب
المــرجحّأنّيفضــلّالعمالــةّبــأجر،ّوذلــكّلمــاّتــوفرهّمــنّ

ــــــاتّأوســــــعّلالســــــتهالك ــــــه،ّفــــــإن.ّّنطــــــاقّإمكاني ّوعلي
احتســــابّقــــيمّإلنتــــاجّالخــــدماتّللحســــابّالخــــاصّلــــنّ
يكـونّبــالغّالصــعوبةّفحســب،ّولكنـهّسيســفرّأيضــا ّعــنّ

ّ.قيمّالّتعادلّالقيمّالنقديةّألغراضّالتحليلّوالسياسة
ّ
ّ
ّ
ّ
ـــاعّنظـــامّ 6-31 ـــةّامتن ويفســـرّمجموعـــةّالعوامـــلّالتالي

الحســـاباتّالقوميـــةّمـــنّإدخـــالّقـــيمّالمخرجـــاتّ
ـــــــا ـــــــذيّيصـــــــاحبّعملي تّوالـــــــدخلّواالنفـــــــاقّال

ــــــاجّواالســــــتهالكّللخــــــدماتّداخــــــلّنظــــــامّ اإلنت
األســـــرّالمعيشـــــيةّوالتـــــيّهـــــيّالعـــــزلّالنـــــوعيّ
واســتقاللّهــذهّاألنشــطةّعــنّاألســواق،ّصــعوبةّ
عمــــلّتقيـــــيمّحقيقــــيّاقتصـــــاديّعــــنّقـــــيمّهـــــذهّ
المنتجـــاتّوالتـــأثيرّالســـلبيّالتـــيّقـــدّتســـببهّفـــيّ
ــــــيّتخــــــدمّاألغــــــراضّالسياســــــيةّ الحســــــاباتّالت

لّالتـوازنّفـيّوتحليلّاألسواقّعالوةّعلـىّإخـال
ّ.األسواق

ّ
وهنـــــاكّعواقـــــبّمـــــنّاســـــتثناءّخـــــدماتّاألســـــرّ 6-31

المعيشيةّمنّحـدودّاإلنتـاجّهـذهّالعواقـبّتتمثـلّ
حصــــائياتّالتوظيــــف حيــــثّ.ّفــــيّقــــوةّالعمــــلّوا 

تعــرفّمنظمــةّالعمــلّالدوليــةّاألفــرادّالناشــطينّ
ـــــةّ ـــــيّالعملي ـــــرادّيشـــــتغلونّف ـــــأنهمّأف اقتصـــــادياّب

لنظـــامّاإلنتاجيـــةّالمحســـوبينّفـــيّالحـــدّاإلنتـــاجّ
ذاّامتــــدّالحــــدّاإلنتــــاجيّ ليشملّإنتاجّالخدماتّالمقدمةّلألسـرّالمعيشـيةّالحســــاباتّالقوميــــة،ّوا 
لحساباتهمّالخاصة،ّفبالتـاليّسـيتمّاعتبـارّكافـةّ
األفـــرادّالبـــالغينّهـــمّمـــزوديّّنشـــاطّاقتصـــاديّ

ومــنّالجانـــبّ.ّولــنّتكــونّهنــاكّمشــكلةّبطالــة
العملــي،ّمــنّالضــروريّالعــودةّإلــىّحــدّاإلنتــاجّ

حقيقـــــيّالقـــــائمّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــةّال
ّ.ّللحصولّعلىّإحصاءّسليمّعنّالبطالة

ّ
 إنتاج السلع للحساب الخاص    
 

ــــرغمّمــــنّأنّكافــــةّالخــــدماتّالمنتجــــةّ 6-32 وعلــــىّال
الســـتهالكّاألســـرّالمعيشـــيةّالّتـــدخلّفـــيّحـــدّ
اإلنتــاجّوفقــاّلنظـــامّالحســاباتّالقوميــة،ّإالّأنـــهّ
مـنّالمفيــدّوضـعّإرشــاداتّحـولّمعاملــةّبعــضّ
أنــواعّمــنّنشــاطاتّاألســرّالمعيشــيةّوالتــيّقــدّ
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تعتبــــرّمهمــــةّفــــيّبعــــضّالــــدولّالناميــــة،ّوتتضــــمنّ
ـــــةّإنتـــــاجّكافـــــةّالســـــلعّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّالقّو مي

الحــدودّاإلنتــاجي،ّوتــدخلّأنــواعّاإلنتــاجّالتاليــةّالتــيّ
تنتجهــــاّاألســــرّالمعيشــــيةّســــواءّأكانــــتّمخصصــــةّ

ّ.ّلالستخدامّالنهائيّمنّاألسرّالمعيشيةّأمّال
ّ
إنتـــاجّالمنتجـــاتّالزراعيـــةّوعمليـــاتّالتخـــزينّالتـــيّ .أّ

تليّاإلنتاج،ّوهذهّالعمليـةّتتضـمنّجمـعّالثمـارّأوّ
لّالتـــيّتنمـــوّمـــنّغيـــرّزراعـــةّوالغابـــاتّالمحاصـــي

وقطــعّاألشــجارّوجمــعّاألخشــابّللتدفئــةّوعمليــاتّ
ّ.ّالصيدّالبريّوصيدّاألسماك

كــذلكّإنتــاجّالمنتجــاتّاألساســيةّمثــلّتعــدينّالملــحّ .بّ
 وتقطيعّالحث،ّإلخّ،،،،

تصــــنيعّالمنتجــــاتّالزراعيــــة،ّمثــــلّإنتــــاجّالحبــــوبّ .جّ
نتاجّالدقيقّعنّطريقّطحـنّ نتــاجّوحفــظّالغــعنّطريقّالدرس،ّوا  المنتجاتّمنّاللحومّواألسماك،ّوحفظّالفواكهّعـنّالل،ّودبــغّالجلــودّإلنتــاجّالجلــد،ّوا 
نتــاجّمنتجــاتّ نتـاجّالسـاللّوالسـجاد،ّطريــقّتجفيفهــا،ّوتعبئتهــا،ّإلــخ،،،،ّوا   إلخاأللبانّمثلّالزبدّوالجبن،ّوا 

واألنشـــطةّاألخـــرىّمثـــلّحياكـــةّالمالبـــسّوتصـــنيعّ .دّ
ـــــةّوتصـــــنيعّالمالبـــــسّوحكايتهـــــا،ّوتصـــــنيعّ األحذي

المنتجـــــــاتّالفخاريـــــــةّوصـــــــناعةّاألوانـــــــيّوالســـــــلعّ
 ....المعمرةّوتصنيعّاألثاث،ّإلخ

ويعتبـرّعمليـةّتـوفيرّالميــاهّنشـاطّإنتـاجّسـلعيّفــيّ .هّ
هــذاّالســياق،ّوبشــكلّأساســي،ّيعتبــرّعمليــةّتــوفيرّ
المياهّمشابهةّلنشاطّاستخراجّالنفطّوتوصيلّعبـرّ

 .األنابيب
ّّ .وّ
ّ

ةّكاملـــةّوشـــاملةّعـــنّلـــيسّمـــنّالممكـــنّإعـــدادّقائمـــ 6-33
األنشـــطةّاإلنتاجيـــةّالممكنــــةّإالّأنّالقائمـــةّالســــابقةّ
تضمّمعظمّاألنواعّالشائعةّمنّاألنشـطةّاإلنتاجيـة،ّ
ذاّكـــانّحجـــمّالنشـــاطّاإلنتـــاجيّلألســـرةّالمعيشـــيةّ يعتبــرّجــزءاّكبيــراّمــنّالكميــةّالتــيّتســتهلكهاّالدولــةّوا 
فإنهّيلزمّتسـجيلّهـذهّالكميـة،ّوخـالفّهـذاّالّيكـونّ

ّ.منّالمهمّمحاولةّتقييمّهذهّالكميةّحتى
ّ

 .خدمات المساكن التي يقطنها مالكوها   
يـــــتمّتضـــــمينّإنتـــــاجّخـــــدماتّاالســـــكانّلالســـــتهالكّ 6-34

النهـــائيّالخـــاصّمـــنّقبـــلّالمقيمـــينّالمـــالكينّداخـــلّ
الحدّاإلنتاجيّفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّحتـىّإذاّ
كانــــــتّتمثــــــلّاســــــتثناءاّفــــــيّتنفيــــــذّإنتــــــاجّخــــــدماتّ

لخاصة،ّويمكنّأنّتتنوعّنسـبّالمسـاكنّالحساباتّا
ـــىّالمســـاكنّالتـــيّيقطنهـــاّمالكيهـــاّتنوعـــاّ المـــؤجرةّإل
كبيراّبينّالبالدّواألقاليمّالموجـدةّفـيّبلـدّواحـدّحتـىّ
علىّفتراتّقصـيرةّمـنّالوقـتّداخـلّالبلـدّأوّاإلقلـيمّ
الواحــــد،ّوقــــدّيحــــدثّتغيــــراّفــــيّحــــالّالمقارنــــةّبــــينّ

ســـــــــتهالكّاإلنتـــــــــاجّالـــــــــدوليّوالعالقـــــــــةّالزمنيـــــــــةّلال
والخدماتّالمنزليـةّإذاّلـمّيـتمّاحتسـابّقيمـةّخـدماتّ
المنــــــازلّلحســــــابهم،ّوّفــــــيّبعــــــضّالــــــدولّتحســــــبّ
الضــرائبّعلــىّالقيمــةّالمحســوبةّمــنّالــدخلّالمتولــدّ

ّ.ّعنّهذاّاإلنتاج
ّ

إنتاج الخةدمات المنزليةة والشخصةية مةن قبةل     
 خدم يتلقون أجور

ّ
دّعلماّبأنّالخـدمّالـذيّيتلقـىّرواتـبّينـتجّالعديـ 6-35

منّالخـدماتّوالتـيّالّتـدخلّفـيّحـدودّاإلنتـاجّ
فـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّإذاّمـاّقـامّبتنفيــذهاّ
ــــرادّاألســــرّالمعيشــــية،ّويعتبــــر،ّعلــــىّســــبيلّ أف
ــــال،ّجلــــبّأحــــدّاألشــــخاصّللمنــــزلّســــواءّ المث
للتنظيـــفّأوّللطهــــيّأوّلرعايــــةّاألطفــــالّيشــــبهّ
النشــاطّالســوقيّكــأنّتأخــذّمالبســكّإلــىّمحــلّ

الـــــذهابّإلـــــىّالمطعـــــمّأوّّغســـــيلّالمالبـــــسّأو
الـــــــدفعّلجليســـــــةّاألطفـــــــالّلتعتنـــــــيّباألطفـــــــال،ّ
وحســبّمــاّهــوّمتعــارفّعليــه،ّتعامــلّالرواتــبّ
التيّتدفعّلطاقمّالعملّالـداخليّعلـىّأنهـاّقيمـةّ
الُمخرج،ّبينماّتعامـلّالمـوادّالتـيّتـمّاسـتخدامهاّ
فيّتنفيذّالعملّعلـىّأنهـاّمصـاريفّاسـتهالكيةّ

أنـهّمـنّالصـعبّّتتحملهاّاألسرةّالمعيشيةّحيث
التفريـــقّتحديـــدّمـــاّالـــذيّيســـتهلكهّالخـــدمّوتلـــكّ
الــذيّيســتهلكهّأفــرادّاألســرةّالمعيشــية،ّوعليــهّالّ
تعامــلّالمــدفوعاتّألفــرادّغيــرّاألســرةّالمعيشــيةّ
علـــىّأنهـــاّمـــدفوعاتّنظيـــرّالخـــدماتّحتـــىّإذاّ
كانتّتلكّالمدفوعاتّهـوّنظيـرّالجهـدّالمبـذولّ
وّفـــــيّالعمـــــلّاليـــــومي،ّوالمثـــــالّعلـــــىّهـــــذاّهـــــ

ّ.ّمصروفّاليدّالذيّيدفعّإلىّاألطفال
ّ
ّ
 
 

أعمةةال الزخرفةةة والصةةيانة واالصةةالحات الصةةغيرة 
 " افعلها بنفسك"على طريقة 

ّ
تعتبــــرّاإلصــــالحاتّوالصــــيانةّللســــلعّالمعمــــرةّ 6-36

والمســاكنّالتــيّيقــومّبهــاّأفــرادّاألســرّالمعيشــيةّ
ــــىّأنهــــاّإنتــــاجّالخــــدماتّللحســــابّ بأنفســــهمّعل

مـــــنّحـــــدودّالخـــــاصّمـــــنّالخـــــدماتّوتســـــتثنىّ
اإلنتـــاجّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــة،ّوتعامـــلّ
ــــمّشــــرائهاّمــــنّأجــــلّإتمــــامّهــــذهّ ــــيّت المــــوادّالت

ّ.األعمالّهيّاالستخدامّالنهائي
ّ

فــــيّالمســـــاكنّ"ّافعلهـــــاّبنفســــك"تشــــملّأنشــــطةّ 6-37
أعمــــــــــالّالزخرفــــــــــةّوالصــــــــــيانةّواإلصــــــــــالحاتّ
الصـغيرةّوهــذاّيتضـمنّاإلصــالحاتّوالتركيبــاتّ

أجرينّوالمــالكين،ّوالتــيّيقــومّبهــاّكــلّمــنّالمســت
بينمــــــا،ّعلـــــــىّالنقـــــــيض،ّتعتبـــــــرّاإلصـــــــالحاتّ
األكثـــرّجوهريـــةّمثـــلّإعـــادةّلصـــقّالحـــوائطّأوّ
أصــالحّالســقف،ّوالتــيّيلتــزمّّالمالــكّبتنفيــذها،ّ
تعتبرّمـدخالتّاسـتهالكّوسـيطّأساسـيةّضـمنّ
ـــاجّخـــدماتّالمســـاكن،ّبينمـــاّتعتبـــرّإنتاجيـــةّ إنت
هــذاّالنــوعّمــنّاإلصــالحاتّمــنّقبــلّالمالــكّإذاّ

هــوّمــنّيقطــنّالمســكن،ّأنهــاّنشــاطّثــانويّّكــان
ويمكــنّ.ّللمالــكّبوصــفهّمنــتجّخــدماتّالمســكن

دمــجّكــالّالنشــاطينّمــعّبعضــهاّالــبعضّومـــنّ
ــــي،ّتصــــبحّمشــــترياتّالمــــوادّ ثــــم،ّوبشــــكلّعمل
الالزمـــةّلعمليـــاتّاإلصـــالحّبمثابـــةّمصـــروفاتّ
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وتعتبـــرّ.ّوســـيطةّتنفـــقّفـــيّإنتـــاجّخـــدماتّاإلســـكان
كنّتكـــــوينّلـــــرأسّعمليــــاتّالتجديـــــدّوالتمديـــــدّللمســـــا
ّ.ّالمالّالثابتّوتسجلّبشكلّمنفصل

ّ
 استخدام السلع االستهالكية 

ّ
الّتعامــــلّاســــتخدامّالســــلعّالمســــتخدمةّفــــيّاألســــرّ 6-38

المعيشـــيةّلتلبيـــةّاالحتياجـــاتّوالضـــرورياتّالبشـــريةّ
المباشــرةّعلــىّأنهــاّإنتــاج،ّوهــذاّالّيطبــقّفقــطّعلــىّ
الموادّأوّالمعداتّالتـيّيـتمّشـرائهاّللنشـطاتّالترفيـةّ
أوّاالســــتجمامّولكنهــــاّتشــــملّاللــــوازمّالغذائيــــةّالتــــيّ

وتعامـلّأنشـطةّ.ّلغذائيةتستخدمّفيّإعدادّالوجباتّا
تحضيرّالطعامّوالوجباتّالغذائيةّوفقاّلماّهوّمبـينّ
فـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّوالتصـــنيفّالصـــناعيّ
الموحـدّلكافــةّاألنشــطةّاالقتصـاديةّاإلصــدارّالرابــع،ّ
ومــنّثــمّفهــيّتقــعّخــارجّحــدودّاإلنتــاجّإذاّكــانّيــتمّ
ـــــاتّلالســـــتهالكّالخـــــاصّفـــــيّ تحضـــــيرّهـــــذهّالوجب

،ّويعتبــــرّاســــتخدامّالســــلعّالمعمــــرةّاألســــرّالمعيشــــية
مثـــلّالســـياراتّســـواءّكـــانّيـــتمّاســـتخدامهاّمـــنّقبـــلّ
األفرادّأوّفيّاألسـرّالمعيشـية،ّنشـاطّاسـتهالكيّوالّ
يلزمّأنّيتمّمعاملتهّعلىّأنـهّامتـدادّأوّاسـتمرارّفـيّ

ّ.ّالعمليةّاإلنتاجية
ّ
 

 االقتصاد غير المرئي 
 

هنـــــاكّفائـــــدةّعظيمـــــةّفـــــيّظـــــاهرةّاالقتصـــــادّغيـــــرّ 6-39
وهــذاّالمصــطلحّيســتخدمّلوصــفّاألنشــطةّ.ّمرئــيال

ـــــتمّحســـــابها،ّلســـــببّمـــــاّأوّألخـــــر،ّفـــــيّ ـــــيّالّي الت
ـــدّيكـــونّالســـببّ ـــاتّاإلحصـــائيةّالدوريـــة،ّوق المطالب
فيّهـذاّهـوّأنّالنشـاطّغيـرّرسـميّومـنّثـمّيتحـولّ
اإلحصـــاءّإلـــىّاألنشـــطةّالرســـميةّفقـــط،ّوهـــذاّيـــأتيّ
عنّأنّالمنتجّقلـقّحتـىّيخفـيّنشـاطّقـانونيّأوّأنّ

النشــاطّنفســهّغيــرّقــانوني،ّوســيناقشّالفصــلّّيكــون
قيــــاسّاالقتصــــادّغيــــرّالرســــميّداخــــلّاألســــر25ّّ

ّ.ّالمعيشية
ّ

وتـــدخلّأنشـــطةّمحـــدودةّبشـــكلّواضـــحّفـــيّالحـــدودّ 6-41
اإلنتاجيــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّوتكــونّغالبــاّ

باعتبـــــــــــارّإتباعهـــــــــــاّلـــــــــــبعضّالمعـــــــــــايرّ)قانونيـــــــــــةّ
عامـةّولكنّيتمّإخفائهاّعـنّالسـلطاتّال(ّوالتشريعات

-ّ:أليّمنّاألسبابّالتاليةّوهي
ــــــدخلّأوّضــــــريبةّالقيمــــــةّ .أّ ــــــبّدفــــــعّضــــــريبةّال تجن

ّ.المضافةّأوّأشكالّالدفعّالضريبيّاألخرى
 .تجنبّدفعّاشتراكاتّالضمانّاالجتماعي .بّ
تجنبّموافـاةّبعـضّالتشـريعاتّالقانونيـةّمثـلّالحـدّ .جّ

األدنىّمنّاألجورّوالحـدّاألقصـىّلسـاعاتّالعمـلّ
 ...إلخّومعايرّالصحةّوالسالمة،

تجنبّاالنصياعّلعددّمنّاإلجـراءاتّاإلداريـةّمثـلّ .دّ
اســــتكمالّاالســــتبياناتّاإلحصــــائيةّأوّاالســــتماراتّ

ّ.ّاإلداريةّاألخرى
ّ

وألنّالعديـــدّمـــنّالمنتجـــينّيحـــاولونّإخفـــاءّنشـــاطهمّ 6-41
عــنّالســلطاتّالعامــة،ّإالّأنــهّالّيــتمّإتبــاعّهــذاّفــيّ

الحســاباتّالقوميــةّبشــكلّعملــي،ّحيــثّحققـــتّ
ولّنجاحــاتّكبيـرةّفــيّالقــدرةّعلــىّكثيـرّمــنّالــد

ــــذيّيشــــملّكــــالّمــــنّالنشــــاطّ تقــــديرّاإلنتــــاجّال
االقتصــاديّغيــرّالملحــوظّوالعــادي،ّوقــدّيكــونّ
منّالممكـنّعمـلّتقييمـات،ّكمـاّهـوّالحـالّفـيّ
قطــاعّالزراعــةّوالتشــييد،ّحيــثّمــنّالممكــنّمــنّ
خـــــاللّاســـــتخدامّأنـــــواعّمختلفـــــةّمـــــنّالمســــــوحّ

يمّوافـيّوأساليبّتدفقّالسـلعّمـنّأجـلّعمـلّتقيـ
حــــولّإجمــــاليّمخرجــــاتّالصــــناعةّمــــنّغيــــرّ
تحديــدّأوّقيــاسّلجــزءّالنشــاطّاالقتصــاديّغيــرّ

ـــةّمحـــاولّعمـــلّ.ّالمرئـــي ومـــنّالضـــروريّللغاي
تقيـــيمّكامــــلّإلجمــــاليّاإلنتــــاج،ّألنــــهّقــــدّيمثــــلّ
ــــراّمــــنّإجمــــاليّ النشــــاطّاالقتصــــاديّجــــزءاّكبي
اقتصــادّالــبالد،ّحتــىّإنّلــمّيمكــنّتقيــيمّالنشــاطّ

ّ.ّملحوظّبشكلّفردياالقتصاديّغيرّال
ّ

ـــينّ 6-42 ـــاكّخـــطّفاصـــلّوواضـــحّب وقـــدّالّيكـــونّهن
النشــاطّاالقتصــاديّغيــرّالمرئــيّواإلنتــاجّغيــرّ

ــــىّســــبيلّالمثــــال،ّيمكــــنّوصــــفّ.ّالقــــانوني عل
المنتجـــاتّالتـــيّالّتتماشـــىّمـــعّبعـــضّمعـــايرّ
الســــالمةّوالصــــحةّأوّأيّمعــــاييرّأخــــرىّبأنهــــاّ

وبالمثــل،ّيعتبــرّالتهــربّ.ّمنتجــاتّغيــرّقانونيــة
جريمــــةّيعاقــــبّعليهــــاّالقــــانون،ّمــــعّّالضــــريبي

العلـــمّأنـــهّلـــيسّمـــنّالضـــروريّبالنســـبةّلنظـــامّ
الحســاباتّالقوميــةّمحاولــةّوضــعّخــطّوفاصــلّ
بــينّالنشـــاطّاالقتصـــاديّغيـــرّالمرئـــيّواإلنتـــاجّ
غيــرّالقــانونيّحيــثّكالهمــاّيــدخلّفــيّالحــدودّ
اإلنتاجيــــــةّفـــــــيّكلتــــــاّّالحـــــــالتين،ّويتبــــــعّهـــــــذاّ

غيـرّالرسـميةّالمعامالتّالتـيّتـتمّفـيّاألسـواقّ
)ّوالتـــيّتتواجـــدّبـــالتوازيّمـــعّاألســـواقّالرســـميةّ

علـــىّســـبيلّالمثـــال،ّعمليـــاتّصـــرفّالعمـــالتّ
(ّوالســلعّالتــيّتخضــعّلســيطرةّاألســعارّالرســمية

يلزمّتضمينهاّفـيّالحسـابات،ّسـواءّأكانـتّهـذهّ
ّ.ّاألسواقّقانونيةّأمّغيرّقانونية

ّ
-ّ:هناكّنوعانّمنّاإلنتاجّغيرّالقانونيّوهما 6-43

الســـلعّوالخـــدماتّالتـــيّيعتبـــرّبيعهـــاّأوّإنتـــاجّ .ّأ
ّتوزيعهاّمحرمّبموجبّالقانون،

ـــبّ .ّب ـــةّالتـــيّتكـــونّفـــيّالغال النشـــاطاتّاإلنتاجي
قانونيـــــةّولكنهـــــاّتصـــــبحّغيـــــرّقانونيـــــةّحـــــينّ
إنتاجهـــاّمـــنّقبـــلّمنتجـــينّغيـــرّمصـــرحّلهـــم،ّ
ــــبّالممــــارسّالعــــامّ ــــال،ّطبي ــــىّســــبيلّالمث عل

 .الغيرّحاملّلترخيص
ّ
تعتبـرّغيـرّقانونيـةّواألمثلةّعلىّاألنشطةّالتـيّ 6-44

ـــــــةّمـــــــنّوجهـــــــةّالنظـــــــرّ ـــــــرّإنتاجي ولكنهـــــــاّتعتب
االقتصــــاديةّتتضــــمنّعمليــــاتّتصــــنيعّوتوزيــــعّ
المخــدراتّوعمليــاتّالنقــلّالغيــرّقــانونيّتتمثــلّ
فـــيّتهريـــبّالســـلعّواألفـــرادّوالخـــدماتّالمتمثلـــةّ

ّ.ّفيّنشاطّالدعارة
ّ
وتدخلّكالّهذانّالنوعانّفيّحدودّاإلنتاجّفـيّ 6-45

شــــــريطةّأنّتكــــــونّّنظــــــامّالحســــــاباتّالقوميــــــة
عمليــاتّاإلنتــاجّلهــذهّاألنشــطةّحقيقــةّأوّغيــرّ
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زائفــةّحيــثّيشــملّمخرجــاتهمّعلــىّســلعّأوّخــدماتّ
ومنّثمّيكونّهناكّطلبّسوقيّفعالّوحقيقـيّعلـىّ

وقـدّالّتشـتركّالوحـداتّالتـيّ.ّهـذهّالسـلعّوالخـدمات
تشــتريّالســلعّالمهربــة،ّعلــىّســبيلّالمثــال،ّفــيّأيّ

ةّوقدّالّيدركّالطـرفّنوعّمنّاألنشطةّغيرّالقانوني
األخــرّفــيّمعاملــةّالبيــعّلهــذهّالســلعّأنــهّيقــومّبفعــلّ
غيـرّقــانوني،ّومـنّثــمّيلـزمّتســجيلّكافـةّالمعــامالتّ
التــــيّتحضــــرّأوّتبيــــعّالســــلعّأوّالخــــدماتّالمهربــــةّّ
وهــــذاّألمــــرّلــــيسّلمجــــردّالتقيــــيمّاإلجمــــاليّللنشــــاطّ
اإلنتاجيّولكنّلمنعّحدوثّخطأّفيّمكانّأخرّفـيّ

قـــدّينفـــقّالـــدخلّالـــذيّتـــمّجمعـــةّّالحســـابات،ّحيـــث
بشــــكلّغيــــرّقــــانونيّفــــيّمصــــارفّقانونيــــة،ّوعلــــىّ
العكـــــس،ّقـــــدّينفـــــقّعلـــــىّالســـــلعّوالخـــــدماتّغيـــــرّ
القانونيةّمنّدخلّتمّجمعهّبشكلّقـانوني،ّولهـذاّقـدّ
يؤديّاإلخفاقّفيّتسجيلّالمعـامالتّغيـرّالقانونيـةّ
إلـــىّحـــدوثّأخطـــاءّكبيـــرةّداخـــلّالحســـاباتّإذاّتـــمّ

مـــــاّفـــــيّالحســـــاباتّالماليـــــةّّتســـــجيلّنتـــــائجّنشـــــاط
ــمّيــتمّتســجيلهّفــيّحســاباتّ والحســاباتّالخارجيــةّول

ّ.ّاإلنتاجّوالدخل
ّ
الّيـــتمّتضـــمينّالســـرقاتّالمنتظمـــةّمـــنّالمخزونـــاتّّ 6-46

فيّقيمةّالمخرجات،ّوبافتراضّأنّمحالّيعـانيّمـنّ
ســـرقاتّمنتظمـــةّمـــنّمخزونـــه،ّوعنـــدّحســـابّقيمـــةّ
المخرجــاتّالخاصــةّبالمحــل،ّالّبــدّأنّيغطــيّجــزءاّ
مـــنّهـــامشّالســـلعّالمباعـــةّتكلفـــةّالســـلعّالمســـروقة،ّ
ومنّثمّيتمّحسابّالهامشّعلىّأنـهّالقيمـةّالتـيّتـمّ
تحصـــــيلهاّعـــــنّالبضـــــاعةّالمباعـــــةّمطروحـــــاّمنهـــــاّ

وبـــافتراضّ.ّتكلفـــةّالســـلعّالمباعـــةّوالســـلعّالمســـروقة
أنّالســلعّالمســروقةّتــمّبيعهــاّفــيّمكــانّأخــر،ّعلــىّ

ـــتمّح ـــالّفـــيّالشـــارعّمـــثال،ّحيـــثّي ســـابّســـبيلّالمث
مخرجــاتّتــاجرّالشــارعّعلــىّأنــهّالفــرقّبــينّالقيمــةّ

وفـــيّهـــذهّ.ّالمحصـــلةّللســـلعةّوالقيمـــةّالمدفوعـــةّلهـــا
الحالـــة،ّحتـــىّإذاّلـــمّيـــتمّدفـــعّأيّمبـــالغّنظيـــرّهـــذهّ
السلع،ّستظهرّالقيمةّاإلجماليةّللمبيعـاتّعلـىّأنهـاّ

ّ.ّهامشية
ّ
ــــدّ 6-47 ــــهّتولي ــــىّأن ــــانونيّعل ــــرّالق ــــاجّغي الّيقصــــدّباإلنت

مثــلّالــتخلصّمــنّالملوثــات،ّوقــدّّللعوامــلّالخارجيــة
تنـــتجّهـــذهّالعوامـــلّالخارجيـــةّعـــنّعمليـــاتّاإلنتـــاجّ
والتــيّتعتبــرّقانونيــة،ّوالّتحســبّاألعمــالّالخارجيــةّ
التيّتنتجّمنّغيـرّموافقـةّالوحـداتّالمتـأثرةّبهـذاّأوّ

ّ.ّبدونّقيمةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
وعلــىّالــرغمّمــنّأنّاألنشــطةّغيــرّالقانونيــةّتتطلــب6-48ّّ

عنايــةّخاصــة،ّإالّأنهــاّليســتّالحالــةّالتــيّيمكــنّاســتبعادهاّ
ّ.ّمنّعمليةّالجمعّالطبيعيةّللبيانات

 
ّوالمشتريناألسةةةةةةعار األساسةةةةةةية وأسةةةةةةعار المنتجةةةةةةين . ج 
ّ
ّّ
تســــتخدمّمجموعــــةّمــــنّاألســــعارّلتقيــــيمّالمخرجــــاتّ 6-49

والمــــدخالتّاعتمــــاداّعلــــىّالطريقــــةّالتــــيّتقيــــدّبهــــاّ
الضــرائبّواإلعانــاتّ،ّوعلــىّالطريقــةّالتــيّتقيــدّبهــاّ

تكـــــاليفّالنقـــــلّكــــــذلكّيـــــتمّتســــــجيلّكـــــالّمــــــنّ
ضـــرائبّالقيمـــةّالمضـــافةّوبـــاقيّاالســـتقطاعاتّ
الضــريبيةّالمشــابهةّعلـــىّالمنتجــاتّبــأكثرّمـــنّ

ـــ ينّهـــذاّالقســـمّاألســـاليبّالمختلفـــةّأســـلوب،ّويب
 .ّللتقييمّالمستخدمّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّ
وسيكونّهناكّمناقشـةّتفصـيليةّحـولّالضـرائبّ 6-51

ولكــنّ"ّج"المتعلقــةّبعمليــاتّاإلنتــاجّفــيّالقســمّ
مــنّالمهــمّعنــدّمناقشــةّعمليــاتّتقيــيمّاألســعارّ
المختلفـــــــةّهـــــــوّعقـــــــدّمقارنـــــــةّبـــــــينّالضـــــــرائبّ

اتّوبــــــاقيّأنــــــواعّعلــــــىّالمنتجــــــ(ّواإلعانــــــات)
وكمــاّهــوّ.ّعلــىّاالنتــاج(ّاإلعانــات)الضــرائبّ

مبـــينّمـــنّاالســـم،ّتســـتحقّالضـــرائبّعلـــىّكـــلّ
وقــدّتكــونّالضــرائبّقيمــةّ.ّوحـدةّمــنّالمنتجــات

ثابتـةّاعتمــاداّعلــىّكميـةّالمنــتجّأوّتكــونّنســبةّ
وتعتبــرّبــاقيّ.ّمــنّقيمتهــاّحــالّبيــعّهــذاّالمنــتج

ــــــىّاإلنتــــــاجّهــــــيّ ــــــيّتحســــــبّعل الضــــــرائبّالت
فــــرضّعلــــىّالُمنــــتجّوالّتطبــــقّعلــــىّضــــرائبّت

.ّالمنتجــاتّأوّحتــىّتفــرضّعلــىّأربــاحّالمنــتج
واألمثلـــــــةّتشـــــــملّالضـــــــرائبّعلـــــــىّاألرضّأوّ
المرافــقّالمســتخدمةّفــيّعمليــةّاإلنتــاجّأوّعلــىّ

وتتبــعّنفــسّالطريقــةّفــيّ.ّقــوةّالعمالــةّالموظفــة
ـــــــــىّالمنتجـــــــــاتّ ـــــــــاتّعل ـــــــــينّاإلعان ـــــــــقّب التفري

 .ّواإلعاناتّاألخرىّلإلنتاج
ّ

 أسعار األساس وأسعار المنتجين  .1
 

يســــتخدمّنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّنــــوعينّمــــنّ 6-51
األســعارّلتقيــيمّالمخرجــاتّوبــاألخصّاألســعارّ

-ّ:األساسيةّوأسعارّالُمنتج
ّ

يعتبر السعر األساسي هو المبلة  الةذي يتلقةاه  .أ 
المنتج من المشتري نظير وحدة من السةلع أو 
الخةةدمات مطروحةةا منهةةا الضةةريبة المسةةةتحقة 

مضةةاف عليهةةا أي إعانةةة علةةى هةةذه الوحةةدة و 
بيعهةةةةةا، ويسةةةةةتثنى مةةةةةن ذلةةةةةك أي مصةةةةةاريف يتحصةةةةل عليهةةةةا الم نةةةةتج نتيجةةةةة النتاجهةةةةا أو 

 . نقليقيدها المنتج على الفاتورة على حدا
سعر المنةتج هةو السةعر الةذييتلقاه المنةتج مةن  .ب 

المشةةتري نظيةةر وحةةدة مةةن السةةلع أو الخةةدمات 
المنتجةةةةة مطروحةةةةةا منهةةةةةا أي ضةةةةةريبة قيمةةةةةة 
مضةةةافة أو أي ضةةةرائب أخةةةرى مسةةةتقطعة يةةةتم 
محاسةةةةةبة المنةةةةةتج عليهةةةةةا بفةةةةةواتير مسةةةةةتقلة، 
ويسةةةتثنى مةةةن ذلةةةك تكةةةاليف النقةةةل التييقيةةةدها 

 . المنتجعلى الفاتورة على حدا
ّ
تشـــملّأســـعارّكـــلّمـــنّالمنـــتجّأوّالســـعرّاألساســـيّّوال

أيّمبالغّمستحقةّفيماّيتعلقّبضـرائبّالقيمـةّالمضـافةّ
أوّأنواعّالضرائبّاألخرىّالتيّيـتمّفوترتهـاّبمجـردّبيـعّ

ّ.ّالمخرجات
ّ
وعلــىّنقــيضّالســعرّاألساســي،ّيتضــمنّســعرّ 6-52

الضــــرائبّ)ّالمنــــتجّالضــــرائبّعلــــىّالمنتجــــاتّ
(ّجـــــاتالمســـــتحقةّعلـــــىّكـــــلّوحـــــدةّمـــــنّالمخّر
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ـــــــاتّعلـــــــىّالمنتجـــــــاتّ ويســـــــتثنىّمـــــــنّذلـــــــكّاإلعان
ويعتبــرّ(.ّاإلعانـاتّعلــىّكــلّوحـدةّمــنّالمخرجــات)

ســعرّالمنــتجّهــوّالســعرّالــذيّيبيــعّبــهّالمنــتجّإلــىّ
المشـــــتريّمـــــعّاســـــتثناءّضـــــريبةّالقيمـــــةّالمضـــــافة،ّ
ــــذيّيحــــتفظّبــــهّ ــــغّال ــــيسّالســــعرّاألساســــيّالمبل ويق

الســــعرّبشــــكلّأساســــيّّالمنتجّلنفسهّومنّثمّيرتبطّ
وأصــبحّمــنّالشـــائعّ.ّالقراراتّالتــيّيتخــذهاّالمنــتجبــ

فـــيّالعديـــدّمـــنّالـــدولّأنّيقـــومّالمنـــتجّبفصـــلّبنـــودّ
الضريبةّفيّفاتورةّالمشترىّومنّثـمّسـيمكنّإطـالعّ
المشــترىّبمقــدارّالســعرّالــذيّيدفعــهّللمنــتجّوالمبلــغّ

ّ.ّالذيّيدفعهّللحكومةّعلىّشكلّضرائب
لـىّويستثنيّالسعرّاألساسيّالضـرائبّالمفروضـةّع 6-53

المنتجــاتّوالتــيّيحصــلّعليهــاّالمنــتجّمــنّالمشــتريّ
ليقـــومّبتمريرهـــاّبعـــدّذلـــكّإلـــىّالحكومـــةّوهـــذاّيشـــملّ
اإلعانــــــــاتّالتــــــــيّيتلقاهــــــــاّالمنــــــــتجّمــــــــنّالحكومــــــــةّ
ويســــــتخدمهاّفــــــيّخفــــــضّاألســــــعارّالتــــــيّيتحملهــــــاّ

ّ.ّالمشتري
ّ
ويعتبــرّكــالّمــنّأســعارّالمنــتجّواألســعارّاألساســيةّ 6-54

تسـجيلها،ّوعـادةّمـاّمعاملةّحقيقيةّويمكنّمتابعتهـاّّو
يســــــــــجلّالســــــــــعرّاألساســــــــــيّفــــــــــيّاالستفســــــــــاراتّ
ـــتجّالرســـميةّبشـــكلّ اإلحصـــائية،ّوتشـــيرّأســـعارّالمن
ــــىّأســــعارّ ــــيسّإل ــــىّاألســــعارّاألساســــيةّول ــــيّإل فعل

ّ.ّالمنتجّالذيّتمّتعريفهّفيّهذاّالقسم
ّ

ضةةةةةريبة القيمةةةةةة المضةةةةةافة والضةةةةةرائب المماثلةةةةةة         
 المقتطعة 

ّ
ضّأشــكالّمــنّضــريبةّتنــتهجّالعديــدّمــنّالــدولّبعــ 6-55

ــــــرضّضــــــريبةّالقيمــــــةّ ــــــثّتف القيمــــــةّالمضــــــافة،ّحي
المضافةّلتشملّكافةّالسـلعّوالخـدمات،ّوقـدّتسـتبدلّ
ضــريبةّالقيمــةّالمضــافة،ّفــيّبعــضّالــدول،ّبأشــكالّ
أخـــــرىّمـــــنّالضـــــرائبّعلـــــىّالمنتجـــــات،ّولكـــــنّقـــــدّ
تفرضّضريبةّالقيمةّالمضافةّباإلضافةّإلىّأشـكالّ

مثــلّالمكـــوسّأخــرىّمــنّالضــرائبّعلــىّالمنتجــاتّ
ّ.ّعلىّالتبغّوالمشروباتّالكحوليةّوالوقود

ّ
ضريبةّالقيمـةّالمضـافةّهـيّضـريبةّعلـىّالمنتجـاتّ 6-56

تجمعهــاّالمشــاريعّعلــىّمراحــل،ّويطلــبّمــنّالمنــتجّ
تحصــيلّنســـبةّمعينـــةّمـــنّضـــرائبّالقيمـــةّالمضـــافةّ
علــــىّالســــلعّوالخــــدماتّحــــالّبيعهــــا،ّوتبــــينّقيمـــــةّ
ضـــريبةّالقيمـــةّالمضـــافةّبشـــكلّمنفصـــلّفـــيّفـــاتورةّ
ــــغّالــــذيّتــــمّ البــــائعّومــــنّثــــمّســــيعلمّالمشــــترينّالمبل

عـــه،ّوعلـــىّالـــرغمّمـــنّذلـــك،ّالّيطالـــبّالمنتجـــينّدف
بــدفعّكافــةّمبلــغّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّالــواردةّفــيّ
فـــــاتورةّالزبـــــائنّحيـــــثّأنهـــــمّيســـــمحّلهـــــمّباســـــتقطاعّ
ضـــريبةّالقيمـــةّالمضـــافةّالتـــيّتكبـــدوهاّعلـــىّالســـلعّ
والخدماتّالتيّقامواّبشرائهاّفيّاسـتهالكهمّالوسـيطّ

رأسّالمــالّّأوّعمليــةّإعــادةّالبيــعّأوّتكــوينّصــافي
الثابــــت،ّويلتــــزمّالمنتجــــونّبــــدفعّالفــــرقّبــــينّالقيمــــةّ
ـــــىّ ـــــىّمبيعـــــاتهمّوالقيمـــــةّالمضـــــافةّعل المضـــــافةّعل
مشـــترياتهمّمـــنّاالســـتهالكّالوســـيطّأوّتكـــوينّرأسّ
المـــــــال،ّومـــــــنّثـــــــمّيطبـــــــقّتعبيـــــــرّضـــــــريبةّالقيمـــــــةّ
المضــــافة،ّومــــنّالممكــــنّأنّتتنــــوعّالنســــبةّالمئويــــةّ

المختلفـــةّلضـــريبةّالقيمـــةّالمضـــافةّبـــينّالفئـــاتّ
مــــنّالبضــــائعّوالخــــدماتّوكــــذلكّوفقــــاّلطبيعــــةّ
المشــــتري،ّعلـــــىّســــبيلّالمثـــــال،ّتعفــــىّبعـــــضّ
البضــــائعّالتــــيّيــــتمّشــــرائهاّمــــنّزيــــاراتّغيــــرّ
ــــثّ المقيمــــينّمــــنّضــــريبةّالقيمــــةّالمضــــافةّحي

ّ.ّتعتبرّصادرات
ّ
وتوجـــــدّبعـــــضّاألنظمـــــةّالضـــــريبية،ّالّتســـــمىّ 6-57

بضــريبةّالقيمــةّالمضــافة،ّإالّأنهــاّتعمــلّبــنفسّ
ضـريبةّ"جية،ّوقدّاعتادّاستخدامّمصـطلحّالمنه

فـــيّنظـــامّالحســـاباتّالقوميـــةّ"ّالقيمـــةّالمضـــافة
،ّحتـىّّعلىّأيّنشاطّضريبيّمسـتقطعّمشـابه

إذاّكـــانّنطــــاقّعمـــلّهــــذاّالنظـــامّأضــــيقّمــــنّ
ّ".ضريبةّالقيمةّالمضافة"نطاقّعملّنظامّ

ّ
-ّ:ومنّثمّيلزمّتعريفّالمصطلحاتّالتالية 6-58

علةةةةةى ضةةةةةريبة القيمةةةةةة المضةةةةةافة المبينةةةةةة  .أ 
الفةةاتورة، هةةي ضةةريبة القيمةةة المضةةافة التةةي 
تةةدفع علةةى مبيعةةات منةةتج مةةا، وتظهةةر علةةى 
حةةدة علةةى الفةةاتورة التةةي يقةةدمها المنةةتج إلةةى 

 .المشتري
ضةةريبة : ضةةريبة القيمةةة المضةةافة المقتطعةةة .ب 

تةةةةدفع علةةةةى مشةةةةتريات السةةةةلع أو الخةةةةدمات 
المعدة لالستهالك الوسيط أو إجمةالي تكةوين 

و إعةةةادة البيةةةع، والتةةةي رأس المةةةال الثابةةةت أ
المضةةافة المسةةتحقة عليةةه للحكومةةة كضةةريبة ي سم  للمنتج باقتطاعهةا مةن ضةريبة القيمةة 

 .قيمة مضافة قيدها على فواتير زبائنه
هةي : ضريبة القيمة المضافة غيةر المقتطعةة .ج 

ضةةةةةةريبة القيمةةةةةةة المضةةةةةةافة التةةةةةةي يةةةةةةدفعها 
المشةةةترون وال تقتطةةةع مةةةن ضةةةريبة القيمةةةة 

 . عليهم، إن وجدتالمضافة المستحقة 
ومــــنّثــــمّيمكــــنّللمنــــتجّالســــوقيّاســــتردادّتكــــاليفّأيّ
ضريبةّقيمةّمضافةّمقتطعةّعلـىّمشـترياتهّمـنّخـاللّّ

ّخفضّخ
ّ
ّ
خــاللّخفــضّمبلــغّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمســتحقةّّ

عليــهّمــنّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمبينــةّعلــىّالفــاتورةّ
الخاصــــةّبزبائنــــه،ّوعلــــىّالجانــــبّاألخــــر،ّالّتســــتقطعّ

ـــــدفعهاّأفـــــرادّاألســـــرّضـــــ ـــــيّي ريبةّالقيمـــــةّالمضـــــافةّالت
المعيشــيةّألغــراضّاالســتهالكّالنهــائيّأوّلتكــوينّرأسّ

كمـــاّالّتقتطـــعّضـــريبةّالقيمـــةّ.ّالمـــالّالثابـــتّللمســـاكن
المضــــــافةّالمســــــتحقةّعلــــــىّالمنتجــــــينّغيــــــرّالســــــوقينّ
ـــربحّ ـــةّلل المملوكـــةّللحكومـــةّأوّالمؤسســـاتّغيـــرّالهادف

ّ.ّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية
ّ
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 القيد اإلجمالي والقيد الصافي لضريبة القيمة المضافة
ّ
هنــــــاكّنوعــــــانّمــــــنّاألنظمــــــةّالبديلــــــةّالتــــــيّيمكــــــنّ 6-59

ــــيّتســــجيلّضــــريبةّالقيمــــةّالمضــــافة،ّ اســــتخدامهاّف
،ّوبموجــــــبّ"الصــــــافي"أوّ"ّاإلجمــــــالي"وهمــــــاّنظــــــامّ

النظـــامّاإلجمـــاليّيـــتمّتســـجيلّكافـــةّالمعـــامالتّبمـــاّ
فـــيّذلـــكّأيّمبـــالغّفـــيّفـــاتورةّمبـــينّعليهـــاّضـــريبةّ
القيمــةّالمضــافة،ّومــنّثــم،ّسيســجلّكــلّمــنّالبــائعّ

مشــتريّنفــسّالســعر،ّبغــضّالنظــرّعمــاّإذاّكــانّوال
ســــــيتمكنّالمشــــــتريّمــــــنّاقتطــــــاعّضــــــريبةّالقيمـــــــةّ

ّ.ّالمضافةّبعدّذلكّأمّال
ّ
للقيـــدّّيبـــدوّ"ّاإلجمـــالي"علـــىّالـــرغمّمـــنّأنّالنظـــامّ 6-61

ـــــاتّالتســـــجيلّ ـــــاّمـــــعّالمفهـــــومّالتقليـــــديّلعملي متوافق
إالّأنــــهّهنــــاكّبعــــضّالصــــعوبات،ّ"ّبســــعرّالســــوق"

نّتشــغيلّنظــامّضــريبةّوأظهــرتّالتجربــةّالعمليــةّمــ
القيمةّالمضافةّفيّالعديدّمنّالدولّأنهّسيكونّمـنّ
ـــــــمّيكـــــــنّمتعـــــــذرا ،ّاســـــــتخدامّنظـــــــامّ الصـــــــعب،ّإنّل

بســـببّاألســـلوبّالـــذيّيـــتمّفيهـــاّحســـابّ"ّاإلجمـــالي"
حيـــــــثّتســـــــجلّ.ّالحســـــــاباتّوالســـــــجالتّالحاســـــــبية

المبيعــــــاتّبشــــــكلّطبيعــــــيّبــــــدونّضــــــريبةّالقيمــــــةّ
عظمّاالسـتبياناتّالمضافةّالمبينةّعلىّالفاتورةّفيّم

الصــــناعيةّوتقــــاريرّاألعمــــال،ّوعلــــىّالنقــــيض،ّيــــتمّ
تســــجيلّعمليــــاتّشــــراءّالســــلعّوالخــــدماتّمــــنّقبــــلّ
المنتجــــــينّبعـــــــدّخصـــــــمّضــــــريبةّالقيمـــــــةّالمضـــــــافةّ
المقتطعـــــة،ّعلـــــىّالـــــرغمّمـــــنّمحاولـــــةّتطبيـــــقّهـــــذاّ
النظامّفيّبعضّالـدول،ّإالّأنـهّقـدّتوقـفّالعمـلّبـهّ

ذاّالنظـــامّلهـــذهّاألســـباب،ّحيـــثّيمكـــنّإدعـــاءّأنّهـــ
يشــــوهّحقيقـــــةّاالقتصـــــادّحيــــثّأنـــــهّالّيبـــــينّالقيمـــــةّ
الحقيقــةّلمبـــالغّضــريبةّالقيمـــةّالمضــافةّأوّالتـــيّتـــمّ
دفعهاّبالفعـلّمـنّقبـلّاألعمـال،ّحيـثّيـتمّاسـتقطاعّ
ضريبةّالقيمةّالمضافةّالمبينةّعلىّالفـاتورةّومـنّثـمّ
تبــــينّتظهــــرّفقــــطّااللتزامــــاتّالضــــريبيةّالقوميــــةّأوّ

 .ّالصوريةّفقط
ّ
ومنّثمّيطلبّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّتطبيـقّنظـامّ 6-61

لتســـجيلّضـــريبةّالقيمـــةّالمضـــافة،ّوآليـــةّ"ّالصـــافي"
-ّ:عملّهذاّالنظامّهو

يتمّتقييمّمخرجاتّالسلعّوالخدماتّمخصوماّمنهـاّ .أ 
ضـــــريبةّالقيمـــــةّالمضـــــافةّالمبينـــــةّعلـــــىّالفـــــاتورة،ّ
ـــــتمّتقيمهـــــاّ ـــــوارداتّحيـــــثّي وكـــــذلكّالحـــــالّمـــــنّال

المضـــــافةّالمبينـــــةّعلـــــىّّباســـــتبعادّضـــــريبةّالقيمـــــة
 .ّالفاتورة

تســــــجيلّالمشــــــترياتّمــــــنّالســــــلعّوالخــــــدماتّّيــــــتم .بّ
ّ.ّمتضمنةّضريبةّالقيمةّالمضافةّغيرّالمقتطعة

وبموجــبّهــذاّالنظــام،ّتقيــدّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّ
علــىّأنهـــاّمســتحقةّالـــدفعّمــنّقبـــلّالمشــترينّولـــيسّ
البائعينّومنّثـمّالّيمكـنّلهـؤالءّالمشـترينّاسـتقطاعّ
ضـريبةّالقيمـةّالمضـافة،ّوغالبــاّمـاّيـتمّتسـجيلّكافــةّ
ضـريبةّالقيمــةّالمضـافةّفــيّنظـامّالحســاباتّالقوميــةّ

ـــــدفعّعلـــــىّاالســـــتعمال النهـــــائيّفقـــــط،ّّعلـــــىّأنهـــــاّت
وبشكلّأساسيّعلىّاسـتهالكّاألسـرّالمعيشـية،ّوقـدّ
تــدفعّمبــالغّصــغيرةّمــنّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّمــنّ
قبــلّصــاحبّالعمــلّوهــذاّفيمــاّيتعلــقّبــبعضّأنــواعّ

المشــترياتّالتـــيّالّتقتطــعّمنهـــاّضــريبةّالقيمـــةّ
ّ.ّالمضافة

ّ
هوّأنـهّ"ّالصافي"وتعتبرّأحدّعيوبّنظامّالقيدّ 6-62

ارّالمختلفةّلكالّالطرفينّفـيّيلزمّتسجيلّاألسع
نفـــسّالمعاملـــةّعنـــدماّالّتقتطـــعّضـــريبةّالقيمـــةّ

وعلــــــــىّهــــــــذاّالّيتضــــــــمنّالســــــــعرّ.ّالمضــــــــافة
المسـجلّللمنـتجّضـريبةّالقيمـةّالمضـافةّالمبينـةّ
فيّالفاتورةّبينماّتتضـمنّعمليـةّتسـجيلّالسـعرّ
للمشــتريّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّالمبينــةّعلــىّ

ــــدماّالّتكــــونّمــــنّال ــــاتورةّعن ــــوعّالمقتطــــعالف .ّن
ـــزمّأنّتتجـــاوزّ ـــيم،ّيل ـــتمّجمـــعّهـــذهّالق وعنـــدماّي
قيمـــةّاالنفـــاقّالمســـجلّللمشـــترينّعـــنّإجمـــاليّ
قيمةّالمبيعاتّالمبينـةّفـيّاإليصـاالتّالمسـجلةّ
عـــنّالمنـــتجّبمجمـــوعّالمبــــالغّالتـــيّتـــمّجمعهــــاّ

ّ.ّعلىّأنهاّضريبةّقيمةّمضافةّغيرّمقتطعة
ّ
ومــنّثــمّأصــبحّلــديناّتعريفــاّأكثــرّوضــوحاّفــيّ 6-63

هـــذهّالظـــروفّحيـــثّيمكـــنّتعريـــفّســـعرّّظـــل
المنــــتجّعلــــىّأنــــهّســــعرّخلــــيطّيســــتثنيّبعــــضّ
الضرائبّالمحصلةّعلىّالمنتجاتّوليسّكلهـا،ّ
بينمــاّالســـعرّاألساســيّالّيتضـــمنّأيّضـــرائبّ

ولكـــنّقـــدّيتضـــمنّاإلعانـــاتّ)ّعلـــىّالمنتجـــاتّ
كمـاّتعتبـرّهـذهّطريقـةّمفضـلةّ(ّعلىّالمنتجـات

ّ.ّمنّأجلّتقييمّمخرجاتّالمنتج
ّ
 سعار المشترين  أ. 8
 
سةةةةعر المشةةةةتري هةةةةو السةةةةعر الةةةةذي يدفعةةةةه  6-64

المشةةةةتري ليتسةةةةلم سةةةةلعة أو خدمةةةةة مةةةةا فةةةةي الوقةةةةت 
والمكةةان الةةذين يحةةددهما، وهةةو ال يشةةمل أي ضةةريبة 

وسةةعر المشةةتري . مضةةافة أو ضةةرائب أخةةرى مقتطعةةة
يشةةمل أيةةة تكةةاليف نقةةل يةةدفعها المشةةتري علةةى حةةدة 

 . حددهماليتسلم السلعة في المكان والزمان الذين ي
ّ
عنــــدماّيقــــومّمشــــتريّمــــاّبالشــــراءّمــــنّالمنــــتجّ 6-65

بشــــكلّمباشــــر،ّفــــإنّســــعرّالشــــراءّقــــدّيتجــــاوزّ
-ّ:سعرّالمنتجّبسببّأيّمنّاألسبابّالتالية

ّ
ّقيمةّضريبةّالقيمةّالمضافةّ .أّ
ّ

ّغيرّالمقتطعةّالتيّيتحملهاّالمشتريّ
ـــــىّ .بّ ـــــدفعّعل قيمـــــةّأيّتكـــــاليفّنقـــــلّت

السلعّيتحملهـاّالمشـتريّبشـكلّمنفـردّ
 .تدخلّفيّسعرّالمنتجوالّ

وهــذاّيتبــعّأنّســعرّالمشــتريّقــدّيتجــاوزّالســعرّ
األساســـيّبســـببّالعـــاملينّالمبينـــينّإضـــافةّإلـــىّ
قيمــةّأيّضــريبةّمطروحــا ّمنهــاّاالعانــاتّعلــىّ

 (.ّبخالفّضريبةّالقيمةّالمضافة)المنتجاتّ
ّ
أمـــــاّإذاّلــــــمّيشــــــترىّالمشـــــترينّمــــــنّالمنتجــــــينّ 6-66

زئـــة،ّمباشـــرةّولكـــنّمـــنّبـــائعّجملـــةّأوّبـــائعّتج
فإنـــهّمـــنّالضـــروريّتضـــمينّالهـــوامشّالناتجـــةّ
ّ.ّعنّالفرقّبينّاألسعارّاألساسيةّأوّالمشترين
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وقدّيكونّمـنّالمهـم،ّلـبعضّاألغـراض،ّوخصوصـاّ 6-67
ألغــراضّتحليــلّالمــدخالتّوالمخرجــات،ّاعتبــارّأنّ
.ّشــــــراءّأيّمنــــــتجّمــــــاّيشــــــملّتعــــــاملينّمنفصــــــلين
نيّالمعاملةّاألولىّهيّشراءّالمنَتجّمـنّالمنـِتجّوالثـا

ـــاجرّ هـــوّهـــامشّالـــربحّالمـــدفوعّلتـــاجرّالجملـــةّأوّت
التجزئــةّعــنّالمنــتج،ّوهــذاّالهــامشّيمثــلّاالخــتالفّ
بــــينّالســــعرّالمــــدفوعّمــــنّالمســــتهلكّالنهــــائيّعــــنّ
المنـــتجّبعـــدّأنّيكـــونّمـــرّمـــنّخـــاللّسلســـلةّتجـــارّ
الجملــةّوالتجزئــةّوســعرّالمنــِتجّالمســتلمّّمــنّالمنــِتجّ

ّ.ّاألصلي
ّ
بعضّالغمـوضّفـيّ"ّقالسّو"ولقدّشابّمفهومّسعرّ 6-68

نظامّضريبةّالقيمةّالمضـافةّأوّالضـرائبّالمقتطعـةّ
المشـابهةّألنّهنـاكّسـعرينّمختلفـينّلمعاملـةّواحـدةّ
فقط،ّأحدهماّهوّمـنّوجهـةّنظـرّالبـائعّوالثـانيّهـوّ
مــنّوجهــةّنظــرّالمشــتري،ّاعتمــاداّعلــىّأيهمــاّيــتمّ

اقتطاعّالضـريبة،ّويوصـىّفـيّنظـامّالحسـاباتّ
أســـــــعارّ"مصـــــــطلحّّالقوميـــــــةّتجنـــــــبّاســـــــتخدام

عنــــــدّاإلشــــــارةّإلــــــىّالقيمــــــةّالمضــــــافةّ"ّالســــــوق
ــــــــةّ الســــــــعرّ)واســــــــتخدامّأســــــــاسّاألســــــــعارّبدق

(ّاألساســي،ّأســعارّالمنتجــينّوأســعارّالمشــترين
 .حيثّيلزمّتحديدّهذاّاألمرّلتجنبّالغموض

ّ
  ملخص -وأسعار المشتريناألسةةةعار األساسةةةية، أسةةةعار المنتجةةةين . 3ّ
نظــــــــــرةّعامــــــــــةّعــــــــــن1.6ّّيوضــــــــــحّالشــــــــــكلّ 6-69

ـــــــِتجّا ـــــــينّأســـــــعارّالمن الختالفـــــــاتّاألساســـــــيةّب
 .ّوالمشتريّواألسعارّاألساسية

 
 سعر األساس، أسعار المشتري وأسعار المنِتج 1.6الشكل 

 
 األسعار األساسية

+ 
الضرائب على المنتجات مستثنى منها ضريبة القيمة المضافة المبينة 

 على الفاتورة
- 

 المنتجاتاإلعانات على 
= 

 أسعار المنِتج
+ 

 ضريبة القيمة المضافة غير المقتطعة من المشتري
+ 

 تكاليف النقل بفاتورة مستقلة
+ 

 هوامش رب  تجار الجملة والتجزئة
= 

 أسعار المشترين 
 
جمالي المضافة القيمة. د   المحلي الناتج وا 
 
 القيمة المضافة اإلجمالية والصافية . 1
يعتبرّالبندّالموازنّفيّالحسـابّالجـاريّهـوّزيـادةّ 6-71

المـــواردّعـــنّاالســـتخدامات،ّويعتبـــرّالغـــرضّمـــنّ
تقسيمّالمعامالتّفـيّمجموعـةّمـنّالحسـاباتّهـوّ
ـــدةّ ـــرّذوّفائ أنّبنـــدّالمـــوازنّفـــيّكـــلّحســـابّيعتب
اقتصــــــادية،ّويعتبــــــرّالبنــــــدّالمــــــوازنّفــــــيّحســــــابّ
اإلنتــــاجّهــــوّالقيمــــةّالمضــــافة،ّولقــــدّتســــميهّبهــــذاّ

ألنهّيقـيسّالقيمـةّالناتجـةّعـنّاإلنتـاج،ّألنّاالسمّ
حســابّإنتــاجّمــاّقــدّيتماشــىّمــعّوحــدةّأوّقطــاعّ
ــــــذلكّيمكــــــنّ مؤسســــــيّأوّمنشــــــأةّأوّصــــــناعة،ّول
اشــــتقاقّالقيمــــةّالمضــــافةّأليّمــــنّهــــذه،ّوتعتبــــرّ
القيمـــةّالمضـــافةّهامـــةّلألغـــراضّالتحليليـــةّحيـــثّ
ــــىّالمنتجــــاتّ ــــدماّتضــــافّقيمــــةّالضــــرائبّعل عن

فــإنّمجمــوعّالقيمــةّ(ّنتجــاتوبطــرحّاإلعانــاتّللم)

المضــــافةّلكافــــةّالوحــــداتّالمقيمــــةّيعطــــيّقيمــــةّ
ّ.ّإجماليّالناتجّالمحلي

ّ
وتمثــلّالقيمــةّالمضــافةّمســاهمةّكــلّمــنّالعمالــةّ 6-71

ورأسّالمـــالّفـــيّالعمليـــةّاإلنتاجيـــة،ّومـــاّأنّيـــتمّ
خصـــمّالقيمـــةّالمضـــافةّمـــنّالحكومـــةّفـــيّشـــكلّ
ضـــــرائبّأخـــــرىّعلـــــىّاإلنتـــــاجّوتضـــــافّقيمـــــةّ

بهــذاّيظهــرّاســتهالكّالعمالــةّورأسّاإلعانــات،ّّو
المــال،ّوعلــىّالــرغمّمــنّأنّرأسّالمــالّالمتمثــلّ
ــــهّمــــدةّمحــــددةّينتهــــيّ فــــيّرأسّالمــــالّالثابــــتّل
بعــــدها،ّومــــنّثــــمّيلــــزمّاعتبــــارّجــــزءّمــــنّالقيمــــةّ
المضافةّعلىّأنهّانخفـاضّفـيّقيمـةّرأسّالمـالّ

وهــــــذهّ.ّالثابــــــتّنتيجــــــةّاســــــتخدامهّفــــــيّاإلنتــــــاج
فـــــــيّرأسّالمـــــــالّالعمليـــــــةّتســـــــمىّباالســـــــتهالكّ

ّ.ّالثابت
ّ
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يعتبرّاستهالكّرأسّالمـالّأحـدّأهـمّالعناصـرّفـيّ 6-72
نظامّالحساباتّالقومية،ّوفيّمعظـمّاألحـوالّعنـدّ

"ّالصــافي"وّ"ّاإلجمـالي"عقـدّمقارنـةّبـينّالتسـجيلّ
فـــإنّالتســـجيلّاإلجمـــاليّيعنـــيّأنـــهّيـــتمّالتســـجيلّ
بـــدونّاقتطـــاعّاالســـتهالكّفـــيّرأسّالمـــالّالثابـــتّ

أنـهّتـمّبعـدّاقتطـاعّ"ّالصـافي"لّبينماّيعنيّالتسجي
االستهالكّفيّرأسّالمـالّالثابـتّوفـيّهـذاّالشـأنّ
يمكــنّأنّتســجلّبنــودّالتــوازنّفــيّكافــةّالحســاباتّ
بـــدأّمـــنّالقيمـــةّالمضـــافةّمـــروراّبحســـابّاالدخـــارّ
ـــــلّ بنظـــــامّاإلجمـــــاليّأوّالصـــــافيّوهـــــذاّيكـــــونّقب
اقتطـــــاعّاالســــــتهالكّفــــــيّرأسّالمــــــالّالثابــــــتّأوّ

أنّاالســــتهالكّّفــــيّرأسّبعــــده،ّويلــــزمّمالحظــــةّ
المــالّالثابــتّيعــدّكبيــراّبالمقارنــةّمــعّصــافيّبنــودّ

فـيّالمائـة11ّّالتوازنّحيثّيمكنّأنّيكونّبقيمةّ
ّ.ّأوّأكثرّمنّإجماليّالناتجّالمحلي

ّ
ويعـــدّاالســـتهالكّفـــيّرأسّالمـــالّالثابـــتّأصـــعبّ 6-73

البنــودّفــيّالحســاباتّســواءّفــيّمفهومــةّأوّتقييمــهّ
الّيمثــــــــلّبشــــــــكلّعملــــــــي،ّعــــــــالوةّعلــــــــىّهــــــــذا،ّ

االستهالكّفيّرأسّالمالّالثابتّالقيمـةّاالجماليـةّ
لمجموعـــــةّمـــــنّالمعـــــامالت،ّوهـــــيّتعتبـــــرّقيمـــــةّ
ـــــــــدتهاّاالقتصـــــــــاديةّعـــــــــنّ محتســـــــــبةّتختلـــــــــفّفائ
المدخالتّفيّالحساباتّاعتماداّعلـىّالمعـامالتّ
الســــوقيةّبشــــكلّأساســــي،ّولهــــذهّاألســــباب،ّهنــــاكّ
ميـــــلّدائمـــــاّلتســـــجيلّبنـــــودّالتـــــوازنّالكبيـــــرةّفـــــيّ

باتّالقوميــــــةّبنظــــــامّاالجمــــــاليّوالصــــــافيّالحســــــا
باقتطــــــاعّاســــــتهالكّرأسّالمــــــالّ،ّواســــــتمرّهــــــذاّ
التقليدّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّعندّوضعّبنـودّ
التــوازنّمــنّالقــيمّالمضــافةّلالدخــارّليــتمّالتســجيلّ
ـــــــرقمّ ـــــــرّال بكـــــــالّالطـــــــريقتين،ّوبوجـــــــهّعـــــــام،ّيعتب
اإلجمـاليّأســهلّفـيّالتقيــيمّويمكـنّاالعتمــادّعليــهّ

ــــاتجّعــــنّالتســــجيلّبشــــكلّأ ــــرقمّالن ــــر،ّولكــــنّال كب
ـــرّمـــنّناحيـــةّالمفهـــومّ الصـــافيّيعتبـــرّمناســـباّأكث

ّ.ومتعلقّباألغراضّالتحليلية
ّ

ُتعـــرفّالقيمـــةّ-:وكمةةا هةةةو مبةةةين أعةةةاله 74 -6 .ّأ
المضافةّاإلجماليةّبأنهاّقيمةّالمخرجاتّمطروحـاّ

ّمنهاّقيمةّاالستهالكّالوسيط
ُتعــــــرفّالقيمــــــةّالمضــــــافةّالصــــــافيةّبأنهــــــاّقيمــــــةّ .ّب

لمخرجاتّمطروحاّمنهاّقيمةّاالسـتهالكّالوسـيطّا
ّ.وقيمةّاالستهالكّفيّرأسّالمالّالثابت

ّ
 مقاييس بديلة للقيمة المضافة .8

  
تقــــيمّالمــــدخالتّالوســــيطةّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّّ 6-75

القوميـــــــةّوتســـــــجلّوقـــــــتّدخولهـــــــاّفـــــــيّالعمليـــــــةّ
ــــيمّوتســــجلّالمخرجــــاتّحــــالّ ــــة،ّبينمــــاّتق اإلنتاجي
خروجهــاّمــنّالعمليــةّاإلنتاجيــة،ّويقــيمّالمــدخالتّ
الوســيطةّبقيمتهــاّعنــدّأســعارّالشــراءّوالمخرجـــاتّ
بأســــعارهاّاألساســــية،ّأوّيمكــــنّاســــتبدالهّبأســــعارّ

ـــرّالمنـــتجّإذ ـــوفرّاألســـعارّاألساســـية،ّويعتب ـــمّتت اّل
ـــــرقّبـــــينّقيمـــــةّالمـــــدخالتّالمتوســـــطةّوقيمـــــةّ الف
المخرجــاتّهـــيّالقيمـــةّالمضـــافةّاإلجماليـــةّوالتـــيّ
يلـــزمّأنّيكـــونّنظيرهـــاّاســـتهالكّفـــيّرأسّالمـــالّ

الثابــــــت،ّالضــــــرائبّعلــــــىّاإلنتــــــاجّوتعويضــــــاتّ
العــاملين،ّويعتبــرّالرصــيدّالمتبقــيّســواءّإيجــابيّ

الفـائضّالتشـغيليّأوّالـدخلّأمّسلبيّهوّصـافيّ
ّ.المختلط

ّ
وكمــــاّهــــوّمبــــينّأعــــاله،ّيمكــــنّالحصــــولّعلــــىّ 6-76

أساليبّقياسّبديلةّللقـيمّالمضـافةّاإلجماليـةّمـنّ
خــاللّتخصــيصّمجموعــةّمختلفــةّمــنّاألســعارّ
.ّمعّمجموعةّمنّكمياتّالمـدخالتّوالمخرجـات

ســـوقهاّعبـــرّوفيمـــاّيلـــيّتقييمـــاتّمتنوعـــةّيمكـــنّ
التيّتعتمدهاّنظامّمجموعةّمختلفةّمنّاألسعارّ

ّ.ّّالحساباتّالقومية
ّ

 القيمة المضافة اإلجمالية باألسعار األساسية       
 
تعةةةةرف القيمةةةةة المضةةةةافة اإلجماليةةةةة باألسةةةةعار  6-77

األساسةةةية بأنهةةةا المخرجةةةات مقيمةةةة باألسةةةعار 
األساسةةةية مطروحةةةا منةةةةه االسةةةتهالك الوسةةةةيط 

وعـادةّتوصـفّالقيمـةّ. المقيم بأسعار المشةترين
.ّالمضـــافةّباألســــعارّالتـــيّتقــــيمّبهـــاّالمخرجــــات

ومـــــــنّوجهـــــــةّنظـــــــرّالمنتجـــــــين،ّتمثـــــــلّأســـــــعارّ
المشــــــــــترينّللمــــــــــدخالتّواألســــــــــعارّاألساســــــــــيةّ
للمخرجــــــــــــاتّاألســــــــــــعارّالحقيقيــــــــــــةّالمدفوعــــــــــــةّ

وهـــــذاّاالســـــتخدامّأدىّإلـــــىّقيــــــاسّ.ّوالمحصـــــلة
إجمـــاليّالقيمـــةّالمضـــافةّوالتـــيّتعتبـــرّإلـــىّحـــدّ

ّ.ّصلةّبالمنِتجكبيرّقريبةّال
 

 القيمة المضافة اإلجمالية بأسعار المنتجين        
 
تعةةةةةرف القيمةةةةةة المضةةةةةافة اإلجماليةةةةةة بأسةةةةةعار  6-78

المنتجةةين علةةى أنهةةا المخرجةةات مقيمةةة بأسةةعار 
المنتجةةةين مطروحةةةا منهةةةا االسةةةتهالك الوسةةةيط 

وهـــذهّإحـــدىّالطـــرقّالبديلـــةّّبأسةةةعار المشةةةترين
مســـبقا،ّّلتقيـــيمّالقيمـــةّالمضـــافة،ّوكمـــاّهـــوّمبـــين

فــيّحالــةّغيــابّضــريبةّالقيمــةّالمضــافة،ّتعتبــرّ
القيمـــةّاإلجماليـــةّلالســـتهالكّالوســـيطّمتشـــابهّأوّ
نفســهّســواءّتــمّتقييمــهّمــنّخــاللّســعرّالمشــترينّ
أمّســــعرّالمنتجــــين،ّوفــــيّهــــذهّالحالــــة،ّتتشــــابهّ
طريقــــــةّتقيــــــيمّإجمــــــاليّالقيمــــــةّالمضــــــافةّالتــــــيّ
تســـــــتخدمّأســـــــعارّالمنتجـــــــينّلتقيـــــــيمّالمـــــــدخالتّ

رجــــات،ّوتعتبــــرّهــــذهّالطريقــــةّمفيــــدةّمـــــنّوالمخ
الناحيــةّاالقتصــاديةّوهـــيّطريقــةّتماثــلّالطريقـــةّ
التقليديةّلحسابّالقيمةّالمضافةّبأسعارّالسـوق،ّ
مــــعّالعلــــمّأنــــهّفــــيّحالــــةّوجــــودّضــــريبةّالقيمــــةّ
المضـــافة،ّيســـتثنيّســـعرّالمنـــتجّضـــريبةّالقيمـــةّ
المضــافةّالمبينــةّفــيّالفــاتورةّوســيكونّمــنّغيــرّ

ذهّالطريقـــــةّبأنهـــــاّتســـــتخدمّالمناســـــبّوصـــــفّهـــــ
 ".ّسعرّالسوق"

ّ
وتستخدمّكالّالطـريقتينّفـيّتقيـيمّإجمـاليّالقيمـةّ 6-79

المضــافةّوتلــكّالتــيّتــمّذكرهــاّفــيّالقســمّالســابقّ
ــــــيمّالمــــــدخالتّالوســــــيطة،ّ ســــــعرّالمشــــــترينّلتقي
ويرجــعّالفــرقّبــينّالطــريقتينّبشــكلّأساســيّإلــىّ
اخــــتالفّالطــــريقتينّفــــيّالتعامــــلّمــــعّالضــــرائبّ
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لمســــــتحقةّعلــــــىّالمنتجــــــاتّوتكــــــونّواإلعانــــــاتّا
هـــذاّبخـــالفّضـــريبةّ)ّمســـتحقةّعلـــىّالمخرجـــاتّ

وبمقتضـــىّ(.ّالقيمـــةّالمضـــافةّالمبينـــةّفـــيّالفـــاتورة
التعريـف،ّتتجـاوزّقيمـةّالمخرجـاتّبأسـعارّالمنـتجّّ
األســعارّاألساســيةّمــنّحيـــثّالمبلــغّنظــراّلوجـــودّ
ـــىّ ـــاتّعل ـــىّالمنتجـــاتّوبطـــرحّاإلعان ضـــرائبّعل

نّتختلـــفّكـــالّالتقييمـــاتّالمنتجـــاتّوبـــذلكّيلـــزمّأ
المصـــــــاحبةّللقيمـــــــةّاإلجماليـــــــةّالمضـــــــافةّبـــــــنفسّ

 .القيمة
ّ

 القيمة المضافة اإلجمالية بتكلفة العوامل       
 
إنّمفهـــومّالقيمـــةّالمضــــافةّبتكلفـــةّالعوامـــلّلــــيسّ 6-81

مفهومــــاّمســــتعمالّصــــراحةّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّ
القومية،ّإالّأنهّيمكنّاشتقاقهّبسـهولةّبطـرحّقيمـةّ

مخصـــــوماّمنهـــــاّاإلعانـــــاتّالمســـــتحقّالضـــــرائبّ
.ّدفعهــاّعلــىّاإلنتــاجّمــنّإجمــاليّالقيمــةّالمضــافة

علـــــىّســـــبيلّالمثـــــال،ّتشـــــملّالضـــــرائبّالوحيـــــدةّ
المتبقيةّعلىّاإلنتاجّالتـيّيلـزمّدفعهـاّعلـىّالقيمـةّ

الضـرائبّاألخـرىّعلـىّ"ّالمضافةّاإلجماليةّعلىّ
ـــاج ،ّوهـــذاّيشـــملّمعظـــمّالضـــرائبّالجاريـــةّ"ّاإلنت

وكــــــذلكّالضــــــرائبّ(ّوّاإلعانــــــاتأ)علــــــىّالعمــــــلّ
الجاريــةّعلــىّرأسّالمــالّالمســتخدمّفــيّالمشــروع،ّ
وهـــــذاّيتضـــــمنّضـــــرائبّالرواتـــــبّالشـــــهريةّعلـــــىّ
المـوظفينّوكـذلكّالضـرائبّالحاليـةّعلـىّالعقـاراتّ

ويمكـــــنّاشـــــتقاقّالقيمـــــةّالمضـــــافةّ.ّأوّالمركبـــــات
اإلجماليةّعلىّتكلفةّالعوامـلّمـنّالقيمـةّالمضـافةّ

ــــىّاألســــع ــــقّاإلجماليــــةّعل ارّاألساســــيةّعــــنّطري
استقطاعّبـاقيّالضـرائبّاألخـرىّالمفروضـةّعلـىّ
ــــاّمنهــــاّاإلعانــــاتّعلــــىّاالنتــــاجّ ّ.كذلكاإلنتــــاجّومطروح 

ّ
وتـــأتيّمعضـــلةّالمفهـــومّالنظـــريّللقيمـــةّالمضـــافةّ 6-81

علىّتكلفةّالعوامـلّمـنّأنـهّالّيوجـدّمتجـهّسـعريّ
ـــهّتعـــرفّالقيمـــةّالمضـــافةّ ـــهّحيـــثّأن يمكـــنّمراقبت

مباشــرةّعــنّطريــقّضـــربّّبتكلفــةّالعوامــلّبشــكل
.ّالمتجـــهّالســـعريّفـــيّمجمـــوعّكميـــاتّالمخرجـــات

وبموجـــــبّهـــــذاّالتعريـــــف،ّالّتعتبـــــرّالضـــــرائبّأوّ
اإلعانـــاتّعلـــىّاإلنتـــاجّأنهـــاّضـــرائبّأوّإعانـــاتّ
علـــــــىّالمنتجـــــــاتّويمكـــــــنّطرحهـــــــاّمـــــــنّأســـــــعارّ
المــدخالتّوالمخرجــات،ّوخالفــاّلمـــاّهــوّقــدّيفهـــمّ
ةّمـــــنّاســـــمها،ّالّتعتبـــــرّالقيمـــــةّالمضـــــافةّبتكلفـــــ

العوامــلّطريقــةّأساســيةّفــيّتقيــيمّالقيمــةّالمضــافةّ
ـــةّولكنهـــاّتســـتخدمّبشـــكلّأساســـيّلقيـــاسّ اإلجمالي

ـــــيسّالمخرجـــــات ـــــدخلّول ـــــالغّ.ّال ـــــلّالمب وهـــــيّتمث
المتبقيــــــةّالمســـــــتخدمةّفــــــيّالتوزيـــــــعّمــــــنّالقيمـــــــةّ
المضــــــافةّاإلجماليــــــةّبعــــــدّدفــــــعّكافــــــةّالضــــــرائبّ
وتحصــــيلّكافــــةّاإلعانــــاتّعلــــىّاإلنتــــاجّبغــــضّ

ها،ّحيثّالّتفـرقّبـينّأيّالطـرقّالنظرّعنّتعريف
التـــيّتـــمّاســـتخدامهاّفـــيّحســـابّالقيمـــةّالمضـــافةّ
اإلجماليــــــــةّللوصــــــــولّإلــــــــىّقيــــــــاسّالــــــــدخلّألنّ
األســـاليبّالمبينـــةّســـابقاّتُفـــرقّفقـــطّعلـــىّأســـاسّ
مبـالغّالضـرائبّالمفروضــةّأوّاإلعانـاتّالمدفوعــةّ

علـــىّاإلنتـــاجّوالـــذيّتبقـــىّمســـتحقهّعلـــىّالقيمـــةّ
ّ.ّالمضافةّاإلجمالية

ّ
 الناتج المحلي اإلجمالي .3
ّّ
يعتبرّالهدفّاألساسـيّمـنّوراءّمفهـومّإجمـاليّّ 6-82

النـــاتجّالمحلـــيّلالقتصـــادّككـــلّهـــوّضـــرورةّأنّ
يتمّقياسّالقيمةّاإلجماليـةّللقيمـةّالمضـافةّلكافـةّ
ــــــــةّفــــــــيّ الوحــــــــداتّالمؤسســــــــيةّالمقيمــــــــةّوالعامل
ـــــيّ ـــــاتجّالمحل االقتصـــــاد،ّوحيـــــثّأنّإجمـــــاليّالن
ـــإنّتعريـــفّ ـــىّهـــذاّالمفهـــومّالســـابق،ّف يعتمـــدّعل

ـــــات ـــــيّفـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتّإجمـــــاليّالن جّالمحل
القوميــــةّهــــوّأنــــهّنظــــامّيتواجــــدّبمثابــــةّمتطابقــــةّ
تتواجــدّبــينّمقيــاسّمبنــيّعلــىّالقيمــةّالمضــافةّ
وتقييمّالدخلّوكـذلكّيعتمـدّعلـىّاالنفـاقّالنهـائيّ
،ّولتحقيقّهذاّاألمر،ّفإنهّمـنّالمهـمّاعتبـارّأنّ
المساهمةّفيّالناتجّالمحليّاإلجماليّيقـومّعلـىّ

إلنتـاجّفـيّظـلّالقياسـاتّالثالثـةّالضرائبّعلىّا
ويتضمنّقياسّالناتجّالمحليّاإلجمـاليّ.ّالسابقة

مــنّجانــبّاالنفــاقّكافــةّالضــرائبّعلــىّاإلنتــاجّ
ـــوارداتّحيـــثّتضـــافّ ـــىّال وكـــذلكّالضـــرائبّعل
ـــذيّ كافـــةّهـــذهّالتكـــاليفّعلـــىّســـعرّالمشـــتريّال

ّ.ّيمثلّالمستخدمّالنهائيّللسلعّوالخدمات
ّ
مّأنّنضـــعّفــــيّوبموجـــبّالتعريـــفّالســــابق،ّيلـــّز 6-83

االعتبــــارّالحســــاباتّالتاليــــةّعنــــدّقيــــاسّالنــــاتجّ
المحلــــــــــيّاإلجمــــــــــاليّعلــــــــــىّكافــــــــــةّالمنتجــــــــــينّ

-ّ:المقيمين
مقــــــــدارّالقيمــــــــةّ=ّالنــــــــاتجّالمحلــــــــيّاالجمــــــــاليّ .أّ

ّالمضافةّاإلجماليةّبسعرّالمنتجّ
ّ

ّمجموعاّعليهاّالضرائبّعلىّالوارداتّ
ّ

منهاّاإلعاناتّعلىّالوارداتّ ّمطروحاّ 
ّ

ّغيرّالمقتطعةّمجموعا ّعليهاّضريبةّالقيمةّالمضـافةّاإلجماليـةّ
ّ

مجمـــــــوعّالقيمـــــــةّ=ّالنـــــــاتجّالمحلـــــــيّاالجمـــــــاليّ .بّ
ّالمضافةّاإلجماليةّبالسعرّاألساسيّ

ّ
ّمجموعاّعليهاّكافةّالضرائبّعلىّالمنتجاتّ

ّ
منهاّكافةّاإلعاناتّعلىّالمنتجات ّمطروحاّ 

ّّ
مجموعــــــةّالقيمــــــةّ=ّالنــــــاتجّالمحلــــــيّاالجمــــــاليّ .جّ

ّلمضافةّاإلجماليةّبتكلفةّالعواملّا
ّ

ّمجموعاّعليهاّكافةّالضرائبّعلىّالمنتجاتّ
ّ

ّمطروحاّمنهاّكافةّاإلعاناتّالمنتجاتّ
ّ

ّمجموعاّعليهاّكافةّالضرائبّعلىّاإلنتاجّ
ّ
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منهاّكافةّاإلعاناتّعلىّاإلنتاج ّ.مطروحاّ 
ّ

يتضةةمن بنةةد الضةةريبة علةةى ( ب)و ( أ)وفةةي الطةةريقتين  
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يقـــــــيسّالنـــــــاتجّالمحلـــــــيّاإلجمـــــــاليّإنتـــــــاجّكافـــــــةّ 6-84
المنتجــينّالمقيمــين،ّوهــذاّلــيسّمــنّالضــروريّأنّ
يتوافـــقّمـــعّكافـــةّاإلنتـــاجّالـــذيّيـــتمّإنتاجـــهّداخـــلّ
الحــدودّالجغرافيــةّإلقلــيمّاقتصــادي،ّفقــدّيــتمّإنتــاجّ
بعــضّمــنّمنتجــاتّالمنــِتجّفــيّالحــدودّالجغرافيــةّ
لالقتصــــاد،ّإالّأنــــهّقــــدّيــــتمّإنتاجهــــاّمــــنّوحــــداتّ
إنتاجيةّغيـرّمقيمـة،ّعلـىّسـبيلّالمثـال،ّقـدّيكـونّ
للمنـــتجّالمقـــيمّفـــرقّعمـــلّمـــنّالمـــوظفينّيعملـــونّ
بالخارجّلفترةّمؤقتـةّكتركيـبّمعـداتّأوّإصـالحهاّ
أوّإجــراءّالصــيانةّالالزمــةّلهــا،ّحيــثّيعتبــرّهــذاّ

هـذاّالنشـاطّ.ّالمخرجّبمثابـةّتصـديرّللمنـتجّالمقـيم
ــــــــيّ ــــــــاتجّالمحل ــــــــاجيّالّيحســــــــبّضــــــــمنّالن اإلنت

جمــاليّللمنطقــةّالتــيّيــتمّفيهــاّهــذاّالنشــاط،ّلــذاّاإل
يعتبـــرّتعريـــفّالمنـــتجّالمقـــيمّوالمنـــتجّغيـــرّالمقـــيمّ
عامالّأساسياّفيّتعريفّالناتجّالمحلـيّاإلجمـاليّ
ــــــيّتــــــتمّكافــــــةّاألنشــــــطةّ وتغطيتــــــه،ّوبشــــــكلّعمل
اإلنتاجيـةّللمنـتجّالمقـيمّداخـلّالبلـدّالتـيّيقـيمّبهــا،ّ

شــغلينّفــيّبينمــاّيهــدفّالكثيــرّمــنّالمنتجــينّالمن
تقديمّصناعةّالخدماتّيلزمهمّأنّيقـدمواّخـدماتهمّ
بشــــكلّمباشــــرّإلــــىّعمالئهــــمّبغــــضّالنظــــرّعــــنّ
ــــــذينّمــــــنّالممكــــــنّأنّيكــــــونّ مكــــــانّتواجــــــدهمّال
العمــالءّمقيمــينّفــيّأكثـــرّمــنّبلــدّواحــد،ّوشـــجعّ
هذهّالممارسةّالمرافقّالتـيّأحـدثتّثـورةّفـيّالنقـلّ
واالتصــــاالتّالمباشــــرةّ،ّحيــــثّأصــــبحتّالحــــدودّ

الـــــدولّالمتجـــــاورةّليســـــتّذاتّعامـــــلّمـــــؤثرّّبـــــين
وخصوصـــاّلمنتجـــيّخـــدماتّالجـــوال،ّوخصوصـــاّ
فــيّالــدولّالصــغيرةّالتــيّلهــاّحــدودّمــعّعديــدّمــنّ

ّ.ّالدول
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يعـرفّاإلنتـاجّعلـىّأنـهّنشـاطّتقـومّبـهّمنشـأةّمـا،ّ 6-85

والّيتضـــحّغالبـــاّإذاّمـــاّكانـــتّهـــذهّالمنشـــأةّتقـــومّ
بإنتاجّالسلعّأوّتوفرّخدمات،ّعلىّسبيلّالمثـال،ّ
ــــنفطّ إذاّكــــانّلــــديناّمصــــفاةّللــــنفطّتقــــومّبإنتــــاجّال
الخـــــامّوهـــــيّتملـــــكّهـــــذاّاإلنتـــــاجّبوصـــــفهّســـــلعةّ

ّأوّإذاّكانـــتّهـــذهّالمصـــفاةّتقـــوم(ّبتـــرولّمكـــرر)
بمعالجــةّالـــنفطّالخـــامّالمملــوكّلوحـــدةّأخـــرىّففـــيّ
هذهّالحالةّتقـومّالمصـفاةّبتقـديمّالخدمـةّفقـطّلهـذهّ
الوحـــدة،ّويظهـــرّهـــذاّالـــنقصّفـــيّالوضـــوحّكـــذلكّ
فيّالسلعّالتيّتمررّبينّالمنشـآتّالمختلفـةّلـنفسّ
المشــــروعّومــــنّالمهــــمّمعرفــــةّمتــــىّيــــتمّتســــجيلّ
المخــرجّعلــىّأنــهّســلعةّومتــىّتكــونّخدمــةّتغييــرّ

ذاّكانـتّالمنشــآتّمملوكـةّلمشــروعاتّتأ فــإنّ(ّلتفريقهــاّعــنّالوحــداتّالمؤسســية)ّمختلفــةّثيريـة،ّوا 
ذاّ العاملّالمحـددّهنـاّهـوّالملكيـةّاالقتصـادية،ّوا 
لــمّتكــنّللمنشــأةّأيّرأيّفــيّمســتوىّاإلنتـــاجّأوّ
األســـــعارّالتـــــيّتحصـــــلهاّنظيـــــرّالخدمـــــةّالتــــــيّ
تقــدمهاّأوّالوجهــةّالتــيّترســلّإليهــاّالســلع،ّفــإنّ

كلــــــهّيعتبــــــرّدالئــــــلّعلــــــىّعــــــدمّالملكيــــــةّّهــــــذا
االقتصـاديةّللبضـائعّالتـيّيـتمّمعالجتهـاّفـيّهــذهّ
ـــهّ ـــىّأن ـــةّقيمـــةّالمخـــرجّعل ـــزمّمعامل المنشـــأة،ّويل
عامــلّمعالجــةّأوّإنتــاجّفقــطّوهــذاّاألمــرّيطبــقّ

 .ّعلىّمثالّمصفاةّالنفطّالسابقّذكره
ّ
إذاّكانتّالمنشآتّالتيّتعمـلّفـيّالنشـاطّتنتمـيّ 6-86

الّيوجـدّتغيـرّفـيّالملكيـةّّلنفسّالمشـروع،ّحيـث
.ّحيـــثّأنّكـــالّالمنشـــئتينّمملوكـــانّلمالـــكّواحـــد

ــــذيّ مــــعّالعلــــمّمــــنّأنّمبــــدأّنقــــلّالمخــــاطرّ،ّال
.ّيصـــــاحبّالتغيـــــرّفـــــيّالملكيـــــةّالّيـــــزالّقائمـــــاّ 

ولنفتــــــرضّعلــــــىّســــــبيلّالمثــــــالّأنّمنشــــــأةّمــــــاّ
تحصـــلّعلـــىّفحـــمّمـــنّمنشـــأةّأخـــرىّفـــيّنفـــسّ
دّالمشــروعّوتســتخدمّهــذهّالمنشــأةّالفحــمّفــيّتوليــ

ــــيّ ــــعّالكهربــــاءّالمنتجــــةّف الكهربــــاءّومــــنّثــــمّتبي
ــــدةّ ــــذلكّتكــــونّالمنشــــأةّالمول الســــوقّالمفتــــوح،ّفب
للكهربــاءّلهــاّالحــقّفــيّتقريــرّكميــةّالفحــمّالتــيّ
ــــــيّتنتجهــــــاّ ــــــاءّالت ــــــةّالكهرب تلزمهــــــاّوكــــــذلكّكمي
واألســعارّالتــيّتقــومّبتحصــيلها،ّوعلــىّهــذاّيلــزمّ
حسابّقيمةّالكهربـاءّالمنتجـةّبمـاّفـيّذلـكّقيمـةّ

حـــــمّالمســـــتهلكّلتوليـــــدّالكهربـــــاءّحتـــــىّإنّلـــــمّالف
يحـــدثّأيّتغيـــرّفـــيّالملكيـــةّبـــافتراضّأنّكــــالّ

ّ.ّالمنشئتينّمملوكتانّلنفسّالمشروع
ّ
وتستثنى،ّبوجهّعام،ّكافةّالسلعّوالخـدماتّالتـيّ 6-87

ـــــيمّ ـــــتجّوتســـــتهلكّمـــــنّنفـــــسّالمنشـــــأةّمـــــنّتقي تن
مخرجاتهــا،ّمــعّالعلــمّمــنّوجــودّاســتثناءاتّلهــذهّ

ـــــــىّســـــــبيلّالم ـــــــتمّتســـــــجيلّالقاعـــــــدة،ّعل ـــــــال،ّي ث
المخرجـــاتّإذاّكانـــتّتســـتخدمّالســـلعّوالخـــدماتّ
المنتجةّفيّتكوينّرأسّالمـالّللمنشـأة،ّوبالمثـل،ّ
تســــــــجلّالمخرجــــــــاتّللمنتجــــــــاتّالتــــــــيّتــــــــدخلّ
المخزونـــاتّّحتـــىّإذاّتـــمّبعـــدّذلـــكّســـحبهاّمـــنّ
المخزونـاتّّالسـتخدامهاّفـيّاالسـتهالكّالوسـيطّ
ذاّ فـــيّنفـــسّالمنشـــأةّولكـــنّفـــيّوقـــتّالحــــق،ّوا 

المنشـــــأةّمشـــــروعّفـــــرديّألســـــرةّمعيشـــــيةّّكانـــــت
يشـــتغلّفـــيّزراعـــةّالـــذرة،ّفـــإنّقيمـــةّالمنـــتجّمـــنّ

ّ.ّالذرةّتتضمنّالذرةّالمخزنّلالستهالكّاألسري
ّ
قــــدّتنــــتجّمنشــــأةّمــــاّســــلعةّأوّخدمــــةّتســــتخدمهاّ 6-88

ـــىّ ـــكّفـــيّاالســـتهالكّالوســـيطّعل بنفســـهاّبعـــدّذل
ســبيلّالمثـــال،ّالصـــينيّغيـــرّالملمـــعّالـــذيّيســـلمّ

بعدّتلميعـه،ّوبوجـهّعـامّالّّإلىّالوحداتّاألخرى
يتمّتسجيلّالصينيّغيرّالملمـعّعلـىّأنـهّمخـرجّ
ولكنّإذاّتبقتّكميةّمنّالزجاجّغيرّالملمـعّفـيّ
نهايةّالفترةّاإلنتاجيةّفإنهّيتمّتسـجيلهاّلكونهـاّتـمّ
إنتاجهـــــاّودخلـــــتّالمخزونـــــات،ّوبعـــــدّفتـــــرةّيـــــتمّ
ســــحبّالصــــينيّغيــــرّالملمــــعّمــــنّالمخزونــــاتّ

ّ.ّخرجّفيّالفترةّالتاليةويعتبرّعمليةّالتلميعّم
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ّ
وبــالرغمّمــنّأنّاإلنتــاجّيــرتبطّباألنشــطةّومــنّثــمّ 6-29

يعتبرّالمخرجّمـنّعمليـةّانتاجيـةّواحـدةّلمجموعـةّ
واحدةّمنّالمنتجات،ّإذّيـتمّقيـاسّالمخـرجّلمنشـأةّ
مــا،ّوقــدّيتضــمنّالُمخــرجّمجموعــةّمــنّالعمليــاتّ

 السةةلع أنةةه علةةى الم خةةرج يعةةرف ولهةةذااإلنتاجيــةّ
 . منشأة ما اتنتجه التي والخدمات

ّ
قيمة السلع والخدمات المستخدمة في  ويستثنى . أ

 قةةدنشةةاط مةةا ال تفتةةرض المنشةةأة الخطةةر الةةذي 
 و اإلنتاج، في المنتجات استخدام عن يحدث

قيمة السلع والخدمات التةي تسةتهلكها  ويستثني . ب
نفس المنشأة عدا السلع والخدمات المستخدمة 

رأس المةةةال الثابةةةت أو )فةةةي تكةةةوين رأس المةةةال 
أو فةةةةي االسةةةةتهالك ( التغيةةةةر فةةةةي المخزونةةةةات

 .الذاتيالنهائي 
ّ
 توقيت التسجيل. 8
 
تســــجلّعــــادةّمعظــــمّمخرجــــاتّالســــلعّوالخــــدماتّ 6-91

ذاّك انـــــتّعمليـــــةّعنـــــدّاالنتهـــــاءّمـــــنّإنتاجهـــــا،ّوا 
ــــاجّوحــــدةّمــــنّ ــــاّطــــويال ّإلنت المخرجـــات،ّسيصـــبحّمـــنّالضـــروريّاإلقـــرارّبـــأنّاإلنتــــاجّتســــتهلكّوقت
المخرجــــاتّتنــــتجّباســــتمرارّويلــــزمّتســــجيلهاّعلــــىّ

علىّسبيلّالمثال،ّقدّيسـتغرقّ".ّقيدّاإلنجاز"أنهاّ
إنتــاجّمعظــمّالمنتجــاتّالزراعيــةّأوّالســلعّالمعمــرةّ

مــاّشــهورّوربمــاّكبيــرةّالحجــمّمثــلّســفينةّأوّبنايــةّ
أعـــوامّلالنتهـــاءّمنهـــا،ّوفـــيّهـــذهّالحـــاالت،ّســـيتمّ
تشـــــويهّالحقيقـــــةّاالقتصـــــاديةّإذاّمـــــاّتـــــمّمعاملـــــةّ
المخـرجّكمــاّلــوّأنــهّتـمّإنتاجــهّلحظــةّمــاّأنّبــدأتّ

مــعّالعلــمّأنــهّفـــيّ.ّالعمليــةّاإلنتاجيــةّإلــىّالنهايــة
حالــةّإذاّامتــدّالعمــلّلفتــرتينّحســابيتينّأوّأكثــر،ّ

ابّالعمـلّقيـدّاإلنجـازّفسيكونّمنّالضروريّحس
المستكملّفيّكلّفترةّمحاسبيةّحتىّيمكـنّقيـاسّ

ّ.ّكمّالمخرجاتّالمنتجةّفيّكلّفترةّمحاسبية
ّ
وعلـــىّالجانـــبّاألخـــر،ّمـــنّالممكـــنّأنّيســـتكملّ 6-91

ــــرةّمحاســــبيةّ ــــاجّالســــلعّأوّالخــــدماتّخــــاللّفت إنت
.ّلمسـتخدمّمـاّفـيّهـذهّالفتـرة(ّتبـاع)ولكنّالّتسلمّ

إذّيلزمّالعلمّأنّالمخرجّيتمّتسجيلهّعنـدّاسـتكمالّ
لــذاّدائمــاّمــاّيكــونّ.ّالعمــلّفيــه،ّولــيسّحــينّيبــاع

ّهنـــاكّفـــرقّكبيـــرّبـــينّقيمـــةّالمخرجـــاتّفـــيّفتـــرة
محاســبيةّوقيمـــةّالمبيعــات،ّويمكـــنّحســابّالفـــرقّ
مـــــنّخـــــاللّالتغيـــــرّفـــــيّالمخزونـــــاتّمـــــنّالســـــلعّ

ّ.ّمكتملةّالصنعّوتلكّقيدّاإلنجاز
ّ
 ّتقييم المخرجات. 3
ّ
يمكــــنّتقيــــيمّالســــلعّوالخــــدماتّالمعــــدةّللبيــــعّفــــيّ 6-92

الســــوقّبأســــعارّمجديــــةّاقتصــــاديا ّعنــــدّاألســــعارّ
ةّوتعتبــــرّالطريقــــ.ّاألساســــيةّأوّأســــعارّالمنتجــــين

ـــــيمّعنـــــدّاألســـــعارّاألساســـــيةّ المفضـــــلةّهـــــيّالتقي
وخاصـــةّإذاّمـــاّكـــانّيطبـــقّنظـــامّضـــرائبّالقيمـــةّ
.ّالمضافةّأوّأنظمـةّالضـرائبّالمقتطعـةّالمشـابهة

ويلــزمّاســتخدامّالتقيــيمّعنــدّســعرّالمنتجــينّإذاّلــمّ
ّ.يكنّالتقييمّعندّاألساسيّممكن

ّ
ويلــــزمّتقيــــيمّالمخرجــــاتّالمنتجــــةّمــــنّالمنتجــــينّ 6-93

الســوقيينّوالمعــدةّلالســتخدامّالنهــائيّالــذاتيّعنــدّ
معـدلّاألسـعارّاألساسـيةّلـنفسّالسـلعّوالخـدماتّ
التــــيّتبــــاعّفــــيّالســــوق،ّشــــريطةّأنّيــــتمّبــــيعهمّ
بكميـــــاتّكافيـــــةّليـــــتمكنّمـــــنّوضـــــعّالتقـــــديراتّ
المالئمــةّلهــذهّالســلعّوالخــدماتّعنــدّمعــدلّهــذاّ

ـــــــيمّّاألســـــــعارّ، ـــــــزمّتقي ـــــــمّيمكـــــــنّهـــــــذا،ّيل نّل المخرجاتّعندّتكلفةّاإلنتاجّالكليـةّالتـيّتحملهـاّوا 
المنــــتج،ّوتتضــــمنّهــــذهّالتكلفــــةّاالســــتهالكّفــــيّ
ــــــىّالضــــــرائبّ ــــــتّباإلضــــــافةّإل رأسّالمــــــالّالثاب

علــىّاإلنتــاجّبخــالفّ(ّمطروحــاّمنهــاّاإلعانــات)
الضــرائبّاألخــرىّأوّاإلعانــاتّعلــىّالمنتجــات،ّ

لصـــافيّعلـــىّرأسّالمـــالّباإلضـــافةّإلـــىّالعائـــدّا
"ّح"الثابــــتّالـــــذيّســــيتمّتوضـــــيحهّفــــيّالفصـــــلّ

 .21ّوسيتمّمناقشتهّبشكلّمفصلّفيّالفصلّ
ّ
ويتمّالتقييمّللمخرجاتّغيرّالسـوقيةّالتـيّتنتجهـاّ 6-94

الوحـــــداتّالحكوميـــــةّوالمؤسســـــاتّغيـــــرّالهادفـــــةّ
ــــدمّ ــــربحّالتــــيّتخــــدمّاألســــرّالمعيشــــيةّالتــــيّتق لل

مجديــــةّّللمجتمــــعّبالمجــــانّأوّبأســــعارّالّتعتبــــر
اقتصــــــــــاديا ّأوّتقــــــــــدمهاّللوحــــــــــداتّاألخــــــــــرىّأوّ
للمجتمـــــعّككـــــلّبتكـــــاليفّاالنتـــــاجّالكليـــــة،ّوهـــــذاّ
السعرّيتضمنّاالستهالكّفيّرأسّالمالّالثابـتّ

ومطروحـــــــــاّمنــــــــــهّ)ّمضـــــــــافاّإليـــــــــهّالضــــــــــرائبّ
علـــــــىّاإلنتـــــــاجّبخـــــــالفّالضـــــــرائبّ(ّاإلعانـــــــات

المفروضـــــــــــةّأوّاإلعانـــــــــــاتّالممنوحـــــــــــةّعلـــــــــــىّ
الّيتضـمنّالسـعرّوكماّهوّمعروف،ّ.ّالمنتجات

ـــــيّتقيـــــيمّالمنتجـــــاتّ ـــــدّعلـــــىّرأسّالمـــــالّف العائ
المعدةّلالستخدامّالنهائيّالذاتيّوالـذيّيسـتخدمهّ
المنتجـينّغيـرّالســوقيينّعنـدماّيــتمّتقييمهـاّعلــىّ

ّ.ّمجموعّالتكاليف
ّ
المخرجةةةةةات السةةةةةوقية، والمخرجةةةةةات المنتجةةةةةة . 4

ألغةةةةةراض االسةةةةةتعمال النهةةةةةائي الخةةةةةاص الةةةةةذاتي 
 يوالمخرج غير السوق

 
تعقدّمقارنـةّأساسـيةّفـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّ 6-95

ـــــــينّالمخرجـــــــاتّالســـــــوقيةّوالمخرجـــــــاتّغيـــــــرّ ب
الســـوقيةّوذلـــكّنظـــراّللطريقـــةّالتـــيّتقـــيمّبـــهّكـــالّ
منهمــــــا،ّويعتبــــــرّالمخــــــرجّالســــــوقيّهــــــوّالحالــــــةّ
الطبيعيـــــــةّفـــــــيّأيّنظـــــــامّســـــــوقيّحيـــــــثّيعقـــــــدّ
المنتجينّقـراراتهمّعـنّمـاّالـذيّسـيتمّإنتاجـهّومـاّ

ســـيتمّإنتاجهــاّوفقـــاّالمســـتوياتّّهــيّالكميـــةّالتــي
المتوقعةّمنّالطلبّوالتكلفةّالمتوقعةّمنّعرضّ
هذهّالبضاعة،ّويعتبرّالعاملّالمحـددّالـذيّيقـفّ
خلـــــفّالقـــــرارّاإلنتـــــاجيّهـــــوّاألســـــعارّالمجديـــــةّ

ّ.ّاقتصاديا ّالذيّستباعّبهّالسلعّوالخدمات
وتعةةةةةةرف األسةةةةةةعار المجديةةةةةةة اقتصةةةةةةاديا                   

بأنهةةا أسةةعار ذات تةةأثير كبيةةر علةةى كميةةات السةةةلع أو 
الخةةدمات التةةي يرغةةب المنتجةةون بعرضةةها للبيةةع وتلةةك 
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وهةذه األسةعار تحقةق . التي يرغب المشترون في شةرائها
- :في الحاالت التالية

 
أن المنتج لديه حافز لتعديل حجمالعرض سةواء  . أ

لهةةةةدف هةةةةو تحقيةةةةق ربةةةة  علةةةةى المةةةةدى كةةةةان ا
الطويةةةةةل أو علةةةةةى األقةةةةةل تغطيةةةةةة رأس المةةةةةال 

 و. والتكاليف األخرى
أن الزبةةةائن لهةةةم الحريةةةة فةةةي الشةةةراء أو عةةةدم  . ب

الشراء ويكون اختيارهم قائم على األسعار التةي 
 يتكبدوها 

 
هنــاكّمزيــدّمــنّالنقاشــاتّحــولّاألســعارّالمجديــة6-96ّّ

ّ.22ّاقتصادياّفيّالفصلّرقمّ
ّ
برّالمخرجّغيرّالسوقيّهوّالمخرجّالـذيّتقـومّيعت 6-97

بإنتاجــهّالمؤسســاتّالحكوميــةّأوّالمؤسســاتّغيــرّ
الهادفـــةّللـــربحّالتـــيّتخـــدمّاألســـرّالمعيشـــيةّوالتـــيّ
تبــــاعّبأســــعارّليســــتّمجديــــةّاقتصــــاديا ،ّوتعتبــــرّ
األســعارّغيــرّمجديــةّاقتصــادياّإذاّكانــتّقليلــةّأوّ
جّليســتّذاتّتــأثيرّعلــىّالكميــةّالتــيّيعــدهاّالمنــت

ليوفرهــاّللســوق،ّوالتــيّمــنّالمتوقــعّأنّيكــونّلهـــاّ
ـــــة،ّوهـــــوّ ـــــاتّالمطلوب ـــــأثيرّهامشـــــيّعلـــــىّالكمي ت
الســعرّالــذيّالّيعتبــرّمــنّناحيــةّكمــهّمهمــاّســواءّ
مــنّوجهــةّنظــرّالعــرضّأوّالطلــب،ّويــتمّتجميــعّ
هـــذهّاألســـعارّمـــنّأجـــلّتحقيـــقّبعـــضّالعوائـــدّأوّ
لتحقيقّانخفاضّعلىّالطلبّالمتزايـدّعلـىّبعـضّ

والخـــــــدماتّإذاّكانـــــــتّتقـــــــدمّالســـــــلعّمـــــــنّالســـــــلعّ
ولكــنهمّالّيرغبــونّفــيّ.ّوالخــدماتّبالمجــانّتمامــاّ 

وفيّحالةّاتخـاذّ.ّالتخلصّمنّهذاّالطلبّالمتزايد
أيّقــــرارّبنــــاءّعلــــىّخلفيــــةّاداريــــة،ّاجتماعيــــةّأوّ
سياســــــيةّأوّاقتصــــــاديةّبشــــــأنّالحجــــــمّاإلجمــــــاليّ
لبعضّالسلعّوالخدماتّالتيّسيتمّعرضها،ّحيـثّ

رّعنـدّسـعرّأقـلّمـنّسـعرّالتـوازنّيتمّتثبيتّالسع
لقيمـــةّهـــذهّالســـلعّأوّالخـــدماتّفـــيّالســـوقّحيـــثّ
سيؤديّهذاّالقرارّإلىّتنقيةّالسوق،ّويعتبرّالفـرقّ
بــينّالســعرّغيــرّالمجــديّاقتصــادياّوالســعرّبــدونّ

هوّمسألةّدرجة،ّحيثّيمنعّالسـعرّ"ّصفر"مقابلّ
الطلبـــاتّالتـــيّلهـــاّأقـــلّضـــغطّعلـــىّالطلـــبّمـــنّ

ّ.ّاإلجماليّعلىّالطلبغيرّتقليلّللمستوىّ
ّ
ويةةةتم إنتةةةاج المخرجةةةات غيةةةر السةةةوقية ألي مةةةن  6-92

- :األسباب التالية
قدّيكونّمنّغيرّالممكنّفنياّتحقيـقّدفـعّفـرديّ .ّأ

للخــــــــدماتّالجماعيــــــــةّألنــــــــهّالّيمكــــــــنّمراقبــــــــةّ
اســــــتهالكهمّأوّالســــــيطرةّعليــــــه،ّكمــــــاّالّيمكــــــنّ
اســــــــتخدامّآليــــــــةّالتســــــــعيرّإذاّكانــــــــتّتكــــــــاليفّ
المعــــــامالتّمرتفعــــــةّللغايــــــةّوهنــــــاكّفشــــــلّفــــــيّ

ومـنّثـمّيلـزمّتنظـيمّانتـاجّهـذهّالخـدماتّ.ّالسوق
وحــــداتّالحكوميــــةّبشــــكلّجمــــاعيّمــــنّخــــاللّال

ــــيسّتحصــــيلّأمــــوالّ وتمويــــلّمــــنّالصــــناديقّول
نظيـــرّبيـــعّهـــذهّالخـــدمات،ّويقصـــدّبـــهّهنـــاّهـــوّ
عملياتّفرضّالضرائبّأوّأيّشكلّمنّأشـكالّ

 .ّالدخلّالحكومي

قـــدّتنـــتجّالوحـــداتّالحكوميـــةّوالمؤسســـاتّغيـــرّ .ّب
الهادفـــــةّللـــــربحّالســـــلعّأوّالخـــــدماتّوتعرضـــــهاّ

تحصـيلّّألفرادّاألسرّالمعيشيةّومنّثمّيمكـنهم
أمــوالّنظيـــرّهــذهّالســـلعّوالخــدماتّولكنهمـــاّالّ
ـــــةّأوّ يختـــــارونّهـــــذاّنظـــــراّللسياســـــةّاالجتماعي

ــــةّشــــيوعاّعــــنّهــــذاّ.ّاالقتصــــادية ــــرّاألمثل وأكث
األمــــــرّهــــــوّتقــــــديمّخــــــدماتّالتعلــــــيمّوالصــــــحةّ
بالمجــانّأوّبأســعارّالّتعتبــرّمجديــةّاقتصــادياّ
مــعّالعلـــمّأنـــهّيمكـــنّأنّتقـــدمّأنـــواعّأخـــرىّمـــنّ

ّ.ّدماتّبنفسّاألسلوبالسلعّأوّالخ
 

 المخرج السوقي 
 
السةةوق المخرجةةات التةةي يهةةدف  مخرجةةات تضةةم 6-99

، وتحةدد  اقتصاديا مجديةعند أسعار  بيعهاإلى 
البنةةةةود  لجمةةةةعوفقةةةةا  السةةةةوقي المخةةةةرجقيمةةةةة 
- :التالية

قيمــــةّالســــلعّوالخــــدماتّالتــــيّتــــمّبيعهــــاّبأســــعارّ .أّ
ّمجديةّاقتصادياّ 

فـــيّقيمـــةّالســـلعّوالخـــدماتّالتـــيّتـــمّمقايضـــتهاّ .بّ
 .نظيرّسلعّأوّخدماتّأوّأصولّأخرى

قيمـــــةّالســـــلعّوالخـــــدماتّالمســـــتخدمةّفـــــيّالـــــدفعّ .جّ
 .ّالعينيّبماّفيّذلكّالتعويضاتّالعينية

قيمــةّالســـلعّأوّالخـــدماتّالمعروضــةّمـــنّمنشـــأةّ .دّ
إلــىّمنشــأةّأخــرىّتنتمــيّلــنفسّالمشــروعّالســوقيّ
ويـــتمّاســـتخدامهاّكمـــدخلّوســـيطّإذاّكـــانّهنـــاكّ

لعمليــةّاإلنتاجيــةّخطــرّيصــاحبّاالســتمرارّفــيّا
 .ّانتقلّمعّالسلع

قيمــةّالتغيــرّفــيّمخــزونّالســلعّالمكتمــلّإنتاجهــاّ .هّ
ــــدّاإلنجــــازّالمخصصــــةّألحــــدّمــــنّ واألعمــــالّقي

 .االستخداماتّالمذكورةّأعاله
الهــــــامشّالمتكبـــــــدّنظيـــــــرّعـــــــرضّهـــــــذهّالســـــــلعّ .وّ

والخــــدمات،ّوهــــوامشّالنقــــلّوالهــــوامشّالمتكبــــدةّ
نظيــــــرّاالســــــتحواذّأوّالــــــتخلصّمــــــنّاألصــــــولّ

ّ..ّلية،ّإلخالما
ّ

 تسجيل المبيعات         
 
تعتبرّاألوقاتّالتيّيلـزمّفيهـاّتسـجيلّالمبيعـاتّ 6-111

عنـــدّحـــدوثّعمليـــاتّالقـــبضّوالـــدفع،ّوهـــذاّيـــتمّ
عنــدّنقــلّملكيــةّالســلعّمــنّالمنــتجّإلــىّالمشــتريّ
أوّعنــــدّتــــوفيرّالخــــدماتّإلــــىّالمشــــتري،ّوتبــــاعّ
الســـلعّأوّالخـــدماتّالتـــيّتـــمّتقييمهـــاّبنـــاءاّعلـــىّ

نّلـــمّيكـــنّهـــذاّممكنـــا،ّيــــتمّالســـعرّاألس تقيــيمّالســلعّوالخــدماتّبنــاءاّعلــىّســعرّالمنــتج،ّاســـيّوا 
ذاّكانّمنّالضـروريّتقيـيمّالسـلعّأوّالخـدماتّ عنــدّأســعارّالمنــتجّولــيسّالســعرّاألساســي،ّفــإنّوا 
القيمــــــةّالضــــــمنيةّللخــــــدماتّالهامشــــــيةّيلــــــزمّأنّ
تتضــــمنّأيّضــــرائبّتفــــرضّعلــــىّالمنتجـــــات،ّ

ــــــــبعضّالخــــــــدماتّ ــــــــقّب الهامشــــــــية،ّوفيمــــــــاّيتعل
وخصوصــاّتلــكّالمتعلقــةّباألصــولّالماليــة،ّيلــزمّ
تضمينّالخدماتّقيمـةّالخـدماتّالماليـةّالمقدمـةّ

 .ّلهذهّالمنتجاتّضمنياّ 
ّ
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تحــددّقــيمّالمبيعــاتّمــنّخــاللّالمبــالغّالمدفوعــةّ 6-111
والمقبوضـــةّلكـــلّمـــنّالمنتجـــينّوالمشـــترين،ّوالتـــيّ
يـــــتمّتعـــــديلهاّألغـــــراضّهـــــوامشّالتجـــــارةّوالنقـــــل،ّ

تتفـقّالمبـالغّالمدفوعـةّأوّالمقبوضـةّمـعّوغالباّالّ
المبــالغّالحقيقــةّالمدفوعــةّأوّالمقبوضــة،ّويلــزمّأنّ
يظهرّالمبلغّالمدفوعّفيّحسـابّاإلنتـاجّكمـاّيلـزمّ
أنّيبـــينّالفـــرقّبـــينّالمبـــالغّالمســـتحقةّوالمدفوعـــةّ
علـــــىّأنهـــــاّحســـــاباتّمدفوعـــــةّأوّمقبوضـــــةّفـــــيّ
الحســابّالمــالي،ّومــنّثــمّيــتمّتســجيلّالمــدفوعاتّ

ليـــةّلهـــذهّالمبـــالغّالقائمـــةّعلـــىّأنهـــاّمعـــامالتّالتا
ـــــاج ذاّ.ّماليـــــةّوليســـــتّجـــــزءاّمـــــنّحســـــابّاإلنت تســببتّالمــدفوعاتّســواءّالمقدمــةّأوّالمتــأخرةّفــيّوا 

مصـــاريفّفوائـــد،ّففـــيّهـــذهّالحالـــةّيلـــزمّإظهارهـــاّ
علــىّأنهــاّمعــامالتّمســتقلةّوالّيــتمّتضــمينهاّفــيّ

ّ.ّقيمةّالمبيعات
ّ

 تسجيل المقايضة         
 
تحـــــدثّعمليـــــةّالمقايضـــــةّعنـــــدّاســـــتبدالّالســـــلعّ 6-112

والخدماتّبسـلعّوخـدماتّأخـرىّأوّأصـول،ّويلـزمّ
تسجيلّقيمةّالسلعّوالخدماتّالتـيّمقايضـتهاّعنـدّ
حدوثّتغيرّفيّملكيةّالبضائعّأوّفـيّحـالّتقـديمّ
الخدمــــــة،ّوتقــــــيمّمخــــــرجّالســــــلعّالمقايضــــــةّعنــــــدّ
األســــعارّاألساســــيةّالتــــيّمــــنّالممكــــنّالحصــــولّ

ّ.ّبيعهاّعليهاّفيّحالة
ّ

تسةةةةةجيل التعويضةةةةةات العينيةةةةةة أو المةةةةةدفوعات          
 العينية األخرى

 
يلزمّتسجيلّالسـلعّأوّالخـدماتّالتـيّيـتمّتوفيرهـاّ 6-113

للموظفينّباعتبارهاّتعويضاتّعينية،ّأوّالتيّيـتمّ
اســـتخدامهاّلمـــدفوعاتّأخـــرىّعينيـــةّحـــالّحـــدوثّ
تغيـــــرّقـــــانونيّفـــــيّملكيـــــةّالســـــلعّإذّيـــــتمّتحويـــــلّ

ويلــزمّتقييمهــاّعنــدّ.ّملكيتهــاّأوّالخــدماتّالمقدمــة
ّ.ّاألسعارّاألساسيةّكماّلوّكانّتمّبيعها

ّ
 تسجيل تسليمات المشروعات الداخلية        

 
تسجلّالمشروعاتّالداخليـةّالتـيّتسـلمّمـنّجهـةّ 6-114

ألخرىّفيّحالـةّواحـدةّفقـطّوهـيّإذاّكانـتّهنـاكّ
مســـئوليةّعلـــىّالمنشـــأةّالتــــيّتتســـلمّالســـلعّبشــــأنّ
اتخـــــــاذّالقـــــــراراتّالمتعلقـــــــةّبمســـــــتوياتّالعـــــــرضّ
.ّواألســـعارّالتـــيّتســـلمّبهـــاّمنتجـــاتهمّإلـــىّالســـوق

جيلّالتســـــــليماتّالـــــــواردة،ّفإنـــــــهّيلـــــــزمّوعنـــــــدّتســـــــ
تســـجيلهاّعنـــدّاألســـعارّاألساســــيةّالتـــيّقـــدّتــــدفعّ

ّ.ّنظيراّلهاّفيّحالةّبيعها
 ّ

 التغير في المخزونات للسلع مكتملة         
 التصنيع 

 
يعتبـــــرّالعامــــــلّاألساســــــيّالــــــذيّيوضــــــحّتقيــــــيمّ 6-115

التغيــراتّفــيّمخــزونّالســلعّمكتملــةّالتصــنيعّهــوّ
تّفــيّالوقــتّالــذيّيــتمّأنــهّيلــزمّتســجيلّالمخرجــا

فيــهّانتاجهــاّوتقييمهــاّعنــدّنفــسّالســعرّســواءّكــانّ

ــــــعّأوّأليّاســــــتخدامّأخــــــرّأوّإدخالهــــــاّفــــــيّ للبي
المخزونــــــاتّلبيعهــــــاّأوّالســــــتخدامهاّفــــــيّوقــــــتّ
الحــــق،ّوغالبــــاّتــــدخلّالســــلعّالمخزونــــاتّإذاّلــــمّ
يكنّسيتمّاستخدامهاّبشـكلّفـوريّسـواءّللبيـعّأوّ

وبالمثـل،ّتسـحبّّفيّالفترةّالتيّتـمّإنتاجهـاّفيهـا،
ـــبّعلـــىّ الســـلعّمـــنّالمخزونـــاتّإذاّتجـــاوزّالطل
السلعّالكميةّالمنتجةّفيّفترةّما،ّوالّيـتمّتسـجيلّ
ــــمّّ ــــاجّالســــلعّســــابقا ّوت ــــتمّانت ــــدماّي ســحبهاّمــنّالمخزونــاتّوبيعهــاّأوّأليّاســتخدامّأيّمخــــرجّعن
أخـــرّإالّإذاّكـــانّنشـــاطّالتخـــزينّســـيتمّوفقـــاّلمـــاّ

ّ".ّز"هوّمبينّفيّالقسمّ
ّ
مّتبــينّمخــزونّالســلعّمكتملــةّالتصـــنيعّومــنّثــ 6-116

أوّأيّاســــتخدامّ)الفـــرقّبــــينّاإلنتــــاجّوالمبيعــــاتّ
فــيّفتــرةّواحــدة،ّويتبــعّهــذاّأنــهّيلــزمّتقيــيمّ(ّأخــر

المـدخالتّفــيّالمخزونــاتّعنـدّالســعرّاألساســيّ
لهــاّالمقــدرّلهــاّوقــتّاإلدخــال،ّبينمــاّيلــزمّتقيـــيمّ
.ّالمســـحوباتّعنـــدّاألســـعارّالتـــيّيـــتمّبيعهـــاّبهـــا

ذهّالطريقــةّفــيّالمخزونــاتّوالتــيّيمكــنّوتغيــرّهــ
أوّ"ّطريقـةّالجـردّالمسـتمر"أنّتوصفّعلىّأنهاّ

"PIMّ"ّوهذهّالطريقةّالّتعتبرّسهلةّفـيّتطبيقهـا
ّ.ّوقدّتعطيّهذهّالطريقةّنتائجّقدّتعتبرّبديهية

ّ
ذاّكــــــانّالتغيــــــرّفــــــيّاألســــــعارّثابــــــت،ّفــــــإنّ 6-117 عمليـــــاتّتقيـــــيمّالتغييـــــرّفـــــيّالمخزونـــــاتّتكـــــونّوا 

أوّ"ّبســــــــيطة،ّحتــــــــىّإذاّكــــــــانّهنــــــــاكّتضــــــــخمّ
كبيــرةّفــيّ(ّأوّنقــص)فقــدّيحــدثّزيــادةّ"ّانكمــاش

األســــــــــعارّإذاّكانــــــــــتّالســــــــــلعّمتواجــــــــــدةّفـــــــــــيّ
(ّأوّخســــائر)المخزونــــات،ّوالّتحتســــبّمكاســــبّ

اعةّالحيـــــازةّفـــــيّقيمـــــةّالمخرجـــــاتّعلـــــىّالبضـــــ
ـــتمّبعـــدّاســـتكمالّ الموجـــودةّفـــيّالمخـــازنّالتـــيّت
عمليـــةّاإلنتـــاج،ّوهـــيّتتبعهـــاّمـــنّطريقـــةّالتقيـــيمّ
ـــــــيّ ـــــــرّف ذاّمـــــــاّحـــــــدثّتغي األســـعار،ّوفـــيّحالـــةّدخـــولّوخـــروجّالســـلعّمـــنّالتـــــــيّتســـــــتخدمها،ّوا 
المخزونــاتّفــيّأوقــاتّمختلفــةّفإنــهّيــتمّتقييمهــاّ
بأسعارّمختلفةّحتىّإذاّكانّهذاّفيّنفـسّالفتـرةّ

وهذاّمثلّالسلعّالتيّتباعّفيّأوقـاتّ)ةّالمحاسبي
حيــــثّتســــجلّكافــــةّالمــــدخالتّوكــــذلكّ(ّمختلفــــة

المســـحوباتّمـــنّالمخزونـــاتّبشـــكلّمســـتمرّفـــيّ
كـــلّمـــرةّيـــتمّفيهـــاّاإلدخـــالّإلـــىّأوّالســـحبّمـــنّ
المخزونـاتّفـيّالحـال،ّوتســاعدّهـذهّالعمليـةّفــيّ
توضـــــيحّتعقيـــــدّطريقـــــةّالجـــــردّالمســـــتمر،ّحيـــــثّ

قيــــــيمّالســــــلعّتضــــــمنّطريقــــــةّالجــــــردّالمســــــتمرّت
المســـحوبةّمـــنّالمخزونـــاتّولـــيسّعلـــىّالســـعرّ

التكـــاليفّ"التــيّتـــمّإدخالهـــاّإلـــىّالمخزونـــات،ّأوّ
وقـــدّتـــؤديّهـــذهّالطريقـــةّإلـــىّأرقـــامّ"ّ.ّالتاريخيـــة

أقـــلّبكثيـــرّلكـــالّمـــنّالمخرجـــاتّواألربـــاحّوقـــتّ
التضخمّومـنّثـمّيـتمّالحصـولّعلـىّهـذهّاألرقـامّ
ّعنّطريقّأسلوبّمحاسبةّاألعمالّاعتمادّعلى

ــــةّالتاريخيــــة وهنــــاكّمزيــــدّمــــنّالنقاشــــاتّ.ّالتكلف
ّ.11ّحولّتقييمّالمخزوناتّفيّالفصلّرقمّ

ّ
ـــــةّفـــــيّالقســـــمّّ 6-118 ـــــادئّاألساســـــيةّالمبين يتبـــــعّالمب

-ّ:ماّيليالسابقّ
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تقــــيمّالســــلعّالتــــيّتــــدخلّإلــــىّالمخزونــــاتّعلــــىّ .ّأ
الســعرّاألساســيّالخــاصّبالســلعةّوقــتّدخولهــاّ

عنـدّوهذاّيعنيّأنّيتمّتسجيلهاّ:ّإلىّالمخزونات
األسعارّالتيّقدّيكونّمنّالممكنّأنّتبـاعّفيهـاّ

ّ.عندّإنتاجها
تقــــــيمّالســــــلعّالمســــــحوبةّمــــــنّالمخزونــــــاتّعنــــــدّ .ّب

:ّاألســعارّاألساســـيةّالمقــدرةّلهـــاّفــيّهـــذاّالوقـــت
وهــذاّيعنــيّالســعرّالــذيّيمكــنّأنّتبــاعّفيــهّفــيّ

ّ.هذاّالوقت
ّ
وتعامـــلّالســـلعّالمحفوظـــةّفـــيّالمخزونـــاتّالتـــيّ 6-119

الوقـــــتّأوّتكـــــونّتكـــــونّعرضـــــةّللتلـــــفّبمـــــرورّ
معرضـــةّللســـرقةّأوّالتلـــف،ّأوّالخســـائرّالمتكـــررةّ
نتيجــــةّالبلــــيّبمــــرورّالوقــــتّأوّالســــرقةّأوّالتلــــفّ
النــاتجّعــنّالحــوادثّبــنفسّاألســلوبّعنــدّســحبهاّ
.ّمــنّالمخزونــاتّومــنّثــمّتقليــلّقيمــةّالمخرجــات

وتطبـــــقّهـــــذهّالطريقـــــةّحتـــــىّإذاّكانـــــتّالخســـــائرّ
.ّلــفأعلــىّمــنّالمخرجــاتّحيــثّأنهــاّتتعــرضّللت

وتســجلّالقيمــةّاإلجماليــةّفــيّتغيــرّمخــزونّالســلعّ
المكتملةّالتصنيعّفيّفترةّمحاسبيةّمعينةّتحكمهـاّ

-ّ:المعاييرّالتالية
 ّـــــــي ـــــــةّف ـــــــةّلكافـــــــةّالســـــــلعّالمدخل القيمـــــــةّاإلجمالي

ّالمخزونات
 ّمطروحــــــاّمنهــــــاّالقيمــــــةّاإلجماليــــــةّلكافــــــةّالســــــلع

ّالمسحوبةّمنّالمخزوناتّ
 يـــةّفـــيّالســـلعّمطروحـــا ّمنهـــاّقيمـــةّأيّخســـائرّتلف

ّ.المتواجدةّفيّالمخزونات
ّ

 التغيرات في المخزونات قيد اإلنجاز
 
إذاّكانـــتّعمليـــةّاإلنتـــاجّتســـتغرقّفتـــراتّطويلـــةّ 6-111

ــــــــتمّتســــــــجيلّ ــــــــهّي مــــــــنّالوقــــــــتّالســــــــتكمالها،ّفإن
المخرجـــاتّطالمـــاّاســـتمرّاإلنتـــاجّفـــيّالعمـــلّقيـــدّ

ـــــةّمســـــتمرةّ.ّاإلنجـــــاز ـــــةّاإلنتاجي ـــــثّأنّالعملي وحي
المـدخالتّالوسـيطةّإذنّّواستمرارّاالسـتهالكّمـنّ

يلـــزمّتســـجيلّبعـــضّمـــنّالمخرجـــاتّالناتجـــةّمـــنّ
الّســـــتعطيّعمليـــــاتّتســـــجيلّ المــدخالتّوالمخرجــاتّكمــاّلــوّأنهــمّيحــدثونّفــيّهـــــذهّالعمليـــــات،ّوا 
أوقــــــاتّمختلفــــــةّأوّحتــــــىّفــــــيّفتــــــراتّمحاســــــبيةّ
مختلفةّأرقامّعديمةّالمعنـىّعـنّالقيمـةّالمضـافة،ّ

كتمــلّلــمّويعتبــرّالعمــلّقيــدّاإلنجــازّمخــرجّغيــرّم
يتمّتسـويقهّبعـد،ّوهـذاّيعنـيّأنّالمخرجـاتّلـمّيـتمّ
اكتمالهـاّبالكامــلّومــنّثــمّفهــيّفــيّحالــةّالّيمكــنّ
.ّعرضـــهاّأوّبيعهـــاّإلـــىّوحـــداتّمؤسســـيةّأخـــرى

ومــنّالضــروريّتســجيلّهــذهّالمخرجــاتّحتــىّإنّ
لــــمّتكتمــــلّعمليتهــــاّاإلنتاجيــــةّفــــيّفتــــرةّمحاســــبيةّ

مـنّ"ّزالعمـلّقيـدّاإلنجـا"واحدةّومنّثمّيتمّترحيلّ
ـــرةّالمحاســـبيةّالتـــيّتليهـــا .ّفتـــرةّمحاســـبيةّإلـــىّالفت

وفــيّهـــذهّالحالــة،ّومـــنّثـــمّتســجلّالقيمـــةّالحاليـــةّ
حتــىّنهايــةّالفتــرةّالمحاســبيةّ"ّللعمــلّقيــدّاإلنجــاز"

حتــىّنهايــةّهــذهّالفتــرةّفــيّتــاريخّإغــالقّالموازنــة،ّ
ّ.ّوالتيّتعتبرّبندّفتحّالميزانيةّعنّالفترةّالتالية

ّ

فــيّأيّ"ّلعمــلّقيــدّاإلنجــازا"وقــدّيلــزمّتســجيلّ 6-111
صـــناعةّبمـــاّفـــيّذلـــكّالصـــناعاتّالخدميـــةّمثـــلّ
ــــاجّاألفــــالم،ّوهــــذاّيعتمــــدّعلــــىّطــــولّالفتــــرةّ إنت
المســـتغرقةّإلنتـــاجّوحـــدةّواحـــدةّمـــنّالمخرجـــات،ّ
وهــــذاّاألمــــرّيعتبــــرّهامــــاّللغايــــةّخصوصــــاّفــــيّ
الصـــناعاتّالتــــيّتســــتغرقّفتــــراتّزمنيــــةّطويلــــةّ

زراعـيّأوّمثلّإنتاجّبعضّاألنواعّفيّاإلنتـاجّال
إنتاجّالسلعّالمعمرةّوالتيّقدّيستمرّإنتاجهـاّإلـىّ

ّ.ّالعديدّمنّالسنوات
ّ
فـــــــيّنظـــــــامّ"ّالعمـــــــلّقيـــــــدّاإلنجـــــــاز"ويعامـــــــلّ 6-112

الحســـاباتّالقوميـــةّعلـــىّأنهـــاّوحـــدةّواحـــدةّمـــنّ
المخزوناتّفيّيدّالمنتج،ّوعلىّهـذاّيكـونّالحـدّ
ـــلّفـــيّالبنايـــاتّ الفاصـــلّبـــينّالمخزونـــاتّالمتمث

لتــــيّتــــمّاســــتكمالهاّبشــــكلّواألعمــــالّاإلنشــــائيةّا
جزئــيّوتكـــوينّرأسّالمـــالّالثابـــتّغيـــرّواضـــح،ّ
حيثّتنفذّعلمياتّتكـوينّرأسّالمـالّالثابـتّمـنّ
قبــــلّمســــتخدميّاألصــــولّالثابتــــةّولــــذاّالّيمكــــنّ
تســــجيلّتكــــوينّرأسّالمــــالّالثابــــتّحتــــىّتنتقــــلّ
ــــــىّ ــــــتجّإل ــــــةّلألصــــــولّمــــــنّالمن ــــــةّالقانوني الملكي

مليـــةّمســـتخدميّهـــذهّاألصـــول،ّوغالبـــاّالّتـــتمّع
االنتقالّفيّالملكيةّهـذهّإالّبعـدّاسـتكمالّعمليـةّ
اإلنتـــاجّحتـــىّإنّتـــمّإتمـــامّالعقـــدّالمتعلـــقّبهـــذهّ
األصــــولّبشــــكلّمســــبق،ّويحكــــمّعلــــىّاكتمـــــالّ
عمليـــةّالتحويـــلّفـــيّالملكيـــةّفـــيّالمراحـــلّالتـــيّ
تســتبدلّفيهــاّبقيمتهــا،ّوفــيّهــذهّالحالــة،ّويمكــنّ
االســتفادةّمــنّالــدفعّالمرحلــيّمــنّقبــلّالمشــتريّ

يقتـربّمـنّقيمــةّتكـوينّرأسّالمــالّالثابـتّحتــىّل
أنــــهّقــــدّتــــتمّالمــــدفوعاتّبشــــكلّمقــــدمّأوّمــــؤخرّ
الستكمالّالدفعّالمرحلي،ّوفيّهـذهّالحالـةّينتقـلّ
االئتمــانّقصــيرّاألجــلّمــنّالمشــتريّإلــىّالمنــتجّ
أوّالعكس،ّوفيّحالـةّعـدمّوجـودّعقـدّبيـع،ّيلـزمّ
معاملـــةّالمخرجـــاتّالمنتجـــةّعلـــىّأنهـــاّإضـــافاتّ

ونّالمنـــتج،ّوهـــذاّكمـــاّهـــوّالحـــالّفـــيّإلـــىّمخـــّز
حتـــىّإنّكـــانّقـــدّتـــمّجـــزءّ"ّالعمـــلّقيـــدّاإلنجـــاز"

كبيــرّمــنّالعمليــةّاإلنتاجيــة،ّوعنــدّاالنتهــاءّمــنّ
العمليـــةّاإلنتاجيـــةّيـــتمّتجميـــعّالعمـــلّقيـــدّالتنفيـــذّ
ــهّإلــىّمخــزونّ حتــىّالنقطــةّالتــيّيمكــنّفيهــاّنقل
البضائعّالمكتملةّالتصـنيعّوتكـونّجـاهزةّللتسـليمّ

ع،ّوفــيّحالــةّالبيــع،ّيــتمّإلغــاءّقيمــةّالبيــعّأوّالبيــ
عنّطريـقّالسـحبّمـنّالمخزونـاتّقيمـةّمكافئـةّ

العمـــــلّقيـــــدّ"لـــــذاّيـــــتمّتســـــجيلّاإلضـــــافاتّفـــــيّ
طالمـاّاسـتمرّاإلنتـاجّفـيّالفتـرةّالمعنيـةّ"ّاإلنجاز

باعتبارهــــاّمقيــــاسّللمخرجــــات،ّوعلــــىّهــــذاّيــــتمّ
ّ.ّتوزيعّالمخرجاتّعلىّفترةّاإلنتاجّبالكامل

ّ
افاتّإلــــــىّأوّالســــــحوباتّمــــــنّوتعامــــــلّاإلضــــــ 6-113

فــيّالحســاباتّبــنفسّالحــالّ"ّالعمــلّقيــدّاإلنجــاز"
الـــــذيّيـــــتمّفيـــــهّاإلدخـــــالّإلـــــىّأوّالســـــحبّمـــــنّ
مخــــزونّالســـــلعّمكتملــــةّالصـــــناعة،ّحيــــثّيلـــــزمّ
تســـجيلهاّفـــيّاألوقـــاتّالتـــيّتـــتمّفيهـــاّالعمليـــاتّ
وباألســـعارّاألساســـيةّالتـــيّتقـــدرّلهـــاّعنـــدّإتمـــامّ

ـــــات ـــــدّمـــــنّ.ّهـــــذهّالعملي النقاشـــــاتّوهنـــــاكّالمزي
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والتوضـيحاتّحــولّالخصــائصّالخاصــةّلألعمــالّ
ّ.21ّقيدّّاإلنجازّفيّالفصلّرقمّ

ّ
 المخرجات ألغراض االستعمال النهائي الذاتي      

 
ــذاتيمخرجــاتّاالســتعمالّالنهــائيّّتتكــون 6-114 مــنّّال

السلعّأوّالخدماتّالتيّيحـتفظّبهـاّمـالكوّالمنشـأةّ
أوّالمشــــروعّالـــــذيّأنتجهـــــاّألغـــــراضّاســـــتخدامهاّ
ذاتيــــــاّونهائيـــــــاّأوّلتكـــــــوينّرأسّالمـــــــال،ّويتحـــــــددّ

ّالــــذاتيالمخرجــــاتّألغــــراضّاالســــتعمالّالنهــــائيّ
-ّ:التاليةّالعواملمجموعّّخاللمنّ

قيمــةّالســلعّالمنتجــةّمــنّقبــلّالمشــروعاتّالفرديــةّ .أّ
غيــرّذواتّالشخصــيةّاالعتباريــةّوتســتهلكهاّنفــسّ

ّاألسرةّالمعيشيةّ
قيمــةّالخــدماتّالتــيّتقــدمّلألســرّالمعيشــيةّوالتــيّ .بّ

 يدفعّرواتبّلطاقمّعملها
قيمـــةّالخـــدماتّالمحتســـبةّللمســـاكنّالتـــيّيقطنهـــاّ .جّ

 مالكيها
قيمـــةّاألصـــولّالثابتـــةّالناتجـــةّعـــنّالمنشـــأةّالتـــيّ .دّ

تعمـــلّفـــيّنفـــسّالمشـــروعّلالســـتخدامّفـــيّاإلنتـــاجّ
تكـــــــوينّإجمـــــــالّرأسّالمـــــــالّالثابـــــــتّ)المســـــــتقبلّ

 (ّللحسابّالشخصي
قيمــــةّالتغيــــراتّفــــيّمخــــزونّالبضــــائعّمســــتكملةّّ .هّ

اإلنتــاجّوالعمــلّقيــدّاإلنجــازّوالتــيّيكــونّالغــرضّ
رّمـــــــنّمنهـــــــاّاســـــــتخدامهاّفـــــــيّاســـــــتخدامّأوّأكثـــــــ

 .ّاالستخداماتّالمبينةّأعاله
فـــيّبعـــضّالحـــاالتّاالســـتثنائية،ّيمكـــنّأنّيكـــونّ .وّ

هناكّإنتاجّلصالحّاالستخدامّالوسـيط،ّكمـاّسـيليّ
ّشرحهّفيّهذاّالقسم

ّ
 السلع المنتجة من قبل األسر المعيشية 

 
ــــيّتنتجهــــاّاألســــرّ 6-115 ــــةّالســــلعّالت ــــةّكاف ــــزمّمعامل يل

المعيشــــــيةّداخــــــلّحــــــدودّاإلنتــــــاجّوالتــــــيّالّيــــــتمّ
تســــــليمهاّلوحــــــداتّأخــــــرىّعلــــــىّأنهــــــاّســــــلعّيــــــتمّ
استهالكهاّبشكلّحـاليّأوّمخزنـةّفـيّالمخزونـاتّ

ّ.ّحيثّسيتمّاستخدامهاّفيّوقتّالحق
ّ

 الخدمات التي يقدمها مستخدمي المنازل
 

)ّيعامـــلّخـــدمّالمنــــازلّالـــذينّيتقاضـــونّرواتــــبّ 6-116
رعايـــةّاألطفـــالّوالطهـــيّورعايـــةّالحـــدائقّوســـائقّ

نهــــمّمــــوظفينّفــــيّبشــــكلّرســــميّعلــــىّأ(ّالســــيارة
.ّمشــروعّفــرديّمملــوكّمــنّقبــلّاألســرّالمعيشــية

حيــثّتســتهلكّالخــدماتّالمنتجــةّمــنّنفــسّالوحــدةّ
المنتجـــةّوهـــذاّيمثـــلّشـــكالّمـــنّاإلنتـــاجّللحســـابّ
الخاص،ّوكماّهوّمتعـارفّعليـه،ّيـتمّمعاملـةّأيّ
تكلفـــةّوســـيطةّفـــيّإنتـــاجّالخـــدماتّالمنزليـــةّعلـــىّ
أنهـــــــاّاســـــــتهالكّوســـــــيطّولكـــــــنّمثـــــــلّمصـــــــاريفّ

ســـتهالكّالنهـــائيّلألســـرّالمعيشـــية،ّولـــذاّيحكـــمّاال
علــــىّقيمــــةّالمخرجــــاتّالمنتجــــةّمماثلــــةّللرواتــــبّ
ــــذينّيحصــــلونّ التــــيّيحصــــلّعليهــــاّالمــــوظفينّال

وهذاّيشملّأيّاسـتهالكّنـوعيّمثـلّ.ّعلىّرواتب
ّ.ّالطعامّأوّاإلقامة

ّ
 خدمات المساكن التي يسكنها مالكوها

 
تعامــــلّاألســــرّالمعيشــــيةّالتــــيّتمتلــــكّمســــاكنّ 6-117

تقطنهــاّعلــىّأنهــمّمــالكيّمشــروعاتّفرديــةّغيــرّ
منظمــــةّتنــــتجّخــــدماتّإســــكانيةّيســــتهلكهاّنفــــسّ
األســرةّالمعيشــية،ّوفــيّحالــةّتواجــدّســوقّمــنظمّ
جيـــداّيقـــدمّخـــدماتّإســـكانّإيجاريـــة،ّفإنـــهّيمكـــنّ
تقيــــــيمّمخرجــــــاتّالخــــــدماتّاإلســــــكانيةّالمقدمــــــةّ
لمالكيهــــــاّباســــــتخدامّاألســــــعارّلــــــنفسّالخــــــدماتّ

الســـوقّتماشـــياّمـــعّقواعـــدّّالمقدمـــةّالمباعـــةّفـــي
التقيـــــيمّالعامـــــةّالتـــــيّيـــــتمّانتهاجهـــــاّمـــــعّالســـــلعّ
والخــــدماتّالمنتجــــةّللحســــابّالخــــاص،ّوبمعنــــىّ
ـــيمّمخرجـــاتّالخـــدماتّاإلســـكانيةّالتـــيّ أخـــر،ّتق
ـــيّقـــدّ ـــةّالت ـــاّللقيمـــةّاإليجاري ـــدمهاّمالكوهـــاّوفق يق
يــدفعهاّعــنّنفــسّاإلقامــةّفــيّهــذهّالمســكن،ّمــعّ

ــــــ ــــــارّالعوامــــــلّمث ــــــعّالوضــــــعّفــــــيّاالعتب لّالموق
ـــــخ،ّوكـــــذلكّحجـــــمّوجـــــودةّالمســـــكنّ ـــــرانّإل والجي
نفســــــه،ّويســــــجلّنفــــــسّالــــــرقمّتحــــــتّمصــــــاريفّ
االســتهالكّالنهــائيّلألســرّالمعيشــية،ّوفــيّكثيــرّ
منّاألحوال،ّالّيتواجدّسـوقّمـنظمّتنظيمـاّجيـداّ
ّ.ّكماّيلزمّتطويرّأساليبّتقييمّخدماتّاإلسكان

ّ
 ّإجمالي تكوين رأس المال الثابت الخاص

ّ
يمكــــــنّأليّمشــــــروعّإنتــــــاجّالســــــلعّوالخــــــدماتّ 6-118

المســــــــتخدمةّفــــــــيّتكــــــــوينّرأسّالمــــــــالّالثابــــــــتّ
.ّالخــــاص،ّســــواءّكــــانّشــــركةّأوّمشــــروعّفــــردي

وهــــــــذاّيشــــــــمل،ّعلــــــــىّســــــــبيلّالمثــــــــال،ّاألدواتّ
ــــــةّالخاصــــــةّالمنتجــــــةّالســــــتخدامّفــــــيّ الميكانيكي
المشــــــروعاتّالهندســــــيةّأوّالمســــــاكنّأوّتوســــــيعّ

وقـدّتنفـذّ.ّالمسـاكنّالتـيّتنتجهـاّاألسـرّالمعيشـية
العديـــدّمـــنّمشـــروعاتّالتشـــييدّألغـــراضّتكـــوينّ
رأسّالمالّالثابتّفيّالمناطقّالريفيةّفيّبعـضّ
الـــــــبالد،ّوهـــــــذاّيشـــــــملّأيضـــــــاّأنشـــــــطةّالتشـــــــييدّ
المشـــــتركةّالتــــــيّتنفــــــذهاّمجموعــــــةّمــــــنّاألســــــرّ
المعيشيةّباإلضـافةّإلـىّمنتجـاتّالملكيـةّالفكريـةّ

ومنتجاتّبرامجّالحاسـبّاآللـيّالتـيR&Dّّمثلّ
ّ.ّنتجّللحسابّالشخصيقدّت

ّ
 التغير في المخزونات

 
"ّاألعمــالّقيــدّاإلنجــاز"ّتعامــلّاإلضــافاتّفــيّ 6-119

فـــيّالمشـــروعاتّاإلنشـــائيةّالتـــيّيكـــونّالغـــرضّ
منهاّهوّاالسـتخدامّالشخصـيّعلـىّأنهـاّامـتالكّ
ألصـــولّثابتـــةّمـــنّمنتجيهـــا،ّوقـــدّتوضـــعّالســـلعّ
والخــــــــدماتّالمخصصــــــــةّلالســــــــتهالكّالنهــــــــائيّ
الخــــــــاصّالــــــــذاتيّضــــــــمنّمخــــــــزونّالمنتجــــــــاتّ

اّفـــــيّوقـــــتّالمكتملـــــةّالتصـــــنيعّليـــــتمّاســـــتخدمه
الحــق،ّويــتمّتقيمهــاّعنــدّاألســعارّاألساســيةّمــنّ
نفـــسّالمنتجـــاتّالمباعـــةّفـــيّالســـوقّفـــيّالوقـــتّ
الــذيّتــمّفيــهّإدخــالّهــذهّالســلعّإلــىّالمخزونــاتّ
أوّبتكلفــــةّاإلنتــــاجّإذّلــــمّيكــــنّالســــعرّاألساســــيّ

ّ.ّمتوفراّ 
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ّ
 االستهالك الوسيط الخاص الذاتي     

 
والخــــدماتّلــــيسّمــــنّالمعتــــادّتســــجيلّالبضــــائعّ 6-121

التـــــيّتســـــتخدمّلالســـــتهالكّالوســـــيطّداخـــــلّنفـــــسّ
المنشــــأة،ّإالّأنّهنــــاكّبعــــضّالحــــاالتّالتــــيّقــــدّ

وفـيّحالـةّالقيـامّ.ّيكونّفيهاّذلكّالتسجيلّمرغوبـا
بذلكّالتسجيل،ّفـإنّتلـكّالسـلعّوالخـدماتّتضـيفّ
لكـــلّمـــنّاالســـتهالكّالوســـيطّوالمخـــرجّبحيـــثّالّ

 .تتأثرّالقيمةّالمضافةّبهذهّالممارسة
ّ
كــــانّأحــــدّاألنشــــطةّمثــــلّخــــدماتّالتوصــــيلّّإذا 6-121

يتمتـــــعّبأهميـــــةّخاصـــــة،ّوكـــــانّهنـــــاكّتنـــــوعّفـــــيّ
الممارســـةّبشـــأنّمـــاّإذاّكـــانّذلـــكّالنشـــاطّيعامـــلّ

ــــــانويّ ــــــتجّث ــــــذلكّ)كمن ــــــلّل ــــــىّاحتســــــابّمقاب بمعن
،ّأوّإذاّكـــــــــانّمخصصـــــــــا ّلالســـــــــتخدامّ(النشـــــــــاط
،ّفإنــهّقــدّيكــونّ(الّيحتســبّعليــهّمقابــل)الخــاصّ

التوصــيلّكمــاّمــنّالمرغــوبّعــرضّكافــةّخــدماتّ
ـــــوّكانـــــتّمنتجـــــاتّثانويـــــةّمـــــعّعـــــرضّالنـــــاتجّ ل
كاســـتهالكّوســـيطّخـــاصّبالمنشـــأةّإذاّكـــانّذلـــكّ

 .مناسباّ 
ّ
،ّفــإذا114ّ-6وفقــا ّللشــرحّالــواردّفــيّالفقــرةّرقــمّ 6-122

كــانّأحــدّالمنتجــاتّينتقــلّمــنّأحــدّالمنشــآتّإلــىّ
منشــأةّأخــرىّداخــلّنفــسّالمشــروع،ّتســجلّعمليــةّ

ألولــــــىّتوصــــــيلّذلــــــكّالمنــــــتجّكمنــــــتجّللمنشــــــأةّا
ـــــكّفقـــــطّ ـــــةّوذل وكاســـــتهالكّوســـــيطّللمنشـــــأةّالثاني
ـــــةّمســـــؤوليةّاتخـــــاذّ ـــــدماّتتحمـــــلّالمنشـــــأةّالثاني عن
القراراتّبشأنّمسـتوىّالعـرضّواألسـعارّالتـيّيـتمّ

ذاّكــــانّ.ّتوصـــيلّالمنـــتجّإلــــىّالســـوقّوفقــــا ّلهـــا األمرّيختلفّعنّذلك،ّفـإنّمنـتجّالمنشـأةّاألولـىّوا 
ّيعـــرضّكســـلعّداخلـــةّللمخزونـــاتّفـــيّحـــينّتقـــدم
المنشـأةّالثانيـةّخدمـةّمعالجـةّوتفـرضّأجـرا ّمقابــلّ

ذاّكانّحسـابّاالنتـاجّيـتمّتجميعـهّ.ّتلكّالخدمة للمشروعّالواحـد،ّففـيّالحالـةّاألولـىّقـدّيكـونّمـنّوا 
المفضلّعرضّالمنتجّكمخرجّوكاسـتهالكّوسـيطّ
.ّللمشروعّبدال ّمنّدمجـهّمـعّبيانـاتّمنشـأةّأخـرى

شـروعّبمثابـةّأماّفيّالحالةّالثانية،ّيكونّمنـتجّالم
قيمـــةّالمنـــتجّبالحالــــةّالتـــيّأنـــتجّعليهــــاّمـــنّقبــــلّ
المنشـــــأةّاألولـــــىّباإلضـــــافةّإلـــــىّرســـــومّمعالجـــــةّ

 .للمنشأةّالثانية
ّ
فــيّبعــضّالحــاالت،ّقــدّيوضــعّجــزءّمــنّالمنــتجّ 6-123

الحــاليّفــيّالمخــازنّلالســتخدامّكاســتهالكّوســيطّ
ومثـــــالّذلــــكّالزراعـــــةّعنــــدماّقـــــدّ.ّفــــيّالمســــتقبل

ليّكبـــــذورّفـــــيّيســـــتخدمّبعـــــضّالمحصـــــولّالحـــــا
 .المستقبل

ّ
 قيمة المنتج لالستخدام النهائي الذاتي        

 
يجبّتقييمّالمنتجّالمخصصّلالستخدامّالنهـائيّ 6-124

الذاتيّعلـىّأسـاسّاألسـعارّاألساسـيةّالتـيّيمكـنّ
بيعّالمنتجاتّأوّالخـدماتّّبهـاّإذاّعرضـتّللبيـعّ

ولكيّيتمّتقييمّالمنتجـاتّأوّالخـدماتّ.ّفيّالسوق

يجــــبّشــــراءّّوبيــــعّالبضــــائعّأوّّبهــــذهّالطريقــــة،
ــــاتّكافيــــةّفــــيّ ــــسّالنــــوعّبكمي الخــــدماتّمــــنّنف
الســـــوقّحتـــــىّيتســـــنىّاحتســـــابّأســـــعارّالســـــوقّ

ويقصــــدّبتعبيــــرّ.ّالموثـــوقّبهــــاّألغــــراضّالتقيــــيم
الســـعرّالســـائدّبـــينّمشـــتريّراغـــبّ"ّفـــيّالســـوق"

وبـــائعّراغـــبّفـــيّالوقـــتّوالمكـــانّالـــذيّيـــتمّفيـــهّ
منـــتجّوفـــيّحالـــةّال.ّإنتـــاجّالمنتجـــاتّوالخـــدمات

ـــــال،ّالّيســـــاويّهـــــذاّ ـــــىّســـــبيلّالمث الزراعـــــيّعل
الســــعرّبالضــــرورةّاألســــعارّالســــائدةّفــــيّالســــوقّ
المحليّحيثّتحتسبّتكاليفّاقـلّوربمـاّيضـافّ

ويعتبـــرّالســـعرّالمعـــادلّ.ّهـــامشّالبيـــعّبالجملـــة
الشــــــراءّمــــــنّ"األقــــــربّهــــــوّمــــــاّيســــــمىّبســــــعرّ

؛ّويقصــدّبــهّالســعرّالــذيّيحصــلّعليــهّ"المزرعــة
منتجـهّإلــىّمشـتريّيــأتيّّالمـزارعّعــنّطريـقّبيــع

 .إلىّالمزرعةّالستالمّالمنتج
ّ
فــيّحالـــةّعـــدمّإمكانيـــةّالحصـــولّعلـــىّأســـعارّ 6-125

الســـوقّالموثـــوقّبهـــا،ّيجـــبّإتبـــاعّأفضـــلّثـــانيّ
إجــــراءّحيــــثّتعتبــــرّقيمــــةّالمنــــتجّالمخــــرجّمــــنّ
البضـــــائعّأوّالخـــــدماتّوالمخصـــــصّلالســـــتخدامّ
أيّتعتبـــرّتلـــكّالقيمـــةّهـــيّ:ّالمنـــتجإنتـــاجّذلـــكّالنهـــائيّمـــنّقبـــلّالمنشـــأةّمعـــادال ّلمبلـــغّتكـــاليفّ

 :مجموع
ّاالستهالكّالوسيط -أّ
 تعويضاتّالعاملينّ -بّ
 استهالكّرأسّالمالّالثابت -جّ
 صافيّالعائدّعلىّرأسّالمالّالثابت -دّ
(ّمطروحــا ّمنهــاّاإلعانــات)ضــرائبّأخــرىّ -هّ

 .علىّاإلنتاج
ــــىّ ومــــنّالمعتــــاد،ّالّيحتســــبّصــــافيّالعائــــدّعل
ـــــــاجّالمخصـــــــصّ ـــــــتمّاإلنت ـــــــدماّي رأسّالمـــــــالّعن
لالستخدامّالذاتيّفيّالمنشأةّعنّطريـقّمنتجـينّ

ّ.غيرّسوقيين
ّ
بالنســبةّللمنشــآتّالفرديــةّغيــرّذواتّالشخصــيةّ 6-126

ـــــديرّأجـــــورّ ـــــا ّتق ـــــدّالّيكـــــونّممكن ـــــة،ّق المـــوظفينّواســـتهالكّرأسّالمـــالّالثابـــتّوالعائـــدّاالعتباري
علــــىّرأسّالمــــالّبطريقــــةّمنفصــــلة،ّوفــــيّهــــذهّ

ــةّيجــبّإجــراءّتقــديرّللــدخلّالمخــتلطّا لــذيّالحال
 .يغطيّكافةّتلكّالبنود

ّ
مخرجـــــــاتّعـــــــادة ّمـــــــاّيكـــــــونّضـــــــروريا ّتقيـــــــيمّ 6-127

اإلنشاءاتّلحسابّالمنتجينّأنفسهمّعلـىّأسـاسّ
التكاليفّحيثّقدّيكونّمنّالصعبّإجـراءّتقيـيمّ
ــــرّ ــــةّخاصــــةّغي مباشــــرّلمشــــروعّإنشــــاءاتّفردي

وعنــدماّتــتمّأعمــالّاإلنشــاءّمــنّ.ّمعروضــةّللبيــع
فـــإنّّقبـــلّالمنشـــأةّبغـــرضّاســـتخدامهاّالخـــاص،

المعلوماتّاألساسيةّبشأنّالتكاليفّيمكـنّالتأكـدّ
منهاّبسهولة،ّولكنّليسّفيّحالةّإنشـاءّمسـاكنّ
مــــنّقبــــلّالمــــالك،ّأوّفــــيّحالــــةّإنشــــاءّمســــاكنّ
جماعيةّلصالحّالمجتمعّتقومّبهـاّجمعيـاتّغيـرّ

إنّمعظــــــمّ.ّرســــــميةّأوّمجموعــــــةّمــــــنّالمــــــالك
المـــــدخالتّالخاصـــــةّبمشـــــاريعّإنشـــــاءّالمســـــاكنّ

اّفيّذلكّمدخالتّالعمالة،ّيحتمـلّالجماعية،ّبم
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ــــــىّتقيــــــيمّ ــــــثّأنّحت ــــــتمّتوفيرهــــــاّمجانــــــا ّبحي وحيــثّأنّالعمالــةّ.ّالمــدخالتّقــدّيطــرحّمشــكالتأنّي
التيّالّتحصلّعلىّأجرّقدّتشكلّجزء ّكبيرا ّمـنّ
المــدخالت،ّفمــنّاألهميــةّإجــراءّبعــضّالتقــديراتّ
لقيمتهــاّباســتخدامّأســعارّاألجــورّالتــيّتــدفعّلــنفسّ

وفــيّحــينّأنــهّ.ّيّاألســواقّالمحليــةأنــواعّالعمــلّفــ
,ّقدّيكـونّمـنّالصـعبّالعثـورّعلـىّسـعرّمناسـب

فمــــنّالممكــــنّأنّيكــــونّذلــــكّأقــــلّصــــعوبةّمــــنّ
محاولةّإجـراءّتقيـيمّمباشـرّلمشـروعّإنشـائيّمعـينّ

عمـلّتقـديرّافتراضـيّوالحقيقـةّهـيّأنـهّيـتمّّ.بذاته
لقيمــةّعنصــرّالعمالــةّوذلــكّكوســيلةّللتوصــلّإلــىّ

والّيعنـــيّ.ّمـــالّاإلنشـــاءســـعرّســـوقيّتقـــديريّألع
ذلـــــكّأنّتكـــــاليفّالعمالـــــةّتلـــــكّيجـــــبّأنّتعامـــــلّ

فكمـــــاّوردّشـــــرحهّفـــــيّ.ّأيضـــــا ّكـــــأجورّمـــــوظفين
،ّفإنهّعندماّيتمّتوفيرّالعمالـةّعلـى7ّالفصلّرقمّ

أســـــاسّتطـــــوعيّألحـــــدّوحـــــداتّاإلنتـــــاجّبخـــــالفّ
المســــكنّالمملــــوكّللعامــــلّنفســــه،ّفــــالّيــــتمّإجــــراءّ

رّالعمالــةّوفــيّحالــةّتــوفي.ّتقــديرّألجــرّالمــوظفين
بــأجورّاســمية،ّيــتمّتســجيلّتلــكّاألجــورّاالســميةّ

وتعامــــلّتكــــاليفّالعمالــــةّ.ّفقــــطّكــــأجورّمــــوظفين
 .األخرىّكدخلّمختلط

ّ
 المنتج غير السوقي

 
يتةةةةةألف المنةةةةةتج غيةةةةةر السةةةةةوقي مةةةةةن السةةةةةلع  6-128

والخةةةةدمات الفرديةةةةة أو الجماعيةةةةة التةةةةي تنتجهةةةةا 
مؤسسات غير ربحيةة تخةدم األسةر أو الحكومةة، 

المنتجةةةات مجانةةةاً أو بأسةةةعار زهيةةةدة وتقةةةدم تلةةةك 
وعلـىّّ.لوحدات مؤسسية أخرى أو للمجتمع ككةل

الــرغمّمــنّأنّهــذاّالمنــتجّيظهــرّعلــىّأنــهّمشــترىّ
مــنّقبــلّالحكومــةّوالمؤسســاتّغيــرّالربحيــةّالتــيّ
تخـــــدمّاألســـــر،ّإالّأنـــــهّيجـــــبّالفصـــــلّبـــــينّذلـــــكّ
.ّالمنـــتجّواإلنتـــاجّالمخصـــصّلالســـتخدامّالخـــاص

الحكومـــةّوالمؤسســـاتّّإنّاإلنفـــاقّيـــتمّمـــنّجانـــب
غيــرّالربحيـــةّالتـــيّتخـــدمّاألســـر،ّإالّأنّاســـتخدامّ
البضـــائعّوالخـــدماتّالفرديـــةّيـــتمّمـــنّقبـــلّاألســـر،ّ
ويــتمّاســتخدامّالخــدماتّالجماعيــةّمــنّقبــلّاألســرّ
.ّأوّغيرهــــــاّمــــــنّالوحــــــداتّالمؤسســــــاتيةّالمقيمــــــة

ــــــتجّاوبالتالي،ّفإنهّيجبّعدمّالخلطّمطلقـا ّبـينّالمنـتجّ ــــــرّالســــــوقيّوالمن لمخصــــــصّلالســــــتخدامّغي
المنـــتجّالّيكـــونّلهـــاّنفقـــاتّالخـــاصّحيـــثّوحـــدةّ

محتســــبةّعلــــىّالمنــــتجّفحســــبّ،ّولكنهــــاّتســــتخدمّ
9ّويتنـــاولّالفصـــلّرقـــمّّ.المنـــتجّفـــيّالواقـــعّأيضـــاّ 

مناقشــةّالفــرقّبــينّاإلنفــاقّواالســتخدامّبمزيــدّمــنّ
 .التفصيل

 
كمـــاّتناولنـــاّبالشـــرحّأعـــاله،ّقـــدّتنـــدمجّالوحـــداتّ 6-129

الحكوميــةّأوّالمؤسســاتّغيــرّالربحيــةّالتــيّتخــدمّ
أوّكأحدّأمورّالسياسةّاالقتصاديةّأوّاالجتماعيـةّاألسرّفيّاإلنتاجّغيرّالسوقيّنظرا ّلفشـلّالسـوقّ

ويســــجلّذلــــكّالمخــــرجّوقــــتّإنتاجــــه،ّ.ّالمدروســــة
غيــرّوهــوّأيضــا ّالوقــتّللتســليمّبالنســبةّللخــدماتّ

إالّأنه،ّوبصفةّعامةّالّيمكنّتقيـيمّهـذاّ.ّالسوقية
المنتجّبـنفسّالطريقـةّالتـيّيـتمّبهـاّتقيـيمّالسـلعّأوّ

الخــدماتّالتــيّتنــتجّّلالســتهالكّالنهــائيّالــذاتيّ
أوّلتكــوينّرأسّالمــالّالخــاصّوالتــيّتنــتجّأيضــا ّ

ولــــيسّهنــــاكّّ.بكميــــاتّكبيــــرةّللبيــــعّفــــيّالســــوق
ارةّالعامــــةّاإلدأســــواقّللخــــدماتّالجماعيــــةّمثــــلّ

والــدفاع،ّإالّأنــهّحتــىّفــيّحالــةّخــدماتّالتعلــيمّ
أوّالصحةّأوّغيرهـاّمـنّالخـدماتّغيـرّالسـوقيةّ
التــيّتقــدمّلألســر،ّنجــدّأنّاألســعارّالمناســبةّقــدّ

ولـــــيسّمـــــنّالغريـــــبّبالنســـــبةّ.ّالّتكـــــونّمتـــــوفرة
أنّيـــتمّإنتاجهـــاّّلألنـــواعّالمشـــابهةّمـــنّالخـــدمات

مـــعّعلــىّأســـاسّســوقيّوبيعهـــاّجنبــا ّإلـــىّجنــبّ
الخــدماتّغيــرّالســوقية،ّإالّأنـــهّعــادةّمــاّيكـــونّ
ـــــــواعّوجـــــــودةّ ـــــــينّأن ـــــــاكّاختالفـــــــاتّمهمـــــــةّب هن

وفـــــيّمعظـــــمّالحـــــاالت،ّالّ.ّالخـــــدماتّالمقدمـــــة
يكــونّمـــنّالممكــنّالعثـــورّعلــىّخـــدماتّســـوقيةّ
كافيةّتشبهّبدرجـةّكافيـةّالخـدماتّالمنـاظرةّغيـرّ
الســوقيةّحتــىّيتســنىّاســتخدامّأســعارهاّفــيّتقيــيمّ

عنـــــدماّتنـــــتجّالخـــــدماتّغيـــــرّّاألخيـــــرة،ّخاصـــــة
 .السوقيةّبكمياتّكبيرةّجدا

ّ
 
تقدرّقيمةّالمنتجّغيرّالسوقيّالمقدمّدونّثمـنّ 6-131

لألســـــرّبمجمـــــوعّتكـــــاليفّاإلنتـــــاجّعلـــــىّالنحـــــوّ
 :التالي

ّاالستهالكّالوسيط -أّ
 تعويضاتّالعاملين -بّ
 استهالكّرأسّالمالّالثابت -جّ
 صافيّالعائدّعلىّرأسّالمالّالثابت -دّ
(ّاّاإلعانــاتمطروحــا ّمنهــ)ضــرائبّأخــرىّ -هّ

 .علىّاإلنتاج
ّ
فـــــيّحالـــــةّتقـــــديمّالمنـــــتجّبتكلفـــــةّاســـــمية،ّفـــــإنّ 6-131

األســــــــعارّالّتكــــــــونّذاتّتــــــــأثيرّمــــــــنّالناحيــــــــةّ
ــــــاجّ االقتصــــــادية،ّوقــــــدّالّتعكــــــسّتكــــــاليفّاإلنت
.ّالنســـــــــــبيةّوالتفضـــــــــــيالتّالنســـــــــــبيةّللمســـــــــــتهلك

ـــــلّأساســـــا ّ ـــــكّاألســـــعارّالّتمث ـــــإنّتل ـــــالي،ّف ويـــتمّتقيـــيمّالمنـــتجّغيـــرّالســـوقيّمـــنّ.ّالخـــدماتمناســـــــــبا ّلتقيـــــــــيمّمنتجـــــــــاتّتلـــــــــكّالبضـــــــــائعّأوّوبالت
البضـــــائعّأوّالخـــــدماتّالمباعـــــةّبتلـــــكّاألســـــعارّ
بـــــــنفسّالطريقـــــــةّالتـــــــيّتقـــــــيمّبهـــــــاّالبضـــــــائعّأوّ
ويـــتمّشـــراءّجـــزءّ.ّّعلـــىّأســـاسّتكـــاليفّإنتاجهـــاالخــدماتّالمقدمــةّمجانــا ،ّبمعنــىّأنّيــتمّتقييمهــاّ
مــــنّذلــــكّالمنــــتجّمــــنّقبــــلّاألســــر،ّّأمــــاّالجــــزءّ

شكلّمصروفاتّاالسـتهالكّالنهـائيّالباقيّفإنهّي
مــنّقبــلّالوحــداتّالحكوميــةّأوّالمؤسســاتّغيــرّ

 .الربحيةّالتيّتخدمّاألسر
ّ
قدّتشاركّالوحداتّالحكوميـةّوالمؤسسـاتّغيـرّ 6-132

الربحيــةّالتـــيّتخـــدمّاألســـرّفــيّكـــلّمـــنّاإلنتـــاجّ
ويجـــبّأنّيـــتمّالفصـــلّ.ّالســـوقيّوغيـــرّالســـوقي

بـــــينّالمنشـــــآتّمـــــنّحيـــــثّهـــــذينّالنـــــوعينّمـــــنّ
ةّمتىّكانّذلكّممكنا ،ّإالّأنّذلكّقـدّالّاألنشط

وبالتــالي،ّقـــدّيكــونّإلحـــدىّ.ّيكــونّمجــديا ّدائمـــاّ 
المنشآتّغيرّالسوقيةّبعضّالعوائدّمنّمبيعـاتّ

ومثــالّذلــكّ:ّمنــتجّســوقيّينــتجّمــنّنشــاطّثــانوي
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.ّمبيعــاتّالنســخّالتــيّينتجهــاّمعــرضّغيــرّســوقي
ومعّذلك،ّفإنهّعلىّالرغمّمنّأنّإحدىّالمنشـآتّ

قيةّقـــدّيكـــونّلهـــاّعوائـــدّمبيعـــات،ّفـــإنّغيـــرّالســـّو
منتجهـــاّاإلجمـــاليّالـــذيّيغطـــيّكـــالّمـــنّمنتجهـــاّ
ــــرّالســــوقيّمــــاّزالّيــــتمّتقييمــــهّمــــنّ الســــوقيّوغي

وتحــــــددّقيمــــــةّمنتجهــــــاّ.ّخــــــاللّتكــــــاليفّاإلنتــــــاج
الســــــوقيّبالمبــــــالغّالتــــــيّتحصــــــلهاّمــــــنّمبيعــــــاتّ
منتجـــاتّالســـوق،ّأمـــاّقيمـــةّمنتجهـــاّغيـــرّالســـوقيّ

نّخــاللّالفــرقّبــينّوالتــيّيــتمّالحصــولّعليهــاّمــ
وتظـلّقيمـةّ.ّقيمّإجماليّمنتجهاّومنتجهـاّالسـوقي

العوائــدّالمتحصــلةّمــنّبيــعّالمنتجــاتّأوّالخــدماتّ
غيـــرّالســـوقيةّبأســـعارّغيـــرّمـــؤثرةّاقتصـــاديا ّجـــزء ّ

 .ّمنّقيمةّمنتجهاّغيرّالسوقي
ّ

 المنتجون السوقيون وغير السوقيين
 
المنتجةون السةوقيون عبةةارة عةن منشةآت يكةةون  6-133

أما فئةة . كل أو معظم إنتاجهم موجه إلى السوق
المنتجةةةةةين غيةةةةةر السةةةةةوقيين فتشةةةةةمل المنشةةةةةآت 
المملوكة للوحدات الحكومية أو المؤسسةات غيةر 
الربحية التي تخدم األسر التةي تقةدم البضةائع أو 
الخةةةةدمات مجانةةةةاً أو بأسةةةةعار زهيةةةةدة لألسةةةةر أو 

وقـدّيكـونّلهـؤالءّالمنتجـونّبعـضّ .للمجتمع ككةل
المبيعــــاتّلمنتجــــاتّالســــوقّالثانويــــةّالتــــيّيكــــونّ
الغـــرضّمـــنّأســـعارهاّتغطيـــةّتكاليفهـــاّأوّتحقيـــقّ

ومثـــــالّذلـــــك،ّمبيعـــــاتّالنســـــخّالخاصـــــةّ:ّفـــــائض
وعلــــىّالــــرغمّمــــنّأنّ.ّبالمعــــارضّغيــــرّالســــوقية

الحكومــــةّوالمؤسســــاتّغيــــرّالربحيــــةّالتــــيّتخــــدمّ
قـــــومّباإلنتـــــاجّاألســـــرّقـــــدّيكـــــونّلـــــديهاّمنشـــــآتّت

السوقي،ّبماّفيّذلـكّعمليـاتّاإلنشـاءّبـرأسّمـالّ
لحســابّخــاص،ّفــإنّمعظــمّأنشــطتهاّيــتمّتنفيــذهاّ

 .علىّأساسّغيرّسوقي
عندماّيتمّاإلنتاجّالمخصصّلالسـتخدامّالنهـائيّ 6-134

الخــاصّعــنّطريــقّوحــدةّفــيّالحكومــةّالعامــةّأوّ
مـــنّخـــاللّقطـــاعّالمؤسســـاتّغيـــرّالربحيـــةّالتـــيّ

امـلّعلـىّأنـهّيـتمّإنجـازهّمـنّتخدمّاألسر،ّفإنـهّيع
كمــاّقــدّيــتمّذلــكّاإلنتــاجّ.ّقبــلّمنــتجّغيــرّســوقي

بواسطةّمنتجينّسوقيينّأوّبواسطةّوحـداتّخـارجّ
ـــرّالربحيـــةّالتـــيّ الحكومـــةّالعامـــةّوالمؤسســـاتّغي
تخــدمّاألســرّالتــيّتقــومّباإلنتــاجّفقــطّالســتخدامهاّ

 .النهائيّالخاص
 صناعات معينة مخرجات -زّ
 

 مقدمة  .1
 
التــيّتحكــمّتســجيلّوتقيــيمّالمنتجــاتّإنّالقواعــدّ 6-135

غيــرّكافيــةّلتحديــدّطريقــةّقيــاسّمخرجــاتّبعــضّ
أنواعّالصناعات،ّوالتـيّيكـونّمعظمهـاّصـناعاتّ
الخـدماتّمثــلّتجــارةّالجملــةّوالتجزئــةّوالمؤسســاتّ

ــــــة وتوضــــــحّاألقســــــامّالتاليــــــةّالمزيــــــدّمــــــنّ.ّالمالي
المعلومــــــاتّحــــــولّقيــــــاسّمخرجــــــاتّعــــــددّمــــــنّ

العــــــرض،ّوردتّولســــــهولةّ.ّالصــــــناعاتّالمعينــــــة
الصــناعاتّالتــيّنركــزّعليهــاّبــنفسّالترتيــبّالــذيّ

تظهــــرّعليــــهّفــــيّالتصــــنيفّالصــــناعيّالــــدوليّ
ّ.الموحدّلجميعّاألنشطةّاالقتصادية

ّ
ّ
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إنّزراعـــةّوتجديــــدّالمحاصــــيلّأوّاألشــــجارّأوّ 6-136

دارةّ الماشــيةّأوّاألســماكّالتــيّتخضــعّلســيطرةّوا 
مؤسساتيةّتقـومّبعمليـةّاإلنتـاجّومسؤوليةّوحداتّ
إنّالنمـوّيجـبّأالّيفهـمّعلـىّ.ّبطريقـةّاقتصـادية

أنــــهّعمليــــةّّطبيعيــــةّمحضــــةّتقــــعّخــــارجّحــــدودّ
ـــاجّتســـتغلّ.ّاإلنتـــاج ـــاتّاإلنت ـــرّمـــنّعملي إنّكثي

القــوىّالطبيعيــةّألغــراضّاقتصــادية،ّومثــالّذلــكّ
المصــــــانعّالكهرومائيــــــةّالتــــــيّتســــــتغلّاألنهــــــارّ

 .والجاذبيةّإلنتاجّالكهرباء
ّ
إنّقيــــاسّمخرجــــاتّالزراعــــةّوالحراجــــةّوصــــيدّ 6-137

ـــــدة،ّوربمـــــاّلســـــنواتاألسماكّمعقدّوذلـكّنظـرا ّألنّعمليـةّاإلنتـاجّقـدّ ـــــدّلشـــــهورّعدي ـــــاكّ.ّتمت وهن
العديـــــدّمـــــنّالمحاصـــــيلّالزراعيـــــةّالتـــــيّتكـــــونّ
ـــتمّتحمـــلّمعظـــمّالتكـــاليفّفـــيّبدايـــةّ ســـنوية،ّوي
الموســمّعنــدماّيــزرعّالمحصــول،ّكمــاّيــتمّتحمــلّ

خــرىّفــيّنهايــةّالموســمّعنــدّمعظــمّالتكلفــةّمــرةّأ
ومــــــعّذلــــــك،ّفــــــإنّالمحاصــــــيلّغيــــــرّ.ّالحصــــــاد

الناضجةّلهاّقيمـةّتعتمـدّعلـىّمـدىّاقترابهـاّمـنّ
ويجــــبّتوزيــــعّقيمــــةّالمحصــــولّعلــــىّ.الحصــــاد

.ّالســنةّوأنّيعامــلّعلــىّأســاسّأنــهّقيــدّاإلنجــاز
ــــهّوالتــــيّتحتســــبّأثوغالبـا ّمــاّتختلــفّالقيمـةّالنهائيــةّللمحصــولّعــنّ ــــةّل ــــاءّنمــــوّالقيمــــةّالتقديري ن

وفــــيّتلــــكّالحــــاالتّ.ّالمحصـــولّوقبــــلّالحصــــاد
يجــبّالقيــامّبعمليــاتّمراجعــةّمــاّقبــلّالتقــديراتّ

وعنـدماّيـتمّ.ّالمبكرةّوذلكّلتعكسّالنتيجةّالفعليـة
حصـــادّالمحصـــول،ّيـــتمّتحويـــلّالقيمـــةّالتراكميـــةّ
للعمــــلّقيــــدّاإلنجــــازّإلــــىّالمخــــازنّفــــيّصــــورةّ
بضــائعّجــاهزةّتقــلّبعــدّذلــكّمــعّاســتخدامهاّمــنّ

 .ّلّالمنتجّأوّبيعهاّأوّفقدهاّبفعلّالهوامقب
ّ
إنّبعــــــضّالنباتــــــاتّوالعديــــــدّمــــــنّالحيوانــــــاتّ 6-138

ـــــىّمرحلـــــةّ تســـــتغرقّبعـــــضّالســـــنواتّلتصـــــلّإل
ــــتمّعــــرضّزيــــادةّ.ّالنضــــج وفــــيّهــــذهّالحالــــة،ّي

قيمتهـــاّكمنـــتجّوتعامـــلّكزيـــاداتّفـــيّرأسّالمـــالّ
الثابـــتّأوّالمخزونـــاتّويعتمـــدّذلـــكّعلـــىّمـــاّإذاّ

عطــيّمنتجــاتّمتكــررةّكــانّالنبــاتّأوّالحيــوانّي
هنـــاكّمناقشـــةّأكثـــرّتفصـــيال ّلهـــذاّالفـــرقّ.ّ)أمّال

ويجـــــبّأنّتأخـــــذّقيمـــــةّ(.11ّفـــــيّالفصـــــلّرقـــــمّ
ـــــادةّفـــــيّالنبـــــاتّأوّالحيـــــوانّفـــــيّاالعتبـــــارّ الزي
التـــأخيرّالـــذيّيحـــدثّقبـــلّتحقيـــقّالعائـــدّمنهمـــاّ

.21ّكمـــاّهـــوّموضـــحّبالشـــرحّفـــيّالفصـــلّرقـــمّ
ج،ّوبمجــردّبلــوغّالنبــاتّأوّالحيــوانّمرحلــةّالنضــ

فســــوفّتــــنخفضّقيمتــــهّويجــــبّأنّيســــجلّذلــــكّ
 .االنخفاضّكاستهالكّلرأسّالمالّالثابت

ّ
ّ
ّ
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قـــدّيســـتغرقّإنتـــاجّالســـلعّذاتّالقيمـــةّالرأســـماليةّ 6-139

العاليــةّمثــلّالســفنّواآلالتّالثقيلــةّوالمبــانيّوغيــرّ
.ّذلــــكّمــــنّأعمــــالّالبنــــاءّعــــدةّشــــهورّأوّســــنوات

ــــكّاإلنتــــاجّوعــــادةّمــــاّيتعــــينّق يــــاسّمخرجــــاتّذل
ــــــدّاإلنجــــــاز،ّوالّيمكــــــنّقياســــــهّ بنظــــــامّالعمــــــلّقي

وقــدّوردّشــرحّ.ّببســاطةّوقــتّإتمــامّعمليــةّاإلنتــاج
طريقــــةّتســــجيلّوتقيــــيمّالعمــــلّقيــــدّاإلنجــــازّفــــيّ

 .21الفصلّرقمّ
ّ
مبانّوهياكل،ّوليسّإلنتاجّآخرّيستمرّلعـدةّمـددّعنــدماّيــتمّاالتفــاقّعلــىّعقــدّبيــعّمقــدما ّإلنشــاءّ 6-141

يعامــلّالمخــرجّالمنــتجّفــيّكــلّفتــرةّزمنيــةّّزمنيــة،
علــــىّأنــــهّيبــــاعّللمشــــتريّفــــيّنهايــــةّتلــــكّالفتــــرة،ّ
بمعنىّأنهّيعامـلّكعمليـةّبيـعّأكثـرّمنـهّعمـلّقيـدّ

وفـيّالواقـع،ّنجـدّأنّالمخـرجّالمنـتجّمـنّ.ّاإلنجاز
قبـــلّمقـــاولّأعمــــالّاإلنشـــاءاتّيعامــــلّعلـــىّأنــــهّ
يبـــاعّللمشـــتريّعلـــىّمراحـــلّحيـــثّيحـــوزّاألخيـــرّ

ويســجلّكتكــوينّلــرأسّمــالّ.ّيــازةّقانونيــةالمنــتجّح
إجمــاليّثابــتّمــنّقبــلّالمشــتريّولــيسّكعمــلّقيــدّ

وعنــدماّيســتدعيّالعقـــدّ.ّاإلنجــازّمــنّقبــلّالمنــتج
ســـدادّدفعـــاتّمرتبطـــةّبمراحـــلّالعمـــل،ّفـــإنّقيمـــةّ
المخــــرجّغالبــــاّمــــاّتقـــــدرّقيمتهــــاّالتقريبيــــةّبقيمـــــةّ
.ّدفعـــاتّمراحـــلّالعمـــلّالتـــيّتمـــتّعـــنّكـــلّفتـــرة

بّعقــــدّالبيــــع،ّفــــإنّالنــــاتجّغيــــرّوفــــيّحالــــةّغيــــا
الكاملّالمنتجّفيّكـلّفتـرةّزمنيـةّيجـبّأنّيسـجلّ

وتظـــلّالمســـاكنّالتـــيّيـــتمّ.ّكعمـــلّمســـتمرّللمنـــتج
أيّبــدونّوجــودّعقــدّبيــعّ)بناؤهـاّبنظــامّالمضــاربةّ

فــــيّقائمــــةّالموجــــوداتّالخاصــــةّبشــــركةّ(ّســــابق
اإلنشاءاتّلحـينّبيعهـاّأوّتغييـرّالحالـةّفـيّقائمـةّ

قيـــدّاإلنجـــازّإلـــىّمنتجـــاتّّالموجـــوداتّمـــنّعمـــل
 .نهائيةّإذاّظلتّغيرّمباعةّعندّإكمالها

ّ
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 النقل        
 
ـــالغّالمحصـــلةّ 6-141 يقـــاسّمخرجـــاتّالنقـــلّبقيمـــةّالمب

وفــــــيّعلــــــمّ.ّعــــــنّنقــــــلّالبضــــــائعّأوّاألشــــــخاص
االقتصــاد،ّتصــنفّالســلعةّالموجــودةّفــيّموقــعّمــاّ
كنـــوعّمختلـــفّمـــنّنفـــسّالســـلعةّفـــيّموقـــعّآخـــر،ّ
بحيـــثّيكــــونّالنقــــلّمــــنّموقـــعّإلــــىّآخــــرّعمليــــةّ
إنتـــاجّيحــــدثّمــــنّخاللهـــاّتغيــــرّمــــؤثرّاقتصــــادياّ
نّظلتّالسـلعةّدونّتغييـرّبطريقـةّأخـرى .ّحتىّوا 

وقدّيقاسّحجمّخدماتّالنقلّعنّطريـقّمؤشـراتّ
كيلــومترّوالتــيّ/ّكيلــومترّأوّالمســافرين/مثــلّالطــن

تجمـــــعّبــــــينّكــــــلّمــــــنّكميــــــاتّالســــــلعّأوّأعــــــدادّ
.ّاتّالمقطوعـــةّأثنـــاءّانتقـــالهماألشـــخاصّوالمســـاف

كمــاّأنّهنــاكّعوامــلّمثــلّالســرعةّأوّالتكــرارّأوّ
 .الراحةّتؤثرّعلىّجودةّالخدماتّالمقدمة

ّ
 التخزين

 

علىّالـرغمّمـنّأنّإنتـاجّالتخـزينّللسـوقّقـدّالّ 6-142
ويتعـــينّتخـــزينّ.دّمـــنّالمشـــاريعّوالشـــركاتالعديـــنشاطا ّهاما ّفيّاالقتصادّككلّحيثّأنـهّيـتمّفـيّيكونّواسـعا ّللغايـة،ّإالّأنّنشـاطّالتخـزينّيعتبـرّ
مخــــزونّالبضــــائعّفــــيّمكــــانّمــــاّأثنــــاءّعمليـــــةّ

كمـــاّيجـــبّأنّيـــتمّتخـــزينّالعديـــدّمـــنّ.ّالتخـــزين
البضائعّفيّبيئـةّخاضـعةّللـتحكمّالجيـد،ّويمكـنّ
أنّيكونّنشاطّالتخزينّعمليـةّإنتـاجّذاتّأهميـةّ

البضـائعّمـنّ"ّنقـل"فيّحدّذاتهـاّيـتمّمـنّخاللهـاّ
وفــــــيّعلــــــمّ.ّنقطــــــةّأخــــــرىنقطــــــةّزمنيــــــةّإلــــــىّ

االقتصاد،ّنجدّأنهّمنّالمعترفّبـهّبصـفةّعامـةّ
أنّنفــــسّالبضــــائعّالمتاحــــةّفــــيّنقــــاطّزمنيــــةّأوّ
البعض،ّاألمرّالذيّيفـرضّأسـعارا ّمختلفـةّنظـرا ّمواقعّمختلفةّقدّتكونّمختلفـةّكميـا ّعـنّبعضـهاّ

ونجدّأنّزيـادةّسـعرّأحـدّالمنتجـاتّ.ّلهذاّالسبب
لعمليـةّالتخـزينّوتـمّنظرا ّلكونّالمنـتجّقـدّخضـعّ

ـــــةّ تحمـــــلّتكـــــاليفّالتخـــــزينّتعتبـــــرّبمثابـــــةّعملي
ومـــعّذلـــك،ّفإنـــهّمـــنّاألهميـــةّبمكـــانّأنّ.ّإنتـــاج

زيــادةّالســعرّنتيجــةّللتخــزينّتعتبــرّمميــزةّبشــكلّ
واضــحّعــنّتملــكّاألربــاحّوالخســائرّوالتــيّيجــبّ
أنّتســـتبعدّمـــنّقيمـــةّاإلنتـــاجّفـــيّحالـــةّالتخـــزينّ

 .ّكماّهوّالحالّفيّاألنشطةّاألخرى
ّ
عنـــدّإنتـــاجّالســـلعّألولّمـــرة،ّقـــدّيـــتمّاالحتفـــاظّ 6-143

إجراءّمقايضةّعليهاّأوّاستخدامهاّبطريقـةّأكثـرّبهـــاّفـــيّالمخـــزنّلفتـــرةّزمنيـــةّانتظـــارا ّلبيعهـــاّأوّ
ـــــتّزيـــــادةّالقيمـــــةّ.ّفائـــــدةّفـــــيّالمســـــتقبل ذاّكان ــــرّفــــيّوا  ــــاعّالســــعرّدونّتغي تعكــــسّببســــاطةّارتف

الجـــودةّنتيجـــةّالحتجـــازّالبضـــاعةّفـــيّالتخـــزين،ّ
دئــذّالّيكــونّهنــاكّعمليــةّإنتــاجّأخــرىّأثنــاءّفعن

الفتـــرةّالزمنيـــةّللتخـــزين،ّباإلضـــافةّإلـــىّتكـــاليفّ
ـــاكّ.ّالتخـــزينّالتـــيّســـبقّوصـــفها ومـــعّذلـــك،ّهن

ثالثــــةّأســــبابّفــــيّإمكانيــــةّتفســــيرّزيــــادةّالقيمــــةّ
ـــــاجّإضـــــافية ـــــةّإنت الســـــببّاألولّهـــــوّأنّ.ّكعملي

ــةّبشــكلّكــافيّبحيــثّ عمليــةّاإلنتــاجّتكــونّطويل
ملّالخصمّللعملّالذيّيـتمّقبـلّيجبّتطبيقّعوا

أمـــاّالســـببّالثـــانيّ.ّعمليـــةّالتســـليمّبوقـــتّطويـــل
ـــدّتتحســـنّمـــعّ فيتمثـــلّفـــيّأنّجـــودةّالبضـــاعةّق

أمــاّالســببّالثالــثّ(.ّمثــلّالخمــر)مــرورّالوقــتّ
فيتمثــلّفــيّأنــهّقــدّيكــونّهنــاكّعوامــلّموســميةّ
تـؤثرّعلـىّعــرضّأوّطلـبّالبضــاعةّممـاّيــؤديّ

ـــؤّب ـــةّيمكـــنّالتنب ـــاتّعادي ـــىّتقلب هـــاّفـــيّســـعرّإل
البضــاعةّمــعّمــرورّالوقــت،ّعلــىّالــرغمّمــنّأنّ
ـــــرّ ـــــمّتتغي ـــــةّللبضـــــاعةّربمـــــاّل الخـــــواصّالفيزيائي

وفــيّكافــةّتلــكّالظــروف،ّيمكــنّ.ّبطريقــةّأخــرى
وتصـــبحّخـــدماتّالتخـــزينّمشـــمولةّفـــيّ.ّالوقـــتاعتبارّالتخزينّامتدادا ّلعمليةّالتخزينّمعّمـرورّ
ـــدّمـــنّقيمتهـــاّأثنـــاءّتخزينهـــا .ّالبضـــائع،ّممـــاّيزي

بالتالي،ّومنّحيـثّالمبـدأّيجـبّأالّتقتصـرّقـيمّّو
اإلضـــافاتّعلـــىّالمخزوانـــتّقـــيمّالبضـــائعّوقـــتّ
تخزينهـــــا،ّبــــــلّيجــــــبّأنّتشــــــملّقيمــــــةّالمخــــــرجّ
ــــــاظّ ــــــاءّاالحتف ــــــتمّإنتاجــــــهّأثن ــــــذيّي اإلضــــــافيّال

 .بالسلعةّفيّالتخزين
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ومـــــعّذلـــــك،ّفـــــإنّمعظـــــمّالســـــلعّالمصـــــنعةّيـــــتمّ 6-144
إنتاجهــاّوبيعهــاّبصــفةّمســتمرةّعلــىّمــدارّالســنة،ّ
والّتخضـعّللتغييــراتّالدوريــةّفــيّظــروفّالعــرضّ

كمــاّأنّتلــكّالســلعّالّتصــلّإلــىّمرحلــةّ.ّوالطلــب
والّيمكــــــــنّمعاملــــــــةّ.ّأثنــــــــاءّتخزينهــــــــا"ّالنضــــــــج"

التغييراتّالتـيّتطـرأّعلـىّأسـعارّتلـكّالسـلعّأثنـاءّ
االحتفــاظّبهــاّفــيّالمخــازنّكإضــافاتّللعمــلّقيــدّ

ـــاعّقيمـــةّالبضـــائعّ.ّاإلنجـــاز ـــتمّتقـــديرّارتف وكـــيّي
خزنــــــةّبــــــأعلىّمــــــنّتكــــــاليفّالتخــــــزين،ّيمكــــــنّالم

االســـتفادةّمـــنّاالرتفـــاعّالمتوقـــعّفـــيّالقيمـــةّأعلـــىّ
مــنّالمعــدلّالعــامّللتضــخمّعلــىّمــدىّفتــرةّزمنيــةّ

ويســتمرّتســجيلّأيّربــحّيــتمّخــارجّالفتــرةّ.ّمحــددة
وقــدّوردّ.ّالزمنيــةّالمحــددةّكــربحّأوّخســارةّاقتنــاء

فــيّملحــقّهــذاّالفصــلّالمزيــدّمــنّالشــرحّلحســابّ
التخـــــــزينّوفصـــــــلهاّعـــــــنّأربـــــــاحّوخســـــــائرّقيمـــــــةّ
 .ّاالقتناء

ّ
ــــقّإدراجّالمخــــرجّنظــــرا ّللتخــــزينّفقــــطّفــــيّ 6-145 وهــيّتلــكّالســلعّالتــيّتتميــزّبــنمطّموســميّســنويّحالـــةّالســـلعّالتـــيّتســـتغرقّوقتـــا ّطـــويال ّإلكمالهـــا،ّينطب

محـــدد،ّأوّتلـــكّالســـلعّالتـــيّيعتبـــرّوصـــولهاّإلـــىّ
.ّجــزء ّمــنّعمليــةّاإلنتــاجّالعاديــة"ّالنضــج"مرحلــةّ

والّينطبــــــقّهــــــذاّاإلدراجّعلــــــىّحيــــــازةّاألصــــــولّ
الماليــــةّأوّالموجــــوداتّذاتّالقيمــــةّأوّغيــــرّذلــــكّ
مــنّاألصــولّغيــرّالماليــةّبمــاّفــيّذلــكّاألراضــيّ

حتىّإذاّكانتّاالرتفاعـاتّالمتوقعـةّفـيّ.ّوالمباني
القيمــةّتنــتجّعــنّتلــكّالحــاالت،ّفــإنّالــدافعّلحيــازةّ

ّوتعامـــلّارتفاعـــاتّالقيمـــة.ّالشـــيءّهـــوّالمضـــاربة
 .ّكأرباحّحيازةّوليسّكجزءّمنّعمليةّاإلنتاج
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ــــــةّ 6-146 ــــــةّوالتجزئ ــــــرغمّمــــــنّأنّتجــــــارّالجمل علــــــىّال

المشــتراةّالّتعامــلّكجــزءّمــنّاســتهالكهمّالوســيطّيقومـــــونّفعليـــــا ّبشـــــراءّوبيـــــعّالســـــلع،ّفـــــإنّالســـــلعّ
عنـدماّيعــادّبيعهــاّبعــدّإجـراءّمعالجــةّبســيطةّمثــلّ

الخّويعامـلّتجـارّ....الفرزّأوّالتنظيفّأوّالتعبئة
الجملــــةّوالتجزئــــةّكخــــدماتّتوريــــدّلعمالئهــــمّعــــنّ

يـــقّتخـــزينّوعـــرضّمجموعـــةّمـــنّالســـلعّفـــيّطّر
مواقـــعّمناســـبةّوجعـــلّالحصـــولّعلـــىّتلـــكّالســـلعّ

وتقـاسّمخرجـاتهمّبالقيمــةّ.ّوشـرائهاّسـهال ّللعمـالء
اإلجماليـــــةّلهـــــوامشّالتجـــــارةّالتـــــيّيحققونهـــــاّمـــــنّ
.ّالســلعّالتــيّيقومــونّبشــرائهاّبغــرضّإعــادةّبيعهــا

ويقــاسّمخــرجهمّبالقيمــةّاإلجماليــةّلهــوامشّالــربحّ
قونهـــاّمـــنّالســـلعّالتـــيّيقومـــونّبشـــرائهاّالتـــيّيحق

  يهةةةامش التجةةةار الويعةةةرف .ّبغـــرضّإعـــادةّبيعهـــا
أو المحتسةةةب بأنةةةه الفةةةرق بةةةين السةةةعر الفعلةةةي 

بغةةةرض إعةةةادة البيةةةع  المةةةدفوع لشةةةراء سةةةلعة مةةةا
 والسةةةةعر الةةةةذي يجةةةةب دفعةةةةه مةةةةن قبةةةةل المةةةةوزع 

وقةةت بيعهةةا أو التصةةرف فيهةةا  لتعةةويض السةةلعة
وقـدّتكـونّالهـوامشّالمحققـةّعـنّّ.بأي شكل آخر

بعـــضّالســـلعّســـالبةّإذاّكانـــتّأســـعارهاّفـــيّحالـــةّ
كماّيجبّأنّتكونّتلكّالهوامشّسـالبةّ.ّانخفاض

 .ّلسرقتهابالنســــــبةّللســــــلعّالتــــــيّالّتبــــــاعّنظــــــرا ّلتلفهــــــاّأوّ
يجبّتعديلّالصيغةّالقياسيةّلقياسّالمخرجـاتّ 6-147

بالنســــبةّللبــــائعينّبالجملــــةّأوّللبــــائعينّبالتجزئــــةّ
بـــــــأنّيخصــــــمّقيمـــــــةّالســــــلعّالمباعـــــــةّأوّّوذلــــــك

المســتخدمةّبطريقــةّأخــرىّمــنّقيمــةّالســلعّالتــيّ
وتتضـمنّاألخيـرةّالسـلعّ.ّيجبّشرائهاّالسـتبدالها

اإلضــــافيةّالالزمــــةّلتعــــويضّالخســــائرّالمتكــــررةّ
وفــيّالحقيقــة،ّيحــددّمخرجـــاتّ.ّالتلــفّالعرضــينظـــرا ّللفقــــدّأوّالخســـارةّالطبيعيــــة،ّأوّالســــرقةّأوّ

وّالتجزئــــةّعــــنّطريــــقّالمعادلــــةّتجــــارّالجملــــةّأ
 :التالية

ّ
ّقيمةّالمبيعات=ّقيمةّالمنتجّ

ّ
مضـــافا ّإليهـــاّقيمـــةّالســـلعّالمشـــتراةّبغـــرضّإعـــادةّالبيـــعّ
والمســــــــــــــتخدمةّلالســــــــــــــتهالكّالوســــــــــــــيطّوتعويضــــــــــــــاتّ

ّالخ..العاملين
ّ

ّمطروحاّمنهاّقيمةّالسلعّالمشتراةّبغرضّإعادةّالبيع
المخصصـةّّمضافا ّإليهاّقيمةّاإلضافاتّلمخزونّالسـلع

ّإلعادةّالبيع
ّ

مطروحــاّمنهــاّقيمــةّالســلعّالمســحوبةّمــنّمخــزونّالســلعّ
ّالمخصصةّإلعادةّالبيع

ّ
ّ.الفقدّالطبيعيةّأوّالسرقةّأوّالتلفّالعرضيمطروحـــاّمنهـــاّقيمـــةّالخســـائرّالمتكـــررةّنظـــرا ّلمعـــدالتّ

ّ
 :يجبّمالحظةّالنقاطّالتالية 6-148
الســــــلعّالمباعــــــةّيــــــتمّتقييمهــــــاّعلــــــىّأســــــاسّّ -أّ

تـــــيّبيعـــــتّبهـــــاّبالفعـــــل،ّحتـــــىّإذاّاألســـــعارّال
اضــطرّالتــاجرّإلــىّتخفــيضّأســعارهاّللــتخلصّ

كمــاّ.ّمــنّالفــوائضّأوّلتجنــبّالفســادّأوّالتلــف
يجــبّّعمــلّمخصــصّلتــأثيرّعمليــاتّخفــضّ
الســــعرّالناتجـــــةّعـــــنّبــــرامجّالتـــــرويجّالمقدمـــــةّ
للعمــــالءّالـــــدائمينّأوّغيـــــرّذلــــكّمـــــنّالبـــــرامجّ
الخاصـــــــةّبعـــــــرضّأســـــــعارّمخفضـــــــةّلـــــــبعضّ

 .بعضّالظروفالعمالءّفيّ
يجــــــبّتقيــــــيمّالســــــلعّالمقدمــــــةّإلــــــىّالمــــــوظفينّ -بّ

بوصــفهاّتعويضــاتّعينيــةّعلــىّأســاسّأســعارّ
المشــــــــتريينّالجاريــــــــةّوالتــــــــيّيــــــــدفعهاّالتجــــــــارّ
ــــــىّأنّالهــــــوامشّ ــــــكّالســــــلع؛ّبمعن لتعــــــويضّتل

وبالمثــــل،ّيجــــبّتقيــــيمّ.ّالمحققــــةّتكــــونّصــــفر
الســـلعّالتـــيّيســـحبهاّمـــالكّالمشـــاريعّالخاصـــةّ

ـــــــى أســـــــاسّأســـــــعارّّالســـــــتهالكهمّالنهـــــــائيّعل
المشترينّالجاريةّالتـيّيـدفعهاّالتـاجرّالسـتبدالّ

 .تلكّالسلع
يجــبّتقيــيمّالســلعّالمشــتراةّبغــرضّإعــادةّالبيــعّ -جّ

مـــــعّاســـــتبعادّأيـــــةّرســـــومّنقـــــلّتوضـــــعّبفـــــاتورةّ
مســــتقلةّمــــنّقبــــلّالمــــوردينّأوّتــــدفعّّلطــــرفّ
:ّثالــثّمــنّقبــلّتجــارّالجملــةّأوّتجــارّالتجزئــة

السـتهالكّوتشكلّخدماتّالنقـلّهـذهّجـزء ّمـنّا
 .الوسيطّلتجارّالجملةّأوّتجارّالتجزئة
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يجــبّتقيــيمّإضــافاتّمخــزونّالســلعّالمخصصــةّ -دّ
إلعــادةّالبيــعّعلــىّأســاسّاألســعارّالســائدةّوقــتّ

 .دخولهاّللمخزون
تعتمــدّقيمــةّالســلعّالمســحوبةّمــنّمخــزونّالســلعّ -هّ

علــىّمــاّإذاّكانــتّالســلعّقــدّتــمّشــرائهاّبغــرضّ
فتــرةّزمنيــةّتحقيــقّربــحّاقتنــاءّحقيقــيّعلــىّمــدىّ

وفيّالوضعّالعام،ّإذاّلـمّيكـنّمـنّ.ّمنّالتخزين
المتوقــعّبالنســبةّللســلعّالتــيّيــتمّإعــادةّبيعهــاّأنّ
تحققّربحّاقتناءّحقيقيّأثناءّتخزينها،ّفإنّقيمـةّ
الســــلعّعنــــدّالســــحبّمــــنّالمخزونــــاتّيجــــبّأنّ
تكونّتكلفـةّتـاجرّالجملـةّأوّتـاجرّالتجزئـةّوقـتّ

ســتبدالّتلــكّالســحبّلشــراءّســلعّمماثلــةّتمامــا ّال
ويعتبـــرّهـــذاّالتقيـــيمّ.ّالســـلعّبغـــرضّالبيـــعّالحقـــاّ 

ـــاءّمـــنّ ـــاحّوخســـائرّاالقتن قيـاسّالمنـتج،ّكمـاّهـيّالقاعـدةّالعامـةّفـيّنظـامّضـــروريا ّالســـتبعادّأرب
ومــعّذلــك،ّفإنــهّعنــدّتخــزينّ.ّالحســاباتّالقوميــة

ــــيّاألســــعارّ ــــوعّالموســــميّف الســــلعّألســــبابّالتن
ألجــل،ّكجــزءّمــنّعمليــةّبلــوغّمرحلــةّاســتحقاقّا

ـــىّمـــدىّ ـــحّاالقتنـــاءّالحقيقـــيّالمتوقـــعّعل فـــإنّرب
الفترةّالمتوقعةّيخصمّمـنّقيمـةّاالسـتبدالّللسـلعّ

ويكــونّهــذاّالخصــمّ.ّالمســحوبةّمــنّالمخزونــات
محددّالقيمةّوقتّإدخـالّالسـلعّللتخـزين،ّوالّيـتمّ
تعديلــهّفــيّضــوءّأربــاحّاالقتنــاءّالحقيقيــة،ّســواء ّ

 .كانتّحقيقيةّأوّاسمية
الســـرقةّأوّالتلـــفّالعرضـــيّبـــنفسّطريقـــةّالســـلعّةّالخســائرّالمتكــررةّنظــرا ّللتلــفّأوّيــتمّتقيــيمّقيمــ -وّ

ولهــذاّالســبب،ّغالبــا ّ.ّالمســحوبةّمــنّالمخزونــات  .ماّيتمّالجمعّبينّالشرطين
ّ

الّتضــافّتكــاليفّالتخــزينّالتــيّيتحملهــاّتجــارّ 6-149
الجملـةّوتجـارّالتجزئـةّإلــىّقيمـةّالسـلعّعنـدماّيــتمّ

كنهــاّتعامــلّكجــزءّســحبهاّمــنّمخــزونّالســلعة،ّول
 .منّاالستهالكّالوسيط

ّ
الســــلعّالمشــــتراةّبغــــرضّإعــــادةّالبيــــعّوذلــــكّتبعــــا ّبنــاء ّعلــىّذلــك،ّتتبــاينّالهــوامشّالمتحققــةّعلــىّ 6-151

ويمكـــــنّوصـــــفّالهـــــوامشّ.ّالســـــتخدامهاّالنهـــــائي
المتحققـــةّعلـــىّالســـلعّالمباعـــةّباألســـعارّالكاملـــةّ
.ّالتـــيّيقصـــدهاّالتجـــارّعلـــىّأنهـــاّهـــوامشّعاديـــة

ـــــد تلـــــكّالهـــــوامش،ّيأخـــــذّالتجـــــارّفـــــيّّوفـــــيّتحدي
الحســــــــبانّلــــــــيسّفقــــــــطّتكــــــــاليفهمّالعاديــــــــةّمثــــــــلّ
االســــــتهالكّالوســــــيطّوتعويضــــــاتّالمســــــتخدمين،ّ
ولكــــنهمّيأخـــــذونّفـــــيّاالعتبـــــارّأيضـــــا ّحقيقـــــةّأنّ
بعضّالسلعّقدّيتعـينّبيعهـاّبأسـعارّمخفضـةّفـيّ
حينّأنّالبعضّاآلخرّقدّيتعرضّللتلـفّأوّالفقـدّ

هـــوامشّالمتحققـــةّومـــنّالواضـــحّأنّال.ّأوّالســـرقة
علـــىّالســـلعّالتـــيّيتوجـــبّتخفـــيضّأســـعارهاّتقـــلّ
.ّعــــنّالهــــوامشّالعاديــــةّويمكــــنّأنّتكــــونّســــالبة

وتصــلّالهــوامشّالخاصــةّبالســلعّالمســتخدمةّفــيّ
ســدادّتعويضــاتّعينيــةّللمــوظفين،ّأوّالســلعّالتــيّ
تســحبّلالســتخدامّالنهــائيّمــنّقبــلّالمــالك،ّإلــىّ

لنهايـة،ّوفيّا.ّصفرّبسببّطريقةّتقييمّتلكّالسلع
تكــــونّالهــــوامشّالخاصــــةّبالســــلعّالتــــيّتتعــــرضّ
للتلــفّأوّالســرقةّســالبةّوتعــادلّأســعارّالمشــترينّ

ـــــةّالســـــتبدالها ويمكـــــنّالتنبـــــؤّبانخفـــــاضّ.ّالجاري
ــــقّعــــنّالســــلعّالمشــــتراةّ متوســــطّالهــــامشّالمحق
بغــرضّإعــادةّالبيــعّعــنّالهــامشّالطبيعــي،ّكمــاّ
يمكـــنّأنّيقـــلّعـــنّذلـــكّوبنســـبةّمـــؤثرةّبالنســـبةّ

واعّالسـلعّمثــلّسـلعّالموضــةّأوّالســلعّلـبعضّأنــ
 .سريعةّالتلف
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قبــلّمناقشــةّالخــدماتّالماليــةّبشــكلّعــام،ّمــنّ 6-151

هنـــاكّ.ّالمفيـــدّمناقشـــةّمخرجـــاتّالبنـــكّالمركـــزي
ثــــــــالثّمجموعــــــــاتّرئيســـــــــيةّلخــــــــدماتّالبنـــــــــكّ

وتشــــــملّهــــــذهّالمجموعــــــاتّخــــــدماتّ.ّالمركــــــزي
ـــــــةّالسياســـــــةّالنقديـــــــةّوخـــــــدماتّ الوســـــــاطةّالمالي
وتتســـــــــمّطبيعـــــــــةّ.ّوالحـــــــــاالتّغيـــــــــرّالمصـــــــــنفة

السياســــاتّالنقديــــةّبالجماعيــــةّحيــــثّأنهــــاّتخــــدمّ
المجتمــعّككــل،ّوبالتــاليّفهــيّتمثــلّمخرجــا ّغيــرّ

أماّخدماتّالوسـاطةّالماليـةّفهـيّخـدماتّ.ّمالياّ 
فرديــةّبطبيعتهــاّوفــيّغيــابّتــدخلّالسياســةّفــيّ
أســـعارّالصـــرفّالتـــيّتفرضـــهاّالبنـــوكّالمركـــزيّ

ويمكــــنّتصــــنيفّ.ّفإنهــــاّتعامــــلّكإنتــــاجّســــوقي
الحــاالتّغيــرّالمصــنفةّمثــلّالخــدماتّاإلشــرافيةّ
علىّأنهاّخدماتّسوقيةّأوّغيرّسـوقيةّويتوقـفّ
ذلــكّعلــىّمــاّإذاّكــانّيــتمّفــرضّرســومّوأتعــابّ
بشــكلّواضــحّبحيــثّتكفــيّتلــكّالرســومّلتغطيـــةّ

 .تكاليفّتقديمّالخدمات
ّ
رجّمـــنّحيـــثّالمبـــدأ،ّيمكـــنّالتمييـــزّبـــينّالمخـــ 6-152

ـــــــةّ ـــــــرّالســـــــوقي،ّولكـــــــنّمـــــــنّناحي الســـــــوقيّوغي
الممارســةّوالكثافــةّالممكنــةّللمــوردّفــيّالممارســةّ
واألهميـةّالنســبيةّللتمييـزّبــينّهـذينّالنــوعينّمــنّ
المخرجاتّيجبّأنّتؤخذّفيّاالعتبارّقبلّتنفيـذّ

وفـيّالحـاالتّالتـيّيكـونّ.ّالتوصياتّالمفاهيميـة
فيهاّإنتاجّالسوقّغيرّمنفصلّعنّاإلنتـاجّغيـرّ

لســـوقي،ّيجـــبّأنّيعامـــلّإنتـــاجّالبنـــكّالمركـــزيّا
ـــىّ ـــتمّتقييمـــهّعل ـــرّســـوقيّوي ـــاجّغي ـــهّإنت ـــىّأن عل

 .ّأساسّمجموعّالتكاليف
ّ

 الحاالت غير المصنفة مثل الخدمات اإلشرافية
 
تقـــدمّالبنـــوكّالمركزيـــةّعـــادةّخـــدماتّاإلشـــرافّ 6-153

ويمكـــنّالقـــولّبـــأنّهـــذهّ.ّعلـــىّالعمليـــاتّالماليـــة
بصفةّعامـةّالخدماتّتصبّفيّصالحّالمجتمعّ

وأنّالحســـــاباتّالقوميـــــةّيجـــــبّأنّتســـــجلّتلـــــكّ
ولــدعمّهــذاّ.ّالخــدماتّكاســتهالكّحكــوميّنهــائي

تنظــيمّالســوقّالتــيّتقــومّبهــاّالحكومــةّوالتــيّقــدّالـــــرأي،ّيمكـــــنّأنّنجـــــريّتشـــــبيها ّمـــــعّسياســـــاتّ
تقــــــــومّالحكومــــــــةّأيضــــــــا ّبإســــــــنادهاّإلــــــــىّجهــــــــةّ
متخصصـــــــةّأوّللحكومـــــــةّالتـــــــيّتـــــــوفرّالطـــــــرقّ

مـــــنّوجهـــــةّالنظـــــرّهـــــذه،ّّو.ّوالســـــدودّوالجســـــور
تعتبـرّالخــدماتّالرقابيــةّخــدماتّجماعيــةّويجــبّ

 .أنّيتمّتسجيلهاّكإنفاقّاستهالكيّحكومي
ّ
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ــــأنّالخــــدماتّ 6-154 ــــك،ّيمكــــنّالقــــولّأيضــــا ّب ومــــعّذل
الرقابيةّتصبّفيّمصـلحةّالوسـطاءّالمـاليينّألنّ
هـــذهّالخـــدماتّتســـهمّفـــيّالتشـــغيلّواألداءّالمـــاليّ

يمكـــــنّومـــــنّهـــــذاّالمنظـــــور،ّّ.ّلتلـــــكّالمؤسســـــات
مقارنةّتلكّالخدماتّللخـدماتّالتنظيميـةّللحكومـةّ
مثــلّمراقبــةّالجــودةّعلــىّاألغذيــةّواألدويــة،ّوالتــيّ
ــــــةّكاســــــتهالكّوســــــيطّ تســــــجلهاّالحســــــاباتّالقومي

كمـــاّأنّقيـــامّالوســـطاءّالمـــاليينّبســـدادّ.ّللمنتجـــين
أتعــــابّنظيــــرّتلــــكّالخــــدماتّفــــيّبعــــضّالــــدولّ

(ّيـةمثلماّهوّالحالّفـيّبعـضّدولّأمريكـاّالالتين)
وبتبنــيّهــذهّالرؤيــة،ّفــإنّ.ّيـدعمّوجهــةّالنظــرّهــذه

الخدماتّالرقابيةّالّتعتبرّخدماتّجماعية،ّولكنّ
يجـــــــبّأنّتســـــــجلّكاســـــــتهالكّوســـــــيطّللوســـــــطاءّ

وعلـــىّالـــرغمّمـــنّذلـــك،ّفإنـــهّحتـــىّفـــيّ.ّالمـــاليين
حالــةّتبنــيّوجهــةّالنظــرّالتــيّتقــولّبــأنّالخــدماتّ
ّاإلشــرافيةّتعتبــرّمخرجــا ّســوقيا ّنظــرا ّلفــرضّرســوم
ذاّكانـــــتّالرســـــومّغيـــــرّكافيـــــةّ لتغطيـــةّالتكـــاليفّاإلشـــرافيةّالتـــيّتحملهـــاّالبنـــك،ّنظيـــــرّتقـــــديمها،ّوا 
فإنّالخدماتّعندئذّيجبّأنّتعامـلّكمخـرجّغيـرّ
ّ.سوقيّوكجزءّمنّاإلنفاقّاالستهالكيّالحكومي

 توفير المخرج غير السوقي    
 
طالمــــاّيمكــــنّتعريفــــهّكوحــــدةّمؤسســــيةّمســــتقلة،ّ 6-155

.ّالمؤسســاتّالماليــةّولــيسّضــمنّالحكومــةّالعامــةدائمــــا ّمــــاّيصــــنفّالبنــــكّالمركــــزيّضــــمنّقطــــاعّ
ويسجلّاالستهالكّالجمـاعيّالمتمثـلّفـيّخـدماتّ
السياسـةّالنقديــةّكإنفــاقّمــنّقبــلّالحكومــةّالعامــة،ّ
إالّأنّالحكومــةّالّتتحمــلّالتكــاليفّالتــيّيتكبــدهاّ

وبالتـــالي،ّيجـــبّتســـجيلّتحويـــلّ.ّكّالمركـــزيالبنـــ
جـــــاريّلقيمـــــةّالمخـــــرجّغيـــــرّالســـــوقيّعلـــــىّأنهـــــاّ
مستحقةّبالنسبةّللبنـكّالمركـزيّومقبوضـةّبالنسـبةّ
للحكومــةّالعامــةّوذلــكّلتغطيــةّشــراءّالمخــرجّغيــرّ

وقـدّوردّ.ّالسوقيّللبنكّالمركزيّمنّقبلّالحكومة
 .131ّ-8وصفّهذهّالعمليةّفيّالفقرةّرقمّ

ّ
 المخرج السوقي توفير    
 
إذاّكانــتّخــدماتّالوســاطةّالماليــةّالمقدمــةّمــنّ 6-156

ذاّكــانّمــنّ الممكنّوالمهمّجميعّبياناتّعنّالمنشـأةّالمسـتقلةّالبنــكّالمركــزيّذاتّأهميــةّوتــأثير،ّوا 
التيّتقدمّتلكّالخـدمات،ّفـإنّتلـكّالخـدماتّيجـبّ
أنّتعرضّكمدفوعاتّمنّقبلّالوحداتّالتيّتقـدمّ

مـــلّالخـــدماتّاإلشـــرافيةّوتعا.ّإليهــاّتلـــكّالخـــدمات
 .كمخرجّسوقيّوتسجلّكذلكّبنفسّالطريقة
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ّالمالية المرتبطة بصناديق التأمين والتقاعد
 
مناقشـة17ّّيتطرقّالجزءّالرابـعّمـنّالفصـلّرقـمّ 6-157

شــاملةّلمســاهماتّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّفــيّ
الثروةّفيّالفتـرةّإيجادّوتوزيعّالدخلّوالتغيراتّفيّ

ويلـــيّذلـــكّمـــوجزّللجوانـــبّالرئيســـيةّ.ّالمحاســـبية
.ّالتيّتؤثرّعلىّقياسّمخرجـاتّالخـدماتّالماليـة

الوسـاطةّ:ّوهناكّثالثةّأنـواعّمـنّاألنشـطةّالماليـة

الماليــــةّوالخــــدماتّالماليــــةّالمســــاعدةّوالخــــدماتّ
وتتضــــــمنّالخــــــدماتّالماليــــــةّ.ّالماليــــــةّاألخــــــرى

خدماتّالمفيـدةّوتـوفيرّخدماتّالمراقبةّالماليةّوال
الســـيولةّوافتـــراضّالمخـــاطرّوخـــدماتّاالكتتـــابّ

 .والتداول
ّ
تتضمنّالوسـاطةّالماليـةّإدارةّالمخـاطرّالماليـةّ 6-158

وتحويلّالسيولة،ّوهـيّأنشـطةّتتحمـلّفيهـاّوحـدةّ
المؤسسةّالتزامـاتّماليـةّبغـرضّاالسـتحواذّعلـىّ

ــــــــامّاألول ــــــــيّالمق ــــــــةّف وتحصــــــــلّ.ّأصــــــــولّمالي
هـــذهّاألنشـــطةّعلـــىّالشـــركاتّالتـــيّتشـــاركّفـــيّ

نمــــاّ ــــقّقبــــولّالودائــــعّوا  ــــيسّعــــنّطري األمــــوالّل
أيضــاّعــنّطريــقّإصــدارّالســنداتّوالكمبيــاالتّ

وتســـــــتخدمّهـــــــذهّ.ّوغيرهـــــــاّمـــــــنّاألوراقّالماليـــــــة
ــــىّأموالهــــاّ الشــــركاتّتلــــكّاألمــــوالّباإلضــــافةّإل
الخاصــةّفــيّاالســتحواذّعلــىّأصــولّماليــةّلــيسّ
فقــطّبســدادّدفعــاتّمقدمــةّأوّتقــديمّقــروضّإلــىّ

طــرافّاألخــرىّولكــنّأيضــا ّبشــراءّالكمبيــاالتّاأل
.ّأوّالســــــــنداتّأوّغيرهــــــــاّمــــــــنّاألوراقّالماليــــــــة

وتعمــلّالخــدماتّالماليــةّالمســاعدةّعلــىّتســهيلّ
.ّإدارةّالمخـــــــــــاطرّوأنشـــــــــــطةّتحويـــــــــــلّالســـــــــــيولة

وتتصرفّالخدماتّالماليةّالمساعدةّوالتيّتكـونّ
عبــــارةّعــــنّوحــــداتّتشــــاركّبشــــكلّأساســــيّفــــيّ

ـــةّالمســـا ـــة ّعـــنّالوحـــداتّاألنشـــطةّالمالي األخـــــــرى،ّوالّتخـــــــاطرّتلـــــــكّالخـــــــدماتّبتحمـــــــلّعدةّنياب
التزامـاتّماليــةّأوّباالسـتحواذّعلــىّأصـولّماليــةّ

 .كجزءّمنّإحدىّخدماتّالوساطة
ّ
يـــتمّإنتـــاجّالخـــدماتّالماليـــةّبشـــكلّيكـــادّيكـــونّ 6-159

قاصـــــرّعلـــــىّالمؤسســـــاتّالماليـــــةّوذلـــــكّنظـــــرا ّ
لإلشرافّالذيّعادةّماّيكونّصـارما ّعلـىّتقـديمّ

وبالمثــل،ّفــإنّالمؤسســاتّالماليــةّ.ّالخــدماتتلــكّ
فإذاّكانّأحـدّتجـارّ.ّنادراّماّتنتجّخدماتّأخرى

التجزئــــةّيرغــــبّفــــيّعــــرضّتســــهيالتّائتمانيــــةّ
لعمالئـــــهّعلـــــىّســـــبيلّالمثـــــال،ّفـــــإنّالتســـــهيالتّ
االئتمانيةّعادةّماّتعـرضّعـنّطريـقّكيـانّتـابعّ
ـــــــابعّ ـــــــانّالت ـــــــكّالكي ـــــــاجر،ّويعامـــــــلّذل ـــــــذلكّالت ل

لةّبغــــــضّالنظــــــرّعــــــنّكمؤسســــــةّماليــــــةّمســــــتق
كمـــاّقـــدّتقـــومّالمؤسســـاتّ.ّتصـــنيفّالشـــركةّاألم

الماليــةّأيضــا ّبإنشــاءّشــركاتّتابعــةّتتعامــلّمــعّ
وعلــىّ.ّأشــكالّمحــددةّفقــطّمــنّالخــدماتّالماليــة

ســــــبيلّالمثــــــال،ّيمكــــــنّربــــــطّتشــــــغيلّبطاقــــــاتّ
االئتمـــــــانّببنـــــــكّمحـــــــددّولكنـــــــهّيكـــــــونّمســـــــتقلّ

 .كمؤسسةّبحدّذاتها
ّ
ـــلّللخـــدمات 6-161 ـــدفعّمقاب ـــةّســـواءّّيجـــوزّأنّي المالي

وقــدّتتضــمنّبعــضّ.ّبطريقـةّضــمنيةّأوّصــريحة
العملياتّالتيّتتمّعلىّأصولّماليـةّسـدادّرسـومّ

وهناكّأربعّطرقّرئيسيةّتقـدمّ.ّضمنيةّوصريحة
 :منّخاللهاّالخدماتّالماليةّبمقابل

 .الخدماتّالماليةّالتيّتقدمّمقابلّرسومّمحددة -أّ
ّالخدماتّالماليةّالمقدمةّمعّاحتسـابّفوائـدّعلـى -بّ

 .القروضّوالودائع
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الخـــــــدماتّالماليـــــــةّالمرتبطـــــــةّباالســـــــتحواذّعلـــــــىّ -جّ
األصــــولّالماليــــةّوالخصــــومّوالتصــــرفّفيهــــاّفــــيّ

 .األسواقّالمالية
الخدماتّالماليةّالمرتبطةّبالتأمينّونظـمّمعاشـاتّ -دّ

 .التقاعد
ّ

وتتنــــاولّاألقســــامّالتاليــــةّكــــلّمــــنّهــــذهّالخــــدماتّ
نظــرةّعامــة17ّّكمــاّيتضــمنّالفصــلّرقــمّ.ّبــدوره
الصــفقاتّوالتــدفقاتّاألخــرىّالمرتبطــةّبكــلّعلــىّ

7ّوقــدّبــينّالفصــلّرقــمّ.ّنــوعّمــنّاألدواتّالماليــة
11ّتســجيلّدخــلّاالســتثمار،ّوتنــاولّالفصــلّرقــمّ

االســـــــتحواذّعلـــــــىّاألصـــــــولّالماليـــــــةّوالخصـــــــومّ
التغيـرات12ّّوقدّبينّالفصلّرقـمّ.ّوالتصرفّفيها

التــيّتطــرأّعلــىّقيمــةّاألصــولّالماليــةّوالخصــومّ
ّ.نشأّمنّالصفقاتّوالعملياتوالتيّالّت

ّ
 الخدمات المالية المقدمة مقابل رسوم محددة       

 
تندرجّالعديدّمنّالخدماتّتحتّهذاّالعنوانّوقـدّ 6-161

يــــتمّتقــــديمهاّمــــنّأنــــواعّمختلفــــةّمــــنّالمؤسســــاتّ
وقـدّتفـرضّالمؤسسـاتّالتـيّتقبـلّالودائـعّ.ّالماليـة

لخاصـــةّبعمليـــةّرهـــنّأوّإدارةّمحفظـــةّالترتيبـــاتّامثــــلّالبنــــوكّرســــوما ّعلــــىّاألســــرّمقابــــلّإجــــراءّ
اســـتثماريةّأوّتقـــديمّمشـــورةّضـــريبيةّأوّإدارةّأحـــدّ

كماّقـدّتفـرضّالمؤسسـاتّالماليـةّ.ّاألمالكّوهكذا
المتخصصـــةّرســـوما ّعلـــىّالشـــركاتّغيـــرّالماليـــةّ
مقابــلّإجــراءّالترتيبــاتّالخاصــةّبتعــويمّاألســهمّأوّ

ومــعّ.ّإدارةّعمليــةّإعــادةّهيكلــةّلمجموعــةّشــركات
نّالممكـنّأنّتكـونّالرسـومّاألكثـرّانتشـاراّذلك،ّم

وربمــاّاألكبـــرّبــينّفئـــةّالرســـومّالمباشــرةّهـــيّتلـــكّ
الرســــــومّالتــــــيّتفرضــــــهاّالجهــــــاتّالتــــــيّتصــــــدرّ
ــــاتّ ــــيّتقبــــلّبطاق بطاقــــاتّاالئتمــــانّللوحــــداتّالت
االئتمانّكوسيلةّلسدادّقيمةّالسلعّوالخدماتّالتـيّ

وعــادةّمــاّتحتســبّالرســومّ.ّتقــدمهاّتلــكّالوحــدات
ئويــةّمــنّعمليــةّالبيــع،ّوفــيّحالــةّتجــارّكنســبةّم

التجزئــةّفــإنّقيمــةّالبيــعّتــوازيّحركــةّالبيــعّولــيسّ
وعلــىّالــرغمّمــنّأنّالنســبةّالمئويــةّعــادةّ.ّالمنــتج

مـــاّتكـــونّصـــغيرةّحيـــثّقـــدّتبلـــغّواحـــدّبالمائـــةّأوّ
ـــــكّ ـــــىّتل ـــــقّعل ـــــة،ّإالّأنّكونهـــــاّتطب ـــــانّبالمائ اثن
يـةّالمبالغّاإلجماليةّالكبيرةّيعنيّأنّالقيمةّاإلجمال

وتمثــلّالرســومّمنــتجّشــركاتّ.ّللرســومّمرتفــعّجــداّ 
ـــلّاالســـتهالكّالوســـيطّ بطاقـــاتّاالئتمـــانّكمـــاّتمث
ــــلّبطاقــــاتّاالئتمــــانّكوســــيلةّ للشــــركاتّالتــــيّتقب

والّيـؤثرّإغفـالّدورّشـركةّبطاقـةّاالئتمــانّ.ّللـدفع
عــــــــادةّمــــــــاّتكــــــــونّ)علــــــــىّقيــــــــاسّالمصــــــــروفاتّ

علــىّالبضــائعّ(ّاالســتهالكّالنهــائيّأوّالصــادرات
ــــىّتقــــديرّوالخــــد ــــؤثرّعل ــــةّولكنهــــاّالّت ماتّالمعني

تكاليفّمقدمّالسلعّوالخدماتّومنتجّشـركةّبطاقـةّ
ويــؤديّذلــكّبــدورهّإلــىّســوءّتخصــيصّ.ّاالئتمــان

ـــىّ القيمـــةّالمضـــافةّمـــنّشـــركةّبطاقـــةّاالئتمـــانّإل
مقـــــدمّالســـــلعّوالخـــــدماتّالتـــــيّتـــــمّدفـــــعّمقابلهـــــاّ

 .باستخدامّبطاقةّاالئتمان
ّ

االئتمانّأحدّاألمثلـةّيعتبرّمثالّشركةّبطاقاتّ 6-162
التــيّتبــينّبشــكلّواضــحّأنّأيــةّشــركةّماليــةّقــدّ
تقدمّخدماتّيتمّدفعّمقابلهاّبوسـائلّمختلفـةّمـنّ

وقــدّتــمّ.ّعمــالءّمختلفــينّأوّفــيّظــروفّمختلفــة
للتــوّمناقشــةّالرســومّالتــيّتفــرضّعلــىّالشــركاتّ

كمــاّ.ّالتــيّقبــلّبطاقــاتّاالئتمــانّكوســيلةّللــدفع
ىّحامـــــلّيمكـــــنّأنّتفـــــرضّرســـــومّمحـــــددةّعلـــــ

البطاقــةّاالئتمانيــة،ّوعــادةّمــاّيــتمّذلــكّكــلّســنة،ّ
وباإلضـافةّإلـىّذلـك،ّ.ّوذلكّنظيرّحملّالبطاقـة

ـــــةّاالئتمانيـــــةّباســـــتخدامّ ـــــإذاّقـــــامّحامـــــلّالبطاق ف
ــــــيّتتيحهــــــاّالبطاقــــــة،ّ ــــــةّالت التســــــهيالتّاالئتماني
فســوفّيــدفعّرســومّغيــرّمباشــرةّمرتبطــةّبالفائــدةّ
مســــــتحقةّالــــــدفعّعــــــنّاالئتمــــــانّغيــــــرّالمســــــددّ

ويعامــــــلّذلــــــكّكقــــــرضّفــــــيّنظــــــامّالحســــــاباتّ)
 (.القومية

ّ
  الخةةدمات الماليةةة التةةي تقةةدم نظيةةر فوائةةد علةةى        

 القروض والودائع
 
هنــاكّطريقــةّتقليديــةّتقــدمّبهــاّالخــدماتّالماليــةّ 6-163

ويفهمّذلكّعلـىّأنـهّ.ّعنّطريقّالوساطةّالمالية
يشـــــيرّإلـــــىّالعمليـــــةّالتـــــيّتقـــــومّفيهـــــاّالمؤسســـــةّ

بقبــــولّودائـــــعّمـــــنّوحـــــداتّّالماليــــةّمثـــــلّالبنـــــك
ـــىّعائـــدّعلـــىّاألمـــوالّ ترغـــبّفـــيّالحصـــولّعل
التــيّالّتكــونّالوحــداتّبحاجــةّالســتخدامهاّفــيّ
الوقتّالراهنّفتقرضهاّإلىّوحـداتّأخـرىّتعـانيّ

علىّذلكّيقدمّالبنـكّآليـةّللسـماحّللوحـدةّاألولـىّوبنـاء ّ.ّعجزا ّفيّاألموالّالالزمةّلسـدّاحتياجاتهـا
وتـدفعّكــلّمـنّالوحــدتينّّ.بـإقراضّالوحـدةّالثانيــة

الوحدةّالمقرضةّسعرّفائدةّمنخفضّعـنّالسـعرّرســوما ّللبنــكّنظيــرّالخدمــةّالمقدمــةّوذلــكّبقبــولّ
الذيّيدفعهّالمقترض،ّويكونّالفـرقّالمتمثـلّفـيّ
ــــةّ الرســــومّالمجمعــــةّالتــــيّيفرضــــهاّالبنــــكّبطريق

ومنّهذهّالفكـرةّ.ّضمنيةّعلىّالمودعّوالمقترض
فائــــــــــــدةّاألساســــــــــــيةّظهــــــــــــرّمفهــــــــــــومّســــــــــــعرّال

ويمثـلّالفـرقّبـينّالسـعرّالمـدفوعّإلـىّ".المرجعي"
البنــــوكّمــــنّقبــــلّالمقترضــــينّوالســــعرّالمرجعــــيّ
باإلضــــــافةّإلــــــىّالفــــــرقّبــــــينّالســــــعرّالمرجعــــــيّ
خـدماتّالوســاطةّالماليـةّالتــيّتقـاسّبشــكلّغيــرّوالســـــعرّالمـــــدفوعّفعليـــــا ّإلـــــىّالمـــــودعينّرســـــومّ

طريقــةّحســابّخــدماتّالوســاطةّالماليــةّ)مباشــرّ
 (.بشكلّغيرّمباشرّالتيّتقاس

ّ
المقرضةّمنّقبلّالمؤسسةّالماليةّالمبلغّالمودعّومــــــعّذلــــــك،ّنــــــادرا ّأنّيســــــاويّمبلــــــغّاألمــــــوالّ 6-164

فهنــاكّبعــضّاألمــوالّالتــيّربمــاّ.ّلــديهاّبالضــبط
قـــدّتكـــونّأودعـــتّولكـــنّلـــمّيـــتمّإقراضـــهاّبعـــد؛ّ
وهنــاكّبعــضّالقــروضّالتــيّيــتمّتمويلهــاّبــأموالّ

ومــعّ.ّرضــةالبنــكّنفســهّولــيسّمــنّاألمــوالّالمقت
ذلــك،ّفــإنّمــودعيّاألمــوالّيحصــلونّعلــىّنفــسّ
مبلــغّالفائـــدةّوالخدمـــةّســـواءّّقـــامّالبنـــكّبـــإقراضّ
ـــــــلّآخـــــــرّأمّال،ّكمـــــــاّيقـــــــومّ ـــــــىّعمي أمـــــــوالهمّإل
المقتــرضّبــدفعّنفــسّمبلــغّالفائــدةّويحصــلّعلــىّ
نفــسّالخدمــةّســواء ّكانــتّاألمــوالّالمقرضــةّإليــهّ
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ـــمّتوفيرهـــاّمـــنّأمـــوالّوســـيطةّأوّمـــنّأمـــوالّ قـــدّت
ولهــــذاّالســــبب،ّهنــــاكّرســــومّخدمــــةّ.ّكّنفســــهالبنـــ

غيــرّمباشــرةّتقديريــةّتحتســبّعلــىّكافــةّالقــروضّ
والودائـــــعّالتـــــيّتقـــــدمهاّالمؤسســـــةّالماليـــــةّبغـــــضّ

وينطبـــــقّالســـــعرّ.ّالنظـــــرّعـــــنّمصـــــدرّاألمـــــوال
المرجعــــيّعلــــىّكــــلّمــــنّالفائــــدةّالمدفوعــــةّعلــــىّ
القـــروضّوالفائـــدةّالمدفوعـــةّعلـــىّالودائـــعّبحيــــثّ

لمســــجلةّكمــــاّفــــيّنظــــامّتحتســــبّمبــــالغّالفائــــدةّا
المرجعــــــــــــــيّلمســــــــــــــتوىّالقــــــــــــــرضّأوّالوديعــــــــــــــةّالحســــاباتّالقوميــــةّوفقــــا ّلحاصــــلّضــــربّالســــعرّ

ويســـجلّالفـــرقّبـــينّهـــذهّالمبـــالغّوالمبـــالغّ.المعنيـــة
المدفوعـــةّبالفعـــلّللمؤسســـةّالماليـــةّكرســـومّخدمـــةّ
.ّيــــدفعهاّالمقتــــرضّأوّالمــــودعّللمؤسســــةّالماليـــــة

تمـدّعلـىّوألغراضّالتوضيح،ّفإنّالمبـالغّالتـيّتع
الســـعرّالمرجعـــيّوالمســـجلةّفـــيّنظـــامّالحســـاباتّ

فائـدةّمحتسـبةّبنظـامّ"القوميةّكفائدةّتوصفّبأنهـاّ
وتوصــــفّالمبــــالغّاإلجماليــــةّ"ّالحســــاباتّالقوميــــة

المدفوعةّبالفعلّإلىّالمؤسسةّالماليةّأوّمنّقبلهـاّ
وبالتــالي،ّفــإنّرســومّالخدمـــةّ".ّفائــدةّبنكيــة"بأنهــاّ

ـــةّّالضـــمنيةّهـــيّعبـــارةّعـــنّمجمـــوع الفائـــدةّالبنكي
علــــىّالقــــروضّمطروحــــا ّمنــــهّالفائــــدةّالمحتســــبةّ
بنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّعلــــىّنفــــسّالقــــروض،ّ
باإلضــافةّإلــىّالفائــدةّالمحتســبةّبنظــامّالحســاباتّ
وتــدفعّرســومّالخدمــةّمــنّقبــلّ.ّعلــىّنفــسّالودائــعالقوميةّعلـىّالودائـعّمطروحـا ّمنهـاّالفائـدةّالبنكيـةّ

ضّأوّتملــــكّالوديعــــةّأوّإلــــىّالوحــــدةّمقابــــلّالقــــّر
 .ّحسبماّيكونّمالئماّ 

ّ
بموجــبّمــاّنــصّعليــهّنظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّ 6-165

فـــإنّهـــذهّالرســـومّغيـــرّالمباشـــرةّالمتعلقـــةّبالفائـــدةّ
تنطبــقّفقــطّعلــىّالقــروضّوالودائــع،ّكمــاّتنطبــقّ
فقـــطّعنـــدماّتكـــونّتلـــكّالقـــروضّوالودائـــعّمقدمـــةّ

والّ.ّمــــــنّالمؤسســــــاتّالماليــــــةّأوّمودعــــــةّلــــــديها
تكونّتلكّالمؤسساتّالماليةّمقيمةّفـيّّيشترطّأن

مقــــرّمعــــين،ّكمــــاّالّيشــــترطّأنّيكــــونّعمالؤهــــاّ
وبالتــالي،ّفــإنّالصــادراتّوالــوارداتّمــنّ.ّمقيمــين

ـــة ـــةّممكن ـــوعّمـــنّالخـــدماتّالمالي كمـــاّالّ.ّهـــذاّالن
ـــــةّبالضـــــرورةّأنّتعـــــرضّ تحتـــــاجّالمؤسســـــةّالمالي
تســــــهيالتّقبــــــولّالودائــــــعّباإلضــــــافةّإلــــــىّتقــــــديمّ

الشـــــركاتّالماليـــــةّالتـــــيّتقـــــدمّوتعتبـــــرّ.ّالقـــــروض
الخــــدماتّالتمويليــــةّالشخصــــيةّأمثلــــةّللمؤسســــاتّ
.ّالماليــــةّالتــــيّتقــــدمّالقــــروضّدونّقبــــولّالودائــــع

ـــذيّتتـــوفرّ ويمكـــنّأنّيحصـــلّمقـــرضّاألمـــوالّال
لديهّحساباتّتفصـيليةّكافيـةّتعامـلّكشـركةّفعليـةّ
أوّشــبهّشــركةّعلــىّهــذاّالنــوعّمــنّالرســوم؛ّوفــيّ

مـــــوالّعـــــادةّمـــــعّالحقيقـــــةّحيـــــثّأنّمقرضـــــيّاأل
يفرضونّأسـعارّفائـدةّمرتفعـةّبشـكلّخاصـة،ّفـإنّ
ـــدّعـــنّحـــدودّ ـــدّتزي رســـومّالخدمـــةّالخاصـــةّبهـــمّق
الفائــدةّالمبينــةّفــيّنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبمبــالغّ

 .مؤثرة
ّ
يعتبرّالسعرّالمرجعيّالـذيّيسـتخدمّفـيّحسـابّ 6-166

الفائــدةّبنظــامّالحســاباتّالقوميــةّبمثابــةّســعرّبــينّ
ــــ .ّةّعلــــىّالودائــــعّوالقــــروضأســــعارّالفائــــدةّالبنكي

بــــينّمســــتوىّالقــــروضّوالودائــــع،ّفإنــــهّالّيمكــــنّومعّذلك،ّفإنهّنظرا ّلعدمّوجـودّتسـاويّضـروريّ
احتســابّســعرّالفائــدةّالمرجعــيّعلــىّأســاسّأنــهّ
ــــــىّالقــــــروضّأوّالودائــــــعّ متوســــــطّاألســــــعارّعل

ويجــــبّأالّيتضــــمنّالســــعرّالمرجعــــيّ.ّببســــاطة
ــــــىّعنصــــــرّالخدمــــــةّوأنّيعكــــــسّالمخــــــاطرّ عل

.ّاالســـتحقاقّالخـــاصّبـــالودائعّوالقـــروضّوهيكـــل
وقـــــدّيكـــــونّالســـــعرّالســـــائدّلعمليـــــاتّاالقتـــــراضّ
واإلقراضّبينّالبنوكّاختياراّمناسباّكسـعرّفائـدةّ

ومــــعّذلــــك،ّفقــــدّيكــــونّهنــــاكّضــــرورةّ.ّمرجعــــي
لوجودّأسعارّمرجعيةّمختلفـةّلكـلّعملـةّيـتمّبهـاّ
ــــولّالودائــــع؛ّخاصــــةّعنــــدماّ مــــنحّالقــــروضّوقب

ســةّماليــةّلــيسّلهــاّمقــرّتشــتركّفــيّالعمليــةّمؤس
وبالنســبةّللبنــوكّداخــلّنفــسّالبلــد،ّغالبــاّ.ّثابــت

ماّيكونّهناكّرسومّخدمـةّزهيـدةّوقـدّالّتفـرضّ
أيـــــةّرســـــومّخدمـــــةّعلـــــىّاإلطـــــالقّفيمـــــاّيتعلـــــقّ
بعمليــــاتّاالقتــــراضّواإلقــــراضّالتــــيّتقــــومّبهــــاّ

 .البنوكّمعّبنوكّأخرى
ّ
قــدّتعــرضّالبنــوكّالقــروضّالتــيّتصــفهاّبأنهــاّ 6-167

ويفسرّذلـكّبأنـهّ.ّارّفائدةّثابتةقروضّذاتّأسع
ـــةّالتـــيّيكـــونّفيهـــاّمســـتوىّالفائـــدةّالبنكيـــةّ الحال
مســـــــتوىّالفائـــــــدةّالمحتســـــــبةّبنظـــــــامّالحســـــــاباتّثابتــــا ،ّولكــــنّمــــعّتغيــــرّالســــعرّالمرجعــــي،ّفــــإنّ

 .القوميةّوكذلكّرسومّالخدمةّقدّيتباينا
ّ
عنــــدماّتســــتحوذّإحــــدىّالشــــركاتّعلــــىّأصــــلّ 6-168

حتسبّقـرضّثابتّبموجبّشروطّإجارةّمالية،ّي
وتعامـــــــلّالـــــــدفعاتّ.ّبـــــــينّالمـــــــؤجرّوالمســـــــتأجر

ـــةّاإليجـــارّكـــدفعاتّفائـــدةّ ـــةّبموجـــبّعملي الدوري
ــــرأسّالمــــال ــــدماّيكــــونّالمــــؤجرّ.ّواســــتردادّل وعن

مؤسسةّماليةّفـإنّالفائـدةّمسـتحقةّالـدفعّبموجـبّ
شـــــروطّاإلجـــــارةّالماليـــــةّتســـــاويّالفائـــــدةّالبنكيـــــةّ
بةّويجبّأنّيـتمّالتمييـزّفيهـاّبـينّالفائـدةّالمحتسـ

بنظــــامّالحســــاباتّالقوميــــةّورســــومّالخدمــــةّالتــــيّ
 .تفرضّكماّهوّالحالّبالنسبةّأليّقرضّآخر

ّ
حتــىّعنــدماّيوصــفّالقــرضّبأنــهّقــرضّغيــرّ 6-169

عامــل،ّفــإنّالفائــدةّورســومّالخدمــةّالمرتبطــةّبــهّ
وقـدّ.ّيستمرّتسجيلهاّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ــــــرّ ــــــةّالقــــــروضّغي وردتّمناقشــــــةّبشــــــأنّمعامل
 .13رقمّّالعاملةّفيّالفصل

ّ
ّ
ّ

الخةةةدمات الماليةةةة المرتبطةةةة باالسةةةتحواذ علةةةى ّ
األصةةول الماليةةة والخصةةوم فةةي األسةةواق الماليةةة 

 والتصرف فيها 
ّ
تعتبرّاألوراقّالماليةّمثلّالكمبياالتّوالسـنداتّ 6-171

أشــكاالّأخــرىّلألصــولّالماليــةّالتــيّينشــأّعنهــاّ
ســدادّفوائــدّتســتحقّإلــىّمالــكّالورقــةّالماليــةّمــنّ

هــوّمبــينّبالوصــفّفــيّالفصــلّوكمــاّ.ّمصــدرها
،ّفــإنّبعــضّتلــكّالفوائــدّقــدّيــتمّتقــديرها17ّرقــمّ
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منّالتغييراتّالتيّتطرأّعلىّقيمـةّاألوراقّالماليـةّ
وعنـــــدماّتعـــــرضّإحـــــدىّ.ّمـــــعّاقتـــــرابّاســـــتحقاقها

المؤسساتّالماليةّورقةّماليـةّللبيـع،ّتفـرضّرسـومّ
الــذيّ(ّأوّســعرّالطلــب)الخدمــةّمــعّســعرّالشــراءّ

يةّالتقديريــــــةّللورقــــــةّالماليــــــةّيمثــــــلّالقيمــــــةّالســــــوق
وهنـاكّرسـومّأخـرىّتفـرضّ.ّباإلضافةّإلىّهامش

عنــدماّتبــاعّالورقــةّالماليــةّمــعّالســعرّالمعــروضّ
الــــذيّيمثــــلّالقيمــــةّ(ّســــعرّالعــــرض)علـــىّالبــــائعّ

 .السوقيةّمطروحاّمنهاّالهامش
ّ
قدّتتغيرّأسعارّاألوراقّالماليةّبسـرعة،ّولتجنـبّ 6-171

حســــــابّتضــــــمينّأربــــــاحّوخســــــائرّاالقتنــــــاءّفــــــيّ
هـــوامشّالخدمــــة،ّمـــنّاألهميــــةّحســـابّالهــــوامشّ
علــىّالمبيعــاتّوالمشــترياتّعلــىّأســاسّاألســعارّ

ويعتبـرّالسـعرّالمتوسـطّللورقـةّالماليـةّ.ّالمتوسـطة
هــوّالمتوســطّعنــدّنقطــةّزمنيــةّمحــددةّبــينّســعرّ

وبالتــــالي،ّفــــإنّالهــــامشّ.ّالعــــرضّوســــعرّالطلــــب
علـــىّشـــراءّالورقـــةّالماليـــةّهـــوّالفـــرقّبـــينّســـعرّ

والســـعرّالمتوســـطّوقـــتّالشـــراءّوالهـــامشّالطلـــبّ
علــىّالبيــعّهــوّالفــرقّبــينّالســعرّالمتوســطّوســعرّ

 .العرضّوقتّالبيع
ّ
مـــنّاألهميـــةّبمكـــانّعنـــدّقيـــاسّالفائـــدةّكارتفـــاعّ 6-172

فــيّقيمــةّالورقــةّالماليــةّبــينّتــاريخّشــرائهاّوتــاريخّ
أنّيـتمّالقيـاسّمـنّ(ّأوّبيعهاّبعـدّذلـك)استحقاقهاّ

نقطــةّأخـــرىّوأنّالقيمــةّعنــدّنقطـــةّمتوســطةّإلـــىّ
تعاملّالفـروقّبـينّسـعرّالنقطـةّالمتوسـطةّوسـعرّ
العـــــــرضّأوّالطلـــــــبّوقـــــــتّالشـــــــراءّأوّالبيـــــــعّأوّ

إنّإغفـــــالّالهـــــوامشّ.ّاالســـــتردادّكهـــــامشّخدمـــــة
يـــبخسّقيمـــةّإنتـــاجّالمؤسســـاتّالماليـــةّوقـــدّيعمـــلّ

 .ّأيضا ّعلىّتخفيضّدفعاتّالفائدة
ّ
ــــــوقّالمســــــاهمينّوأســــــهمّأوّوحــــــداتّ 6-173 تحقــــــقّحق

ـــةّبخـــالفّصـــناديقّاالســـتث ـــىّالملكي بخــالفّاألوراقّالماليــةّّ-الفائــدة،ّولكنهــاّتعــرضّمارّدخـــال ّعل
للبيـــعّوالشـــراءّبأســـعارّّ–التـــيّتمثـــلّديونـــاّللغيـــرّ

ويجبّأنّيعامـلّالفـرقّبـينّسـعرّالشـراءّ.ّمختلفة
والســعرّالمتوســط،ّوالســعرّالمتوســطّوســعرّالبيــعّ
كتـــــوفيرّللخـــــدماتّالماليـــــةّكمـــــاّهـــــوّالحـــــالّفـــــيّ

ــــــ ــــــىّ.ّةاألوراقّالمالي ــــــادئّعل ــــــسّالمب ــــــقّنف وتنطب
 .األوراقّالماليةّلنفسّالسبب

ّ
علــىّالـــرغمّمــنّعـــدمّوجـــودّأيــةّتـــدفقاتّدخـــل174ّّّ-6

،ّفــإنّالهــوامشّبــينّأســعارّالشــراءّوالبيــعّالملكيــةمــنّّّّ
بمــاّ)تنطبــقّكــذلكّعلــىّعمليــاتّشــراءّالعمــالتّاألجنبيــةّ

فــيّذلــكّالعمليــاتّالتــيّتــتمّبــالعمالتّاألجنبيــةّمثــلّدفــعّ
قيمــةّالــوارداتّوالصــادراتّباإلضــافةّإلــىّاالســتحواذّعلــىّ

ومــرةّأخــرىّيجــبّأنّ(.ّنقــدّورقــيّومعــدنيّلعملــةّأجنبيــة
للخـــدماتّالماليـــةّّتـــوفيرلـــىّأنهـــاّتعامـــلّهـــذهّالهـــوامشّع

علــىّنحــوّيشــبهّالطريقــةّالمبينــةّبالوصــفّبشــأنّاألوراقّ
ّ.المالية

ّ
الخدمات المالية المرتبطة ببرامج التأمين . 2

 والمعاش التقاعدي

ّ
 :يغطيّهذاّالعنوانّخمسةّأنواعّمنّاألنشطة6-175ّ
ّ

 التأمينّعلىّغيرّالحياة
 التأمينّعلىّالحياةّواألقساطّالسنوية

 إعادةّالتأمين
 برامجّالتأمينّاالجتماعي
 برامجّّالضمانّالموحد

ّ
ّتوزيعّ 6-176 ّإعادة ّإلى ّالبرامج ّتلك ّكافة تؤدي

ّالتوزيعّ ّحساب ّفي ّإما ّوالمقيدة األموال،
ّالمالي ّالحساب ّفي ّأو ّللدخل  ّ.الثانوي

ّوبرامجّ ّالحياة ّغير ّعلى ّللتأمين بالنسبة
ّالتوزيعّ ّإعادات ّمعظم ّفإن ّالموحد، الضمان

 ّ.بينّمختلفّالوحداتّفيّنفسّالفترةتحدثّ
 

ّقليلّتدفعّالعديدّمنّوحداتّالعمالءّأقساطا ّصغيرةّ ّيتلقىّعدد ّبينما ّرسوما ، ّأو ّما ّكبيرةإلىّحد ّمدفوعات ّأو ّمطالبات بالنسبةّ ّ.منها
للتأمينّعلىّالحياة،ّواألقساطّالسنوية،ّوخططّ
ّأمرّ ّالتوزيع ّإعادة ّفإن ّالتقاعدي، المعاش

ّ ّبالرغم ّبينّأساسي، ّشامل، ّغير ّأنه من
ّالواحد ّللعميل ّالفترات ّوفاءهمّ .مختلف في

بمسئولياتهمّكمدراءّلتلكّاألموال،ّفإنّشركاتّ
ّكلّ ّفي ّمشاركة ّالمعاش ّصناديق ّو التأمين
ّوهيّ ّالسيولة، ّتحويل ّو ّالمخاطر ّإدارة من

ّّ.المهامّالرئيسيةّللمؤسساتّالمالية
ّ
ّلحاملّ 6-177 ّغطاءا  ّالحياة ّغير ّعلى ّالتأمين ّيتمّايتيح ّالتي ّاألضرار ّأو ّالخسائر ّضد لبوليصة

ّللحوادث ّكنتيجة ّقسطّ ّ.تكبدها ّدفع يتم
التأمينّإلىّشركةّالتأمينّوّيتمّدفعّالمطالبةّ
إلىّحاملّالوثيقةّفقطّإذاّوقعّالحادثّالمؤمنّ

فيّحالةّوقوعّالحدثّفإنّأقصىّحدّ ّ.ضده
ّفيّ ّمحددا  ّيكون ّدفعه ّيتعين ّالذي ّللمبلغ ّيتعلق ّبحيث ّكانّالوثيقة ّإذا ّبما ّفقط األمر

ّّّ.المبلغّسيدفعّأمّالّوليسّبقيمته
ّ
ّدفعّ 6-178 ّيتم ّالحياة، ّعلى ّالتأمين ّوثيقة بموجب

العديدّمنّالمدفوعاتّالصغيرةّعلىّمدىّفترةّ
ّمنّ ّعدد ّأو ّواحد ّإجمالي ّمبلغ ّإما ّو زمنية
ّاألوقاتّ ّبعض ّفي ّتتم ّاألكبر المدفوعات

ّالمستقبل ّفي ّعلىّ ّ.المحددة ّالتأمين يحتوي
ّماّالح ّوعادة ّالمشروطية، ّمن ّقدر ّعلى ياة

ّّ.الذيّسيتمّدفعهّهوّالذيّغيرّمؤكديكونّدفعّالمبلغّفيهّأمرا ّمؤكدا ،ّوّلكنّالمبلغّ
ّ
تقدمّاألقساطّالسنويةّمنّشركاتّالتأمينّوهيّ 6-179

ّمقطوعّ ّمبلغ ّلتحويل ّللشخصّالفردي وسيلة
ّّّ.إلىّمجموعةّمنّالمدفوعاتّفيّالمستقبل

ّ
6-181 ّ ّبه ّيقوم ّما ّنحو ّمنّوعلى ّالحد ّمن األفراد

ّوثيقةّ ّعمل ّخالل ّمن ّللمخاطر تعرضهم
ّنفسهاّ ّمنّشركاتّالتأمين ّالعديد ّفإن تأمين،
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ويسمىّالتأمينّبينّأحدّمؤسساتّ ّ.تفعلّذلك
ّالتأمين يطلقّعلىّ) ّ.التأمينّواألخرىّبإعادة

ّالتأمينّ ّالتأمين، ّإعادة ّباستثناء التأمين،
تأمينّتتمّالعديدّمنّمعامالتّإعادةّال (المباشر

ّمنّ ّالقليل ّفي ّالمتخصصة ّالمؤسسات مع
كذلكّيجوزّلمنّقامواّ .المراكزّالماليةّالعالمية

ّإعادةّ ّوثيقة ّعلى ّيحصلوا ّأن ّالتأمين بإعادة
ّإضافية ّمنّ .تأمين ّالنوع ّهذا ّعلى يطلق
ّ"التأمينّاالرتجاعي"الممارساتّ

 
ّالتيّ 6-181 ّالخطة ّهي ّاالجتماعي ّالتأمين برنامج

ّ ّطرفّثالث، ّيقوم ّأوّبموجبها ّربّعمل عادة
الحكومة،ّبتشجيعّأوّإلزامّاألفرادّعلىّالمشاركةّ
ّالظروفّ ّمن ّمنافعّفيّعدد ّلتقديم فيّبرنامج

ّالتقاعد ّالمعاشّعند ّذلك ّفي ّبما  .المحددة،
تتشابهّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّفيّالعديدّمنّ
سماتهاّمعّالتأمينّالمباشر،ّويجوزّإدارتهاّمنّ

ّ ّالتأمين ّشركات ّه قبل ّأن ّليستّعلى ذه
ّاألمور،ّ ّعليه ّتجري ّما ّطبيعة ّهي بالضرورة
ّدفعّ ّكيفية ّفي ّخاصة ّبصفة ّتنويعات فهناك

ّ ّحالةّ)المساهمات ّفي ّاألقساط ّتوازي والتي
ّالتأمينّالمباشر ّتسجيلّ( ّبها ّالتيّيتم والطريقة

ّ.ّّالمنافع
ّ
ّوالتيّمنّ 6-182 ّما، ّوحدة ففيّبعضّالظروفّتقوم

ةّالممكنّوليسّبالضرورةّأنّتكونّداخلّحكوم
ّذاتّ ّالضمانات ّمن ّالعديد ّبعرض عامة،

ّكبير ّحد ّإلى ّالمماثلة ّاألمثلةّ ّ.الطبيعة ومن
ّقروضّ ّكذلك ّو ّالتصدير ّضمانات ّذلك على

وألنّالضماناتّتتماثلّإلىّحدّكبيرّ ّ.الطالب
وتتعدد،ّفمنّالممكنّأنّعملّتقديراتّاحصائيةّ
ّعلىّ ّسيتعين ّالتي ّاألمور ّعدد ّحول عامة

ّبالتا ّو ّأيضاّالضمانّتغطيتها ليّيتمّمعالجتها
ّّّ.بطريقةّمماثلةّللتأمينّعلىّغيرّالحياة

ّ
وقدّتمّالتطرقّإلىّوصفّالتسجيالتّالمباشرةّ 6-183

ّقياسّ ّذلك ّفي ّبما ّاألنشطة، ّهذه ّمن لكل
ّشركاتّ ّبين ّالتدفقات ّوتسجيل المخرجات،
ّوّ ّناحية ّمن ّالمعاشات ّصناديق ّأو التأمين
ّناحيةّ ّالمستفيدينّمن ّأو ّبوالصّالتأمين حملة

 خرى،ّوّتأثيراتّالتغيراتّفيّأ
ّمنّ ّالمجموعتين ّكال ّفي ّالعمومية الميزانيات
المؤسسات،ّتمّالتطرقّإلىّوصفّكلّذلكّفيّ

ّعشر ّالسابع ّالفصل ّمن ّالثالث وفيماّّ.الجزء
ّلقياسّمخرجاتّ يليّملخصّللسماتّالرئيسية

ّّ.العديدّمنّاألنشطةّالتيّتمّإيرادهاّأعاله
 

 الحياةالتأمين على غير         
ّ
ّتقبل6-184ّّ ّالحياة، ّعلىّغير ّالتأمين بموجبّوثيقة

ّبهّ ّتحتفظ ّو ّالعميل ّمن ّقسطا  ّالتأمين ّلحينّشركة ّأو ّالعميل ّمن ّمطالبة ّتقديم ّيتم لحين
ّالتأمين ّفترة ّانقضاء ّتقومّ . ّاألثناء ّتلك في

ّدخلّ ّيكون ّو ّالقسط ّباستثمار ّالتأمين شركة

ّتقومّ ّلألموال، ّإضافي ّمصدر ّبمثابة الملكية
 ّ.الشركةّمنّخاللهّبالوفاءّبأيّمطالبةّتحدث

ّبالنسبةّ ّمضيعا  ّدخال  ّالملكية ّدخل ّتكميلّيمثل ّعلىّأنه ّمعاملته ّوبالتاليّيتم للعميل،
ّالفعلي ّللقسط ّالتأمينّ ّ.كامن ّشركة تحدد

ّمجموعّ ّيكون ّبحيث ّالفعلية ّاألقساط مستوى
مبلغّاألقساطّالفعليةّمضافا ّإليهّدخلّالملكيةّ

ّالمطا ّمن ّتتركّأقل ّبحيث ّالمتوقعة لبات
ّبه،ّ ّاالحتفاظ ّالتأمين ّلشركة ّيمكن ّالتأمينهامشا  ّالهامشّمخرجاتّشركة  .ويمثلّهذا
ّتقريرّ ّيتم ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في
ّمنهاّ ّيقصد ّبطريقة ّالتأمين مخرجاتّصناعة
ّشركاتّ ّفي ّاألقساط ّوضع ّسياسات محاكاة

ّّّ.التأمين
ّ
ّمخّر 6-185 ّقياس ّفي ّالرئيسية ّالطريقة جاتّتتمثل

ّّ:التأمينّعلىّغيرّالحياةّفيماّيلي
ّإجماليّاألقساطّالمكتسبة

ّمكمالتّاألقساطزائدّ
ّ.تسوياتّالمطالباتّالمتكبدةّناقص

ّ
القسط الفعلي هو المبل  المدفوع إلى المؤمن  6-186

المباشر أو معيد التأمين لضمان الغطاء 
 .التأميني لحدث معين عبر فترة زمنية محددة

الغطاءّالتأمينيّعلىّعدةّّوكثيرا ّماّيتمّتوفير 
ّبقسطّمستحقّ ّواحد ّعام ّمنها ّكل مراتّمدة
يتعينّدفعهّفيّالبداية،ّبالرغمّمنّأنهّقدّيتمّ

ّ ّأقصر ّلفترات ّالتأميني ّالغطاء أوّ)توفير
ّأطول ّقابال ّ( ّالتأميني ّالغطاء ّيصبح ّقد و

ّسبيلّ ّعلى ّشهرية ّأقساط، ّشكل ّعلى للدفع
ّّّ.المثال

ّ
من القسط  تشكل األقساطاالمكتسبة جزءاً  6-187

الفعلي المتعلق بالغطاء المقدم للفترة 
ّحلتّ  .المحاسبية ّفإذا ّالمثال، ّسبيل وعلى

ّ ّبقيمة ّاألقساط ّذات ّالسنوية 121ّالبوليصة
علىّشكلّوحداتّفيّاألولّمنّإبريل،ّوّكانّ
ّالتقويمية،ّ ّالسنة ّعن ّالحسابات ّإعداد يجري
ّالتقويميّهيّ فإنّاألقساطّالمكتسبةّفيّالعام

أما األقساط غير  المكتسبة فهي ّ.قسطاّ 91ّ
مبل  القسط الفعلي الذي تم تلقيه والمتعلقة 

  .بالفترة الماضية عند تلك النقطة المحاسبية
فيّالمثالّالذيّأوردناهّللتو،ّوّفيّنهايةّالفترةّ
ّمسمىّ ّغير ّقسطا  ّهناك ّسيكون مقصودّمنهّتوفيرّالتغطيةّالتأمينية31ّّبقيمةّالمحاسبية،

ّالثالث ّالتاليةّلألشهر ّالسنة ّمن  ّ.األولى
هي المبل  المدفوع إلى ( الفائدة)المطالبة 

حامل البوليصة من قبل المؤمن المباشر أو 
معيد التأمين فيما يتعلق بالحدث المغطى 
بالبوليصة والذي يقع خالل فترة التغطية التي 

عادةّماّتصبحّ .تكون فيها البوليصة صالحة
ّ ّعندما ّالدفع ّمستحقة ّالحدث،ّالمطالبات يقع

ّقليالّ  ّالحق ّوقت ّفي ّالدفع ّتم ن هذاّ) ّ.وا 
ّفيّ ّله ّالتطرق ّتم ّالقيد ّوقت ّفي االستثناء
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ّ ّالمطالباتّالتيّّّ(.121-8الفقرة يطلقّعلى
ّالمتكبدة ّالمطالبات ّاسم ّمستحقة ّ.تصبح فيّّ

ّفترةّ ّتطول ّقد ّعليها، ّالمتنازع بعضّالحاالت
ّبنشوءّ ّتسبب ّالذي ّالحدث ّوقوع ّبين التأخير
ّ.المطالبةّوبينّتسويةّالمطالبةّإلىّبضعّسنين

تغطي المطالبات غير المنتهية المطالبات  
التي لم يتم اإلبالغ بها، وتلك التي تم اإلبالغ 
بها ولكن لم يتم تسويتها، أو التي تم اإلبالغ 

ّ .بها وتسويتها، ولكن لم يتم دفعها بعد
 
ّاحتياطات6-188ّّ لدىّمؤسساتّالتأمينّتحتّتصرفها

تتألفّمنّاألقساطّغيرّالمكتسبة،ّوّالمطالباتّ
ّتسويتها ّبعد ّيتم ّلم ّهذهّّ.التي ّعلى يطلق

االحتياطاتّاسمّاالحتياطاتّالفنية،ّوّتستخدمّ
ّّ.منّقبلّشركةّالتأمينّلضمانّدخلّاالستثمار

ّشركةّ ّمسئولية ّهي ّالفنية ّاالحتياطات وألن
ّدخلّ ّفإن ّالبوالص، ّحاملي ّتجاه التأمين

ّ ّالذي ّحامليّاالستثمار ّإلى ُّيعزى تولده
ّالتيّتظلّلدى .البوالص شركةّّإالّأنّالمبالغ

التأمين،ّإنماّهيّفيّالواقعّتكملةّمخفيةّللقسطّ
وعليهّيتمّمعاملةّهذاّالدخلّعلىّأنهّ ّ.الظاهر

ّالبوليصةّ ّقبلّحامل ّالمدفوعّمن ّللقسط مكمل
ّّ.لشركةّالتأمين

 
ّمنّ 6-189 ّوالتي ّاألقساط، ّمستويات ّتسوية في

ّ ّأن ّبهاّالواضح ّتقوم ّأن ّالتأمين ّشركة على
بصورةّمستمرة،ّفإنهاّتقومّبعملّتقديرّلمستوىّ

ّتواجهها ّأن ّتتوقع ّالتي ّنظامّ .المطالبات في
ّمنّ ّيمكن ّطريقتان ّهناك ّالقومية، الحسابات

ّ ّالمطالبات ّمستوى ّتقرير الُمَسمىّ)خاللهما
ّالمعدلة ّ(:بالمطالبات ّفورية،ّّ ّطريقة األولى

ّالتوق ّبطريقة ّتقديرّوالموصوفة ّيتم ّفيها ّو ع،
ّيعتمدّ ّنموذج ّمن ّالمعدلة ّالمطالبات مستوى
ّالدفعّ ّالواجبة ّللمطالبات ّالسابق ّالنموذج على

ّالشركة ّقبل ّفيّ ّ.من ّأنه ّفيعني ّاآلخر أما
ّاستخدامّ ّينبغي ّالمعدلة ّالمطالبات اشتقاق

ّالمحاسبية ّحساباتّ ّ.المعلومات ّإطار في
ّ ّيسمى ّبند ّهناك ّالتأمين تخصيصاتّ"شركات

ّمساواةال ّباألموالّالتيّيتعينّعلىّ" ّدليال  ّبالمطالباتّويقدم ّللوفاء ّجانبا  ّوضعها ّالتأمين ّالمتوقعةشركة ّغير ّ.الكبيرة ّتمتّّ ّالتي المطالبات
ّتكبدهاّ ّتم ّفعلية ّمطالبات ّتعتبر تسويتها
 .باإلضافةّإلىّالتغييرّفيّمخصصاتّالمساواة

ّمخصصاتّ ّفيها ّتكفي ّال ّالتي ّالظروف في
ّلّر ّتمتّالمساواة ّالتي ّالمطالبات ّمستوى فع

ّأخرى،ّ ّمرة ّالطبيعي ّالمستوى ّإلى تسويتها
ّاألموالّ ّببعضّاإلسهاماتّمن ّاإلسهام ينبغي

ّّّ.الشخصيةّأيضاّ 
ّ
فيّبعضّاألحيان،ّقدّتتغيرّاالحتياطياتّالفنيةّ 6-191

ّاستجابةّلترتيباتّماليةّ وّمخصصاتّالمساواة
ّالمتوقعةّ ّاألنماط ّفي ّالتغيرات ّبسبب ّليس و

ينبغيّتسجيلّمثلّهذهّ ّ.والمطالباتّلألقساط
ّ ّتحت ّاألخرى"التغيرات ّالتغيرات ّحجمّ" في

ّالمعادلةّ ّمن ّاستبعادها ّو ّاألصول حساب
ّّّ.الخاصةّبتحديدّالمخرجات

ّ
ّالمعلوماتّ 6-191 ّفيها ّتكون ّال ّالتي ّالظروف في

متاحةّأليّمنّالمنظورينّالشتقاقّالمطالباتّ
ّلتقديرّ ّالضروري ّمن ّيكون ّقد المعدلة،

ّحاصلّالمخرجا ّطريق ّعن ّذلك ّمن ّبدال  ّلألرباحّت ّمخصص ّفيها ّبما ّالتكاليف جمع
ّّّ.الطبيعية

ّ
 التأمين على الحياة        

ّ
بوليصةّالتأمينّعلىّالحياةّهيّنوعّمنّبرامجّ 6-192

ّحاملّ اإلدخار ّيقوم ّالسنوات، ّمن لعدد
البوليصةّبدفعّأقساطّإلىّشركةّالتأمينّمقابلّ

قدّيتمّ .ّوعدّبالمنافعّفيّتاريخّمستقبليّمعين
ّمعادلةّ ّصورة ّعلى ّالمنافع ّهذه ّعن التعبير
ّتكونّمعتمدةّ ّأوّقد تتعلقّباألقساطّالمدفوعة
علىّمستوىّنجاحّشركةّالتأمينّفيّاستثمارّ

ّّّ.األموال
ّ
6-193 ّ ّشركة ّاألقساطّالمدفوعةّتقوم التأمينّبمراكمة

ّالذيّتصبحّفيهّالمنافعّ حتىّالتاريخّالموعود
ّتستخدمّ ّالوقت ّذلك ّفي ّو ّالدفع مستحقة
ّاستثماري ّدخل ّإنتاج ّفي ّّ.االحتياطات

ّإلىّ ّاالستثمار ّمن ّالدخل ّبعض يضاف
ّتخصّ ّالتي ّالحياة ّعلى ّالتأمين احتياطات

 ّ.حملةّالبوالصّللوفاءّبالمنافعّفيّالمستقبل
ّالبوليصةّ ّلحامل ّأصل ّهو ّالتخصيص هذا
ّالتأمينّ ّشركة ّبواسطة ّبه ّاالحتفاظ ّيتم ولكنه
والتيّتستمرّفيّاستثمارّالمبالغّلحينّتصبحّ

ّالدفع ّمستحقة ّبباقيّ ّ.العوائد ّاالحتفاظ يتم
ّلحاملّ ّالمخصص ّغير ّاالستثمار دخل
ّلهاّ ّكرسوم ّالتأمين ّشركة ّقبل ّمن البوليصة

ّّّ.عنّالخدمةّالتيّتقدمها
ّ
ّعلىّ 6-194 ّالتأمين ّمخرجات ّاحتساب ّطريقة تتبع

ّللتأمينّعلىّغيرّ ّنفسّالمبادئّالعامة الحياة
ّتلقيّ ّبين ّزمنية ّفترة ّلوجود ّولكن الحياة،
ّفإنهّ ّالمنافع، ّأداء ّحلول ّموعد ّو األقساط
ّللتغيراتّ ّمعينة ّتخصيصّمخصصات يتعين

ّّّ.فيّاالحتياطاتّالفنية
ّ
ّيتمّاشتقاقّمخرجاتّالتأمينّعلىّالحياةّعلى 6-195

 ّ:النحوّالتالي
ّ

ّاألقساطّالمكتسبة
ّمكمالتّاألقساطّزائدّ
ّالمنافعّالمستحقةناقصّّ

ّّناقصّّّّّّّّّّّ ّاالنخفاضاتّزائد)الزيادات ّّّّفيّ(
ّّّ.االحتياطاتّالفنيةّللتأمينّعلىّالحياة

ّ
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ّبالنسبةّ 6-196 ّالطريقة ّبنفس ّاألقساط ّتعريف يتم
ّفيّ ّالمتبع ّالنحو ّعلى ّالحياة ّعلى للتأمين

ّّ.علىّغيرّالحياةالتأمينّ
ّ
ّفي6-197ّّ ّوضوحا  ّأكثر ّاألقساط ّمكمالت التأمينّعلىّالحياةّعنهاّفيّالتأمينّعلىّغيرّتعتبر

ّكافةّ ّ.الحياة ّمن ّاألقساط ّمكمالت تتألف
ّعلىّ ّكسبها ّيتم ّالتي ّاالستثمار دخول

ّالبوالص ّلحملة ّالمخصصة  ّ.االحتياطات
المبالغّالداخلةّفيّالمكتسباتّالتيّالّيحصلّ
ّوضعهّ ّخالل ّمن ّالبوليصة ّحامل عليها
ّيتمّ ّالتأمين ّشركة ّتصرف ّتحت األموال
ّتوزيعّ ّفي ّملكية ّدخل ّأنها ّعلى تسجيلها

ّّّ.حسابّالدخلّاألولي
ّ
يتمّتسجيلّالمنافعّكماّلوّكانتّقدّتمّمنحهاّأوّ 6-198

ّإلىّ .دفعها ّالحياة ّعلى ّالتأمين ّفي ّحاجة ال
اشتقاقّرقمّمعدلّحيثّأنّالّتوجدّنفسّالدرجةّ

ّالمدفوعاتّّغير ّفي ّالتطاير ّمن المتوقعة
 ّ.المستحقةّبموجبّبوليصةّالتأمينّعلىّالحياة

ّبعملّ ّتقوم ّأن ّالتأمين ّلشركة ّالممكن من
ّحتىّ ّالدفع، ّالمستحقة ّللمنافع ّكلية تقديرات

ّّّ.لسنواتّقادمة
ّ

تتزايدّاالحتياطاتّالفنيةّللتأمينّعلى199ّّّ-6
يتمّالحياةّكلّعامّبسببّاألقساطّالجديدةّالتيّ

ّالمخصصّ ّالجديد ّاالستثمار ّدخل ّو دفعها،
وّ(ّولكنّليسّللمنسحبينّمنها)لحملةّالبوالصّ

وبالتاليّ ّ.االنخفاضاتّبسببّالمنافعّالمدفوعة
فإنّمنّالممكنّالتعبيرّعنّمستوياتّمخرجاتّ
شركاتّالتأمينّباعتبارهّالفارقّبينّمجملّدخلّ
ّالفنيةّ ّاالحتياطات ّعلى ّالمكتسب االستثمار

ّدخلّللتأمي ّمن ّالجزء ّناقص ّالحياة ّعلى ن
ّالبوالصّ ّلحاملي ّالمخصصّبالفعل االستثمار

 ّ.ومضافا ّإلىّاالحتياطاتّالفنيةّللتأمين
ّ

 إعادة التأمين         
ّهيّ 6-211 ّالتأمين ّإعادة ّمخرجات ّاحتساب طريقة

ّمخرجاتّ ّاحتساب ّفي ّالطريقة ّنفس ّيتمّتماما  ّما ّكان ّسواء ّالحياة، ّغير ّعلى التأمين
ّ ّعلىّإعادة ّتأمين ّبوالص ّهو ّعليه التأمين

ّّ.الحياةّأوّعلىّغيرّالحياة
ّ

 خطط التأمين االجتماعي         
ّ
هناكّأربعةّطرقّمختلفةّيتمّمنّخاللهاّوضعّ 6-211

ّّّ.برامجّالتأمينّاالجتماعي
ّاالجتماعيّّ-أ ّالتأمين ّبعضّصور ّتوفير يتم

ّتأمينّ ّبرنامج ّبموجب ّالحكومة ّقبل من
 ّ.اجتماعيّخاصةّبها

ّبرنامجّّقدّ-ب ّبتنظيم ّأيّصاحبّعمل يقوم
 .تأمينّاجتماعيّلموظفيه

ّشركاتّّ-ج ّأحد ّإلى ّالعمل ّصاحب ّيعهد قد
 ّ.التأمينّبإدارةّبرنامجّلموظفيهّمقابلّرسوم

ّالتأمينّأنّتديرّبرنامجّّ-د ّتعرضّشركة قد
ّأيّدخلّ ّمقابل ّأصحابّاألعمال ّمن للعديد
ملكيةّواالحتفاظّبالمكتسباتّالتيّتحققهاّفوقّ

ّ ّالبرنامجما ّفي ّللمشاركين ّمستحق  ّ.هو
ّاالتفاقّ ّهذا ّعن ّالناتج ّالترتيب ويسمى

ّّ.بالبرنامجّمتعددّأصحابّاألعمال
ّ

ّاألنواعّ ّهذه ّمن ّكل ّمخرجات ّاحتساب يتم
ّّ.للتأمينّاالجتماعيّبطريقةّمختلفة

ّ
ّباعتبارهاّ 6-212 ّاالجتماعي ّالتأمين ّبرامج ّإدارة يتم

ّالعامة ّالحكومة ّعمليات ّمن ّتم ّ.جزءا  ّإذا
تمييزّوحداتّمعينة،ّفإنهّيتمّتقريرّمخرجاتهاّ
ّالمخرجاتّ ّكافة ّعلى ّالمطبقة ّالطريقة بنفس

ّالتكاليف ّكمجموع ّالسوقية ّيتمّ .غير ّلم إذا
ّتضمينّ ّيتم ّفإنه ّبعينها، ّوحدات تمييز
ّمخرجاتّ ّمع ّاالجتماعي ّالتأمين مخرجات

ّّّ.المستوىّالحكوميّالذيّيعملّمنّخالله
ّ
6-213 ّ ّأصحاب ّأحد ّيدير ّخطتهّعندما األعمال

ّقيمةّ ّفإن ّاالجتماعي، ّللتأمين الخاصة
ّمجموعّ ّباعتبارها ّأيضا  ّتقريرها المخرجاتّيتم
التكاليفّبماّفيهاّتقديرّللعائدّعلىّأيّرأسمالّ

ّالبرنامج ّإدارة ّفي ّإذاّ ّ.ثابتّمستخدم وحتى
ّمعاشاتّ ّصندوق ّبتأسيس ّالعمل ّرب قام
ّالمخرجاتّ ّقيمة ّفإن ّالبرنامج، ّإلدارة منفصل

ّّ.تقاسّبنفسّالطريقةستظلّ
ّ
 
ّإحدىّشركاتّ 6-214 ّالعمل ّصاحب ّيستخدم عندما

ّقيمةّ ّفإن ّعنه، ّنيابة ّالخطة ّإلدارة التأمين
ّشركةّ ّتتقاضاها ّالتي ّالرسوم ّهي المخرجات

ّّ.التأمين
 
بالنسبةّللبرنامجّمتعددّأصحابّاألعمال،ّفإنّ 6-215

قيمةّالمخرجاتّتقاسّبالطريقةّالمستعملةّفيّ
ّ ّالحياة، ّعلى ّالتأمين ّفوائضّبوالص وهي

الدخلّاالستثماريّالذيّيتمّتحقيقهّفيّالخططّ
ّاالحتياطياتّ ّإلى ّالمضافة ّالكميات ناقص
ّالحاليةّ ّالمعاشية ّبالمستحقات للوفاء

ّّّ.والمستقبلية
 

 برامج الضمان الموحد         
ّ
ّكمنتجّ 6-216 ّالموحد ّالضمان ّبرامج ّعملت إذا

ّاحتسابهاّ ّيتم ّالمخرجات ّقيمة ّفإن سوقي،
أماّإذاّ ّ.التأمينّعلىّغيرّالحياةبنفسّطريقةّ

ّقيمةّ ّفإن ّسوقي، ّغير ّكمنتج ّالبرنامج كان
ّّّ.المخرجاتّتحتسبّبنفسّمجموعّالتكاليف

 
 البحث والتطوير -9
ّ
البحثّوالتطويرّهوّالعملّاإلبداعيّالذيّيتمّ 6-217

ّمخزونّ ّلزيادة ّمنظمة ّبصور ّبه القيام
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ّمنّ ّالمخزون ّذلك ّواستخدام المعلومات،
اكتشافّأوّتطويرّمنتجاتّالمعلوماتّلغرضّ

ّأوّ ّالمحسنة ّالنسخ ّذلك ّفي ّبما جديدة،
ّاكتشافّ ّأو ّالقائمة، ّالمنتجات مستوياتّجودة
ّأكثرّ ّأو ّجديدة ّإنتاجية ّعمليات ّتطوير أو

ّ.جودة ّنشاطّّ ّبمثابة ّوالتطوير ّالبحث وليس
ّينبغيّتخصيصّمؤسسةّ ّو ّالحق، ّأو مساعد

ّأمكن ّكلما ّبه ّللقيام ّفإنّ ّ.مستقلة وعليه
ّقبلّاألبحا ّمن ّبها ّالقيام ّيتم ّالتي ثّوالتطوير

ّحيثّ ّمن ّينبغي ّبمفردهم ّالسوقيين المنتجين
المبدأّأنّتكونّمحلّتقديرّعلىّأساسّاألسعارّ
األساسيةّالتيّكانتّسُتدفعّإذاّماّتمّالتعاقدّمعّ
مقاولّللقيامّبتلكّاألبحاثّبشكلّتجاري،ّولكنّ
ّأساسّ ّعلى ّتقييمها ّينبغي ّالعملية ّالناحية من

ّتكاليفّإجمال ّذلك ّفي ّبما ّاإلنتاج ّتكاليف ي
أنشطةّ ّ.األصولّالثابتةّالمستخدمةّفيّاإلنتاج

ّقبلّ ّمن ّبها ّالقيام ّيتم ّالتي األبحاثّوالتطوير
ّمتخصصةّ ّتجارية ّبحثية ّمعاهد ّأو معامل
ينبغيّتقييمهاّبواسطةّإيصاالتّمنّالمبيعاتّوّ
ّبالطريقةّ ّإلخ، ّوالرسوم ّوالعموالت، العقود

ّ.المعتادة ّالتطويرّاألنّ ّوأنشطة ّالبحثية شطة
ّحكوميةّ ّوحدات ّقبل ّمن ّبها ّالقيام ّيتم التي
مستقلة،ّوّجامعات،ّوّمعاهدّبحثيةّغيرّهادفةّ
ّالتكلفةّللربحّإلخّتعتبرّإنتاجا ّغيرّسوقي،ّوبالتاليّيتمّ ّإجمالي ّأسس ّنفس ّعلى تقييمها

ّالبحثّوالتطويرّعنّ ّ.المتكبدة تختلفّأنشطة
التصنيفّصلّفيّالتعليم،ّوّتصنفّبشكلّمنف

ّاألنشطةّ ّلجميع ّالدولي ّالقياسي الصناعي
ّ ISIC االقتصادية ّ ّفإنّ. ّالمبدأ ّحيث ومن

ّعنّبعضهماّ ّتمييزهما النشاطينّينبغيّأنّيتم
ّأوّ ّجامعة ّقبل ّمن ّبهما ّالقيام ّعند البعض
ّمنّ ّبالرغم ّالعالي، ّمنّمؤسساتّالتعليم غيرها
أنهّقدّيكونّهناكّالعديدّمنّالصعوباتّالعمليةّ
الكبيرةّعندّالعاملينّالساعينّإلىّتقسيمّأوقاتهمّ

كذلكّقدّيكونّهناكّتفاعلّ ّ.بينّكالّالنشاطين
بينّالتدريسّوالبحثّالعلمي،ّاألمرّالذيّيجعلّ
منّالصعبّالفصلّبينهما،ّحتىّعلىّالصعيدّ

ّبعضّاألحيان ّفي تمتّمناقشةّ ّ.المفاهيمي،
معاملةّالبحثّوالتطويرّباعتبارهماّمنّتكويناتّ

ّّ.سّالمالّفيّالفصلّالعاشررأ
 
ّ

 إنتاج األصول والنسخ -11ّ
ّ
ّواألفالم،ّ 6-218 ّوالتسجيالت، ّالكتب، إنتاج

ّهيّ ّإلخ، ّواألقراص ّواألشرطة، والبرمجيات،
ّالمرحلةّ ّفي ّيتم ّحيث ّمرحلتين ّذات عملية
األولىّإنتاجّاألصلّوّفيّالمرحلةّالثانيةّإنتاجّ

ّاألصل ّذلك ّمن ّنسخ مخرجاتّ ّ.واستخدام
األولىّهوّاألصلّنفسهّوالذيّتؤسسّالمرحلةّ

عليهّالحقوقّالقانونيةّوحقوقّالملكيةّمنّحيثّ
ّاالختراعّأوّالسرية ّقيمةّ ّ.النسخّوبراءة تعتمد

األصلّعلىّالعوائدّالفعليةّأوّالمتحققةّمنّبيعّ
ّوالتيّ ّالثانية، ّالمرحلة ّفي ّالنسخ ّاستخدام أو

ينبغيّأنّتغطيّتكاليفّاألصلّباإلضافةّإلىّ
ّّّ.التيّيتمّتكبدهاّفيّالمرحلةّالثانيةّالتكاليف

ّ
ّالثابتّ 6-219 ّاألصل ّهي ّاألولى ّالمرحلة مخرجات

ّإلىّمنتجّاألصلّ ّشركةّ)الذيّيعود المؤلف،
ّإلخ ّالبرنامج، ّكاتب ّإنتاجهّ ّ(.الفيلم، ّيتم قد

ّتكوينّ ّخالل ّالخاصّمن ّللحساب ّأو للبيع
ّالمنتجّ ّقبل ّالثابتّمن خاصّفيّرأسّالمال

منّالممكنّبيعهّّحيثّأنّاألصل ّ.األصلي
ّاألصلّ ّمالك ّفإن ّأخرى، ّمؤسسية ّوحدة إلى
يحتاجّفيّأيّوقتّمعينّمنّاألوقاتّإلىّأنّ
يكونّهوّمنتجّاألصل،ّبالرغمّمنّأنهماّغالبا ّ

إذاّتمّ ّ.ماّيكونا ّنفسّالشخصّونفسّالوحدة
ّقيمةّ ّفإن ّإنتاجه، ّتم ّعندما ّاألصل بيع
المخرجاتّالخاصةّبالمنتجّاألصليّتتمثلّفيّ

أماّإذاّلمّيتمّبيعه،ّفإنّقيمتهّ ّ.رّالمدفوعالسع
ّمعّ ّإنتاجه ّتكاليف ّأساس ّعلى ّتُقَدر قد

علىّأنّحجمّأيّعمليةّتجهيزّيجبّ ّ.تجهيزه
ّالعوائدّ ّفي ّالخصم ّقيمة ّعلى ّيعتمد أن
المستقبليةّالمتوقعةّمنّاستخدامهّفيّاإلنتاج،ّ
نّكانتّ بحيثّتكونّهذهّالقيمةّالمخصومة،ّوا 

ّّّ.تحققّقيمتهاّغيرّيقينية،ّهيّالتي
ّ
ّبصورةّ 6-211 ّذلكّاألصل ّمالكّاألصل ّيستخدم قد

ّالحقة ّمراحل ّفي ّنسخ ّإلنتاج يتمّ ّ.مباشرة
ّإنتاجهاّ ّيتم ّالتي ّالنسخ ّقيمة ّتسجيل كذلك
ّالمتعلقّ ّاإلنتاج ّعن ّمنفصلة ّبصورة كإنتاج

ّاألصل ّرأسّ ّ.بعمل ّاستهالك ّتسجيل يتم
المالّالثابتّفيماّيتعلقّباستخدامّاألصولّفيّ

سخّبنفسّالطريقةّالمتبعةّمعّاألصولّعملّالن
ّّّ.الثابتةّالمستخدمةّفيّاإلنتاج

ّ
يجوزّللمالكّكذلكّالترخيصّلمنتجين6-211ّّ

ّاإلنتاج ّفي ّاألصل ّباستخدام ّللقيام  .آخرين
ّاستخدامّ ّأو ّنسخ، ّوبيع ّإنتاج ّلألخير يجوز
ّفيّ ّالمثال ّسبيل ّعلى ّأخرى، ّبطريقة النسخ

ّوالعروض ّالسينمائية الناسخّّيقوم ّ.األفالم
ّالنسخ ّوعمل ّتكلفةّ ّ.بإنتاج ّمن ّجزء يتمثل
ّ ّفي ّالنسخ ّقبلّعمل ّمن ّالمدفوعة الرسوم

ّ ّالرخصةالمرخص ّمالك ّإلى ّهذهّ .له تشكل
ّللرخصةّ ّوسيط ّاستهالك ّمن ّكل الرسوم
ّكخدمةّ ّتسجيلها ّيتم ّوالتي ّالمالك ومخرجات

ّله ّالمرخص ّإلى ّوصفّ ّ.مباعة يمكن
ّبال ّالرخصة ّمقابل ّمنّالمدفوعاتّالمقدمة عديد

ّحقوقّ ّأو ّالعموالت، ّأو ّالرسوم، ّمثل الطرق
الملكية،ّولكنهاّبغضّالنظرّعنّطريقةّوصفهاّ
تعاملّعلىّأنهاّمدفوعاتّمقابلّخدماتّمقدمةّ

ّّ.بواسطةّالمالك
ّ
ّالترخيصّ 6-212 ّمعاملة ّيمكن ّمعينة، ّحاالت في

ّأصلّ ّعن ّيميز ّأصل، ّأنه ّعلى ّنسخ بعمل
ّوقدّتمتّمناقشةّالشروطّالتيّينطبق ّ.العمل

ّبصورةّ ّعليه ّالمترتبة ّالنتائج ّو ّذلك فيها
 ّ.موسعةّفيّالفصلّالسابعّعشر
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 االستهالك الوسيط -ز
 
 تغطية االستهالك الوسيط  .     1
يتألف االستهالك الوسيط من قيمة البضائع   6-813

والخدمات المستهلكة كمدخالت بواسطة عملية 
اإلنتاج، باستثناء األصول الثابتة والتي يتم 

 .استهالكها كاستهالك لرأس المال الثابتتسجيل 
ّأنّ  ّإما ّالخدمات ّأو ّللبضائع ّبالنسبة ويجوز

ّاإلنتاج ّمنّقبلّعملية ّتستخدم تبرزّ ّ.تحولّأو
ّيتمّ ّو ّتحويلها ّبعد ّأخرى ّمرة بعضّالمدخالت
إدخالهاّفيّالمخرجات،ّوّعلىّسبيلّالمثالّيمكنّ
ّبدورهاّ ّيتم ّوالذي ّطحين، ّإلى ّالحبوب تحويل

ّإلى ّمدخالتّ ّ.خبزّتحويله ّاستهالك ّيتم بينما
ّعلىّسبيلّالمثالّالكهرباءّ أخرىّبالكامل،ّومنها

ّّ.وّالكثيرّمنّالخدماتّاألخرى
 
ّبواسطةّ 6-213 ّنفقات ّالوسيط ّاالستهالك ّيتضمن ال

الشركاتّعلىّبنودّقيمةّتتألفّمنّأعمالّفنيةّ
ّقطعّ ّو ّكريمة ّأحجار ّأو ّثمينة ّمعادن أو

ّلها ّفنية ّبصورة ّمصممة البنودّف ّ.مجوهرات
 ّ:القيمةّهيّأصولّيتمّامتالكهاّكتخزينّللقيمة

ّماديا ّ ّتبلى ّال ّو ّاإلنتاج، ّفي ّتستخدم ّالوقتوهيّال ّالبنودّ .بمرور ّالنفقاتّعلى ّتسجيل يتم
كذلكّالّيتضمنّ ّ.القيمةّفيّحسابّرأسّالمال

ّتكبدهاّ ّيتم ّالتي ّالتكاليف ّالوسيط االستهالك
ّالثا ّلألصول ّالتدريجي ّاالستخدام بتةّبواسطة

ّالشركة ّقبل ّمن ّفيّ :الممتلكة فاالنخفاض
ّأنهّ ّعلى ُّيسجل ّالمحاسبية ّالفترة ّخالل قيمتها

ّالثابت ّالمال ّرأس ّألصل ّأنّ ّ.استخدام إال
ّاإليجاراتّ ّيتضمن ّال ّالوسيط االستهالك
المدفوعةّمقابلّاستخدامّاألصولّالثابتة،ّسواءّ
ّمنّ ّإيجارها ّوالتيّيتم كانتّمعداتّأوّمباني،

ّمؤسسي ّإيجارّوحدات ّعقد ّبموجب ّأخرى ة
ّحقوقّ ّو ّوالعموالت ّالرسوم ّكذلك ّو تشغيلي،
ّترتيبياتّ ّبموجب ّالمدفوعة ّإلخ، الملكية

ّّّ.ترخيصيةّمعينة،ّعلىّالنحوّالمبينّأعاله
ّ

وفيّالحاالتّالتيّالّتظهرّفيهاّالخدمات6-215ّّ
ّفإنّ ّمنفصلة، ّلمؤسسة ّكمخرجات المساعدة

ّال ّكافة ّقيمة ّيتضمن ّالوسيط ّأوّاالستهالك بضائع
ّاألنشطةّ ّفي ّكمدخالت ّالمستخدمة الخدمات
ّوالتسويقّ ّوالمبيعات ّالمشتريات ّمثل المساعدة
ّوالتخزينّ ّوالنقل ّالبيانات ّومعالجة والمحاسبة

فيّهذهّالحالة،ّفإنّالبضائعّّ.والصيانةّواألمنّإلخ
ّاألنشطةّ ّتلك ّقبل ّمن ّالمستخدمة والخدمات

ّتلكّ ّوبين ّبينها ّالتمييز ّيتم ّال المستهلكةّالمساعدة
ّ ّالرئيسية ّاألنشطة ّللمؤسسةّأّو)بواسطة الثانوية

ّخدماتّ ّ.المنتجة ّبتقديم ّمعينة ّوحدة ّتقوم عندما
ّكوحدةّ ّالظهور ّفي ّتستمر ّفإنها ّفقط، مساعدة
ّذاتّ ّالضرورية ّالمعلومات ّتوافرت ّطالما منفصلة

ّالمساعدةّ ّ.العالقة ّاألنشطة ّمعالجة ّمناقشة تمت
ّ.الخامسبصورةّأكثرّتفصيال ّفيّالفصلّ

 
ّتوقيت و تقييم االستهالك الوسيطّ-2

 
يتمّتسجيلّاالستهالكّالوسيطّللسلع6-216ّّ

ّتلكّ ّفيه ّتدخل ّالذي ّالوقت ّفي والخدمات
ّلهّعنّ ّقبلّالسلعّوالخدماتّعمليةّاإلنتاج،ّتمييزا  ّمن ّعليها ّالحصول ّفيه ّتم ّالذي الوقت

ّتقومّ ّ.المنتج ّال ّالعملية، ّالممارسة في
ّ ّعادة ّالفعليّالمؤسسات ّاالستخدام بتسجيل

ّمباشر ّبشكل ّاإلنتاج ّفي ّمنّ .للبضائع ّالموادّبدال  ّلمشتريات ّبسجالت ّتحتفظ ّفإنها ذلك،
ّاستخدامهاّ ّالمعتزم ّمن ّالتي واإلمدادات
ّكمياتّ ّفي ّتغييرات ّأية ّكذلك ّو كمدخالت

 .المخزونمثلّتلكّالبضائعّمنّالمحتفظّبهّفي
ّلالستهالكّ ّتقدير ّإلى ّالتوصل ّيمكن وعليه
ّمنّ ّمعينة ّمحاسبية ّفترة ّأي ّخالل الوسيط
ّمنّ ّالمخزون ّفي ّالتغيرات ّقيمة ّطرح خالل

ّالمشتريات ّقيمة ّمن ّواإلمدادات  ّ.المواد
فالتغيراتّفيّمخزونّالموادّواإلمداداتّتساويّ

ناقصّالمسحوباتّوّالفقدّالمتكررّالمدخالتّ
ّفيّالمخزون وعليه،ّ ّ.فيّالبضائعّالموجودة

ّالتغ ّقيمة ّبتنزيل ّفإنّفإنه ّالمخزون، يراتّفي
ّالوسيط ّاالستهالك ّمن ّيزيد ّالمتكرر  .الفقد

ّفيّوحتىّإذاّكانّذلكّالفقدّكبيرا ،ّفماّدامّيحدثّ ّفإنهّيعاملّعلىّأنهّزيادة بشكلّنظامي،
فالبضائعّالتيّتدخلّإلىّ .االستهالكّالوسيط

ّالمشترينّ ّبأسعار ّ ّتقيم ّوتغادرها المخازن
ّ ّوالسحوبات ّاإلدخال، ّوقت ّالفقدّالسائدة أو

ّيحدث ّبالضبطّ .المتكررالذي ّهي ّهذه و
ّفيّ ّالتغيرات ّلتقييم ّتستخدم ّالتي الطريقة
ّمنّ ّكمخرجات ّالمنتجة ّالبضائع مخزونات

ّاإلنتاجية ّالمناقشةّ ّ.العملية ّفإن وعليه،
تنطبقّعلىPIMّّاألوليةّلخصائصّوّسلوكّ

ّ.ّمخزوناتّالمدخالت
ّ
ّوسيطا ّ 6-217 ّمدخال  ّباعتبارها ّالخدمة ّأو فالبضاعة

منّالطبيعيّأنّتقيمّبسعرّالمشتريّالسائدّفيّ
وقتّإدخالهاّفيّعمليةّاإلنتاج،ّأيّأنهّالسعرّ
ّتلكّ ّاستبدل ّما ّإذا ّسيدفعه ّالمنتج الذيّكان
ّبأخرىّ السلعةّأوّالخدمةّفيّوقتّاستخدامها

ّمنّالتفصيلّفيّ ّ.مماثلة ّبمزيد ّشرحنا وكما
ّالممكنّ ّمن ّالمشتري ّسعر ّفإن ّج، الجزء

ّّ:منّثالثةّعناصراعتبارهّيتألفّ
ّ
ّ

ّالمنتجّللسلعةّّ-أ السعرّاألساسيّالذيّيتلقاه
 ّ.أوّالخدمة

ّ
ّمنفصلةّمنّّ-ب أيةّنفقاتّنقلّتدفعّبصورة

ّالوقتّ ّفي ّالبضائع ّتسلم ّفي ّالمشتري قبل
ّالهامشّ ّإلى ّباإلضافة ّالمطلوبين، والموقع
التجاريّالمتراكمّعلىّالبضاعةّالتيّتمرّعبرّ

ّ ّبيع ّعمليات ّمن ّعملياتّسلسلة ّأو الجملة
ّّ.البيعّعبرّالتوزيعّبالتجزئة
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أيةّضرائبّغيرّمقتطعةّعلىّالمنتجّيتمّّ-ج
دفعهاّعلىّالبضاعةّأوّالخدمةّعندّإنتاجهاّأوّ
ّالمشتريّ ّإلى ّنقلها ّمرحلة ّفي ّوجودها أثناء

 ّ.ناقصّأيّدعمّعلىّالمنتج
ّ

ّفقدّ ّوالمخرجات، ّالمدخالت ّجداول وألغراض
بينّكافةّالعناصرّّيكونّمنّالضروريّالتمييز

ّفيّ ّالضرورية ّباألمر ّليس ّهذا ّولكن الثالثة
جداولّالحساباتّالخاصةّبالقطاعاتّالمؤسسيةّ

ّّّ.أوّجداولّالعرضّواالستخدامّالمركزية
ّ
اإلمداداتّالوسيطةّالتيّتعاملّعلىّأساسّأنهّ 6-218

ّمنّمؤسساتّأخرىّتخصّ ّالحصولّعليها تم
ّبنفسّ ّتقيم ّأن ّينبغي ّالكبرى ّالشركة نفس

ّلتقييمهاّاألس ّاستخدمت ّقد ّكانت ّلو ّكما عار
ّنفقاتّ ّأية ّالمؤسساتّزائد ّتلك كمخرجاتّمن

ّّ.نقلّإضافيةّغيرّمدرجةّفيّقيمّالمخرجات
 
ّيتمّاستعمالّالبضائعّوالخدماتّالمنتجةّ 6-219 عندما

ّفيّ ّكمدخالت ّأخرى ّمرة ّالمؤسسة ّنفس في
إنتاجّذاتّالمؤسسة،ّفإنهاّتسجلّفقطّباعتبارهاّ

ّ ّاالستهالك ّمن ّتمّجزءا  ّقد ّكانت ّإذا الوسيط
ّكجزءّمنّمخرجاتّتلكّالمؤسسة  ّ.تسجيلها

ّذلكّ ّيكون ّأن ّيمكن ّمتى ّالنقاشّحول ويثور
ّهـ ّالجزء ّفي ّالبضائعّّ.مالئما  ّوتناقل فتسليم

ّتنتميّ ّالتي ّالمؤسسات ّمختلف ّبين والخدمات
ّأنهاّ ّعلى ّتسجل ّالكبرى ّالشركة ّنفس إلى
ّوّ ّالمنتجة ّالمؤسسة ّقبل ّمن مخرجات

سيطةّلدىّالمؤسسةّالمستقبلةّفقطّكمدخالتّّو
ّبكافةّ ّباالضطالع ّالمؤسسة ّتقوم عندما

ّّّ.المخاطرّالخاصةّباستكمالّالعمليةّاإلنتاجية
 
الحدود بين االستهالك الوسيط وتعويضات . 3

 الموظفين
 
ّالشركاتّالّتدخلّ 6-221 هناكّبضائعّمماّتستخدمها

ّولكنهاّ ّاإلنتاجّنفسها، بشكلّمباشرّفيّعملية
ّقب ّمن ّتلكّتستهلك ّفي ّالعاملين ّالموظفين ل

فيّمثلّتلكّالحاالت،ّمنّالضروريّ ّ.العملية
ّوالخدماتّهيّ ّكانتّالبضائع ّإذا ّما ّنقرر أن
ّعينيةّ ّأجور ّالمقابل ّفي ّأو ّوسيط استهالك

ّتستخدمّ ّ.للموظفين ّعندما ّعام، وبشكل
البضائعّوالخدماتّمنّقبلّالموظفينّفيّوقتهمّ
ّلمنفعته ّو ّالخاصة ّبطريقتهم ّو مّالخاص

ّفإنهاّ ّاحتياجاتهم، ّتلبية ّو ّالمباشرة ومتعتهم
ّعينية ّأجور ّ.تشكل ّيجبرّّ ّعندما ّأنه إال

ّوالخدماتّ ّالبضائع ّاستخدام ّعلى الموظفون
ّتشكلّ ّفإنها ّبعملهم، ّالقيام ّمن ّتمكنهم لكي

ّّّ.استهالكا ّّوسيطاّ 
 
ّبالنسبةّلصاحبّ 6-221 ّماديا  كاستهالكّوسيطّأوّالعاملّسواءّتمتّمعاملتهاّوّالّيشكلّاألمرّفارقا 

كأجورّعينيةّللموظفينّألنّكليهماّيشكلّتكلفةّ
ّالفائضّ ّصافي ّو ّمنظورّصاحبّالعمل، من

إالّأنّإعادةّ ّ.التشغيليّالّيتغيرّفيّالحالتين
ّمنّ ّوالخدمات ّالبضائع ّتلك ّمثل تصنيف
ّالعكس،ّ ّأو ّإلىّاستهالكّوسيط ّعينية أجور
ّالمضافةّوّمنّتوازنّالدخلّ يغيرّمنّالقيمة

ّالمحليّاألّو ّالناتج ّإجمالي ّمن ّثم ّومن لي،
ّّّ.ككل

ّ
ّالبضائعّ 6-222 ّمن ّالتالية ّاألنواع ّمعاملة ينبغي

ّأنهاّ ّعلى ّللموظفين ّالمقدمة والخدمات
ّّ:استهالكّّوسيط

ّ
ّحصريا ،ّّ-أ ّالمستخدمة ّالمعدات ّأو األدوات

 ّ.أوّبشكلّرئيسي،ّفيّأداءّالعمل
ّ

ّالّّ-ب ّالذي ّالنوع ّمن ّاألحذية ّأو المالبس
ّ ّأوّيختاره ّبشراءه ّيقومون ّأو المستهلكون

ّرئيسيّ ّأو ّحصري ّبشكل ّتبلى ّوالتي ارتداءه
ّالمالبسّ ّعلىّسبيلّالمثال ّومنها فيّالعمل،

ّّ.الواقية،ّواألوفروالتّوّالزيّالرسميّللعمل
 

خدماتّالسكنّفيّمكانّالعملّمنّالنوعّّ-ج
ّاألسرّ ّقبل ّمن ّاستخدامه ّيمكن ّال الذي

ّالمّو ّإليها ّينتمي ّالتي ومنّ .ظفالمعيشية
ّوّ ّالكبائن، ّو ّالثكنات، ّذلك ّعلى األمثلة

ّّ.العنابر،ّوّاألكواخ،ّإلخ
 

ّالتيّّ-د ّالمشروبات ّأو ّالخاصة الوجبات
تفرضهاّظروفّالعملّاالستثنائية،ّأوّالوجباتّ
ّأوّ ّالعسكريون ّيقدمها ّالتي ّالمشروبات أو

ّّ.غيرهمّأثناءّتواجدهمّعلىّرأسّالعمل
ّ

ّ دقيةّبماّفيّخدماتّالنقلّوالخدماتّالفنّ-هـ
ذلكّالبدالتّالخاصةّبالوجباتّوالمقدمةّأثناءّ

ّّ.سفرّالموظفينّفيّرحالتّالعمل
ّ

ّالدش،ّّ-و ّالغسيل، ّغرف ّالمرافق، تغيير
ّّ.الحمام،ّإلخّوالالزمةّبسببّطبيعةّالعمل

 
تسهيالتّاإلسعافاتّاألولية،ّوالفحوصاتّّ-ز

ّالصحيةّ ّالفحوص ّمن ّغيرها ّأو الطبية،
ّّّ.العملّالمطلوبةّبسببّطبيعة

ّ
ّ

ّوّقدّيكونّالموظفونّأحيانا ّمسئولونّعنّشراءّ ّأعاله ّالمذكورة ّوالخدمات ّالسلع ّمن أنواع
ّصاحبّ ّقبل ّمن ّنقدا  ّتعويضهم ّيتم بالتالي

ّينبغيّ ّ.العمل ّالنقدية ّالتعويضات ّهذه مثل
ّقبلّ ّمن ّوسيطة ّنفقات ّأنها ّعلى معاملتها
ّمرتباتّ ّمن ّكجزء ّوليس ّالعمل صاحب

ّّّ.الموظفين
ّ
ّمثلّتقد 6-223 ّوالخدمات، ّالسلع ّأخرىّمن ّأنواع يم

خدماتّاإلسكانّالعادية،ّوّخدماتّالمركباتّ
ّالمعمرةّ ّاالستهالكية ّالسلع ّمن ّغيرها أو
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ّوالنقلّ ّالعمل، ّعن ّبعيدا  ّحصريا  والمستخدمة
ّعلىّأنهاّ ّينبغيّمعاملتها لىّالعملّإلخ، مكافآتّعينية،ّعلىّالنحوّالذيّتمّشرحهّفيّمنّوا 

 ّ.الفصلّالسابع
 
جمالي تكوين  ّ.4 ّرأس المال الثابتالحدود بين االستهالك الوسيط وا 
 
يقيسّاالستهالكّالوسيطّقيمةّالسلعّوالخدماتّ 6-224

التيّتمّتحويلهاّأوّاستهالكهاّبالكاملّفيّمسارّ
ّ.العمليةّاإلنتاجيةّأثناءّالفترةّالمحاسبيةّالمعنية

وهوّالّيغطيّتكاليفّاستخدامّاألصولّالثابتةّ 
ركةّكماّالّيغطيّنفقاتّالحصولّالمملوكةّللش

ّالثابتة ّاألصول ّتلك ّالحدودّ ّ.على ّشرح تم
ّالنفقاتّ ّمن ّاألنواع ّهذه ّبين الفاصلة

ّّ.واالستهالكّالوسيطّبشكلّأكثرّتفصيال ّأدناه
ّ
 

 األدوات الصغيرة
ّ
ّالمعمرة،6-225ّّ ّالصغيرة ّالمنتج ّسلع ّعلى النفقات

بسيطةّإلىّغيرّغاليةّالثمنّوالمستخدمةّألداءّعملياتّ
ّاستهالكّوسيطّ ّأنها ّعلى ّمعاملتها ّالممكن ّمن ّما حد
ّللغايةّ عندماّتكونّتلكّالنفقاتّمنتظمةّالطابعّوصغيرة

منّاألمثلةّعلىّ ّ.مقارنةّبالنفقاتّعلىّاآلالتّوالمعدات
ّوّ ّكالمنشار، ّاليدوية ّاألدوات ّالبضائع ّتلك مثل
الجاروف،ّوالسكين،ّوالبلطة،ّوالشاكوش،ّوّالمفكات،ّوّ

ّتلكّاألدواتّ .كذاه ّفيها ّالتيّتعتبر ّفيّالبلدان ّأنه إال
ّفإنهاّ ّاالنتاجية، ّالمعمرة ّمنّمخزونّالسلع ّرئيسيا   ّ.تعاملّعلىّأنهاّأصوال ّثابتةجزءا 

 
ّالصيانة واإلصالحات          

 
ّالصيانةّ 6-226 ّبين ّقاطع ّتمييز ّثمة ليس

ّالمالّ ّرأس ّتكوين جمالي ّوا  واإلصالحات،
ّ ّ.الثابت ّاالعتياديّفالصيانة واإلصالح

والمنتظمّلألصولّالثابتةّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّ
ّوسيطاّ  ّاستهالكا  ّوّ ّ.يمثل ّاالعتيادية الصيانة

اإلصالح،ّبماّفيهاّاستبدالّاألجزاءّالتالفة،ّهيّ
ّهذهّ ّمثل ّولكن ّمساعدة ّأنشطة ّعن عبارة
ّقبلّ ّمن ّأيضا  ّتقديمها ّالممكن ّمن الخدمات

ةّالكبرى،ّأوّمؤسسةّمنفصلةّداخلّنفسّالشرك
ّّ.شراؤهاّمنّشركاتّأخرى

 
وتتمثلّالمشكلةّالعمليةّفيّالتمييزّبينّالصيانةّ 6-227

ّوبينّ ّناحية ّمن ّواإلصالحات االعتيادية
ّالتوسعةّ ّأو ّالبناء ّإعادة ّو التجديداتّالرئيسية
التيّتتخطىّحدودّماّهوّمطلوبّللحفاظّعلىّ

ّجيدة ّتشغيلية ّحالة ّفي ّالثابتة  ّ.األصول
ّوعملياتّاإلعمارّوتوسعةّفالتجديداتّالكب رى،

األصولّالثابتةّالقائمةّقدّتعززّمنّكفاءتهاّأوّ
التشغيليةّالمتوقعة أوّتمددّمنّأعمارهّا  ّ.قدرتهّا

ّتكويناتّرأسّالمالّ ّعلىّأنها ويجبّمعاملتها

الثابتّحيثّأنهاّتضيفّإلىّمخزونّاألصولّ
ّّّ.الثابتةّالموجودة

ّ
ّواإلصالحّ 6-228 ّالصيانة ّعمليات ّتمييز ويتم

ّّّ:عتياديةّمنّخاللّسمتينّرئيسيتيناال
ّ

ّأوّّ-أ ّمالكي ّعلى ّيتعين ّأنشطة أنها
ّبهاّ ّاالضطالع ّالثابتة ّاألصول مستخدمي
ّاستخدامّمثلّتلكّ بصفةّدوريةّلكيّيستطيعوا
ّّ.األصولّعبرّالمدىّالمتوقعّلحياتهاّالخدمية

وهيّتكاليفّجاريةّالّيمكنّتفاديهاّإذاّماّأريدّ
ّتل ّاستخدام ّفي ّاألصولاالستمرار والّ ّ.ك

ّإغفالّ ّتحمل ّالمستخدم ّأو ّالمالك يستطيع
ّأنّ ّالمتوقع ّمن ّحيثّأن ّواإلصالح الصيانة

ّّ.ينخفضّعمرّتلكّاألصولّبصورةّكبيرة
 

ّاألصولّّ-ب ّتغير ّواإلصالحاتّال الصيانة
ّببساطةّتحافظّعليهاّ الثابتةّأوّأدائها،ّولكنها
ّوضعيتهاّ ّتستعيد ّأو ّجيدة ّتشغيلية ّحالة في

ّحالته ّاألعطالإلى ّحالة ّفي ّالسابقة يتمّ ّ.ا
استبدالّاألجزاءّالتالفةّبأخرىّجديدةّمنّنفسّ
ّلألصلّ ّاألصلية ّالطبيعة ّتغيير ّبدون النوع

ّّّ.الثابت
ّ
ّأوّ 6-229 ّالكبرى ّالتجديدات ّفإن ّأخرى ّناحية ومن

ّتمييزهاّ ّيتم ّالثابتة ّاألصول ّفي التوسعات
ّّّ:بالطرقّالتالية

ّ
ّبناءّأوّتوسعةّ -ّأ أحدّاألصولّقرارّتجديدّأوّإعادة

الثابتةّهوّقرارّاستثماريّمتعمدّمنّالممكنّاتخاذهّ
ّبحالةّ ّيتعلق ّال ّو ّاألوقات ّمن ّوقت ّأي في

ّوالمبانيّ ّ.األصل ّالسفن ّفي ّالكبرى فالتجديدات
ّتنتهيّ ّأن ّقبل ّتتم ّما ّعادة ّالهياكل ّمن وغيرها

ّّ.حياتهاّالخدميةّالمعتادة
ّ
أداءّّتؤديّالتجديداتّالكبرىّأوّالتوسعةّإلىّزيادةّ-ب

ّبشكلّواضحّ ّأوّتزيد أوّسعةّاألصلّالثابتّالموجود
فتكبيرّأوّتوسعةّ ّ.منّحياتهّالخدميةّالمتوقعةّمنّقبل

ّتغييرا ّ ّواضح ّنحو ّعلى ّتشكل ّهيكل ّأو ّقائم مبنى
ّأوّ ّالكامل ّالتركيب ّإعادة ّولكن ّالمعنى، ّبهذا إعادةّهيكلةّالداخلّفيّالمبنىّأوّالسفينةّتنطبقّعلىّرئيسيا 

ّ.قّكذلكهذاّالسيا
ّ
 

ّالبحث والتطوير
ّ
ّرأسّ 6-231 ّتكوين ّأنه ّعلى ّالبحثّوالتطوير يعامل

مال،ّومنّالمتوقعّفيّأيّمنّالحاالتّالتيّيكونّ
ّفوائدّ ّأية ّالنشاطّالّيتضمن ّأن ّالواضح ّمن فيها
اقتصاديةّلمالكهّوّفيّهذهّالحالةّيعاملّعلىّأنهّ

ّّ.استهالكّوسيط
 

 استكشاف المعادن والتقييم         
ّ
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يعاملّاإلنفاقّعلىّاستكشافّالمعادةّوالتقييمّالّ 6-231
ّوسيطاّ  ّاستهالكا  ّتلكّ ّ.باعبتاره ّنجحت وسواء

ّعلىّ ّللحصول ّمطلوبة ّفإنها ّال، ّأم األنشطة
ّعلىّكافةّ ّنفسه ّينطبقّاألمر ّو احتياطياتّجديدة

ّّ.تكويناتّرأسّالمالّالمصنفةّوالكبرى
 

 المعدات العسكرية        
ّ
ّالعس 6-232 ّالمعدات ّعلى ّذلكّاإلنفاق ّفي ّبما كرية،

ّأنهاّ ّعلى ّتعامل ّالكبرى، ّالعسكرية ّاألسلحة نظم
ّثابت ّرأسمال ّالبضائعّ ّ.تكوين ّعلى اإلنفاق

ّوّ ّالقنابل، ّقبيل ّمن ّالعمر ّطويلة العسكرية
ّأنهاّ ّعلى ّتسجل ّالغيار ّقطع ّو الطوربيدات،
مخزوناتّحتىّيتمّاستخدامها،ّوعندهاّيتمّتسجيلهاّ

ّّ.المخزونّعلىّأنهاّاستهالكّوسيطّوّسحبّمن
 
ّ
 الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمنتجين . 5
ّ

منّالجائزّأنّتقومّالحكومةّبتقديمّخدمات233ّّّ-6
إلىّالحدّالذيّيتمّعليهاّتقاضيّرسومّ .للمنتجين

عنّتلكّالخدمات،ّتعتبرّتلكّالرسومّبمثابةّجزءّ
ّمنّاالستهالكّالوسيطّللمنتج ّالّ. ّعندما ّأنه إال

تمثلّالرسومّأيّسعرّاقتصاديّذوّأثر،ّفإنّقيمةّ
ّمنّ ّأعظم ّتكون ّللمنتج ّبالنسبة ّالخدمات تلك

ّالتكلفة ّوّيتم . ّتلكّالفائدة ّتقييم ّغيرّأنهّالّيتم
ّالرسومّ ّبتلك ّالمغطاة ّالخدماتّغير ّتكلفة إدراج

ّّ.فيّاالستهالكّالجماعيّللحكومة
 
ّ
 التحويالت االجتماعية العينية . 6
ّ
ّغيرّ 6-234 ّالمؤسسات ّأو ّالحكومة ّبواسطة النفقات

ّاألسرّالمعيشيةّعلىّالسلعّ ّالتيّتخدم الربحية
أوّالخدماتّالمنتجةّبواسطةّمنتجينّسوقيينّوّ

ّ ّتقديمها ّيتم ّاألسرّالتي ّإلى ّمباشر بشكل
ّبدونّأيّ ّجماعية، ّأو ّفردية ّبصورة المعيشية،
ّنهائيّ ّاستهالك ّنفقات ّتشكل ّإضافية معالجة
ّالربحيةّ ّغير ّالمؤسسات ّأو ّالحكومة ّقبل من
ّبمثابةّ ّليست ّو ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم التي

تعاملّالسلعّوالخدماتّمحلّ ّ.استهالكّوسيط
ّعيني ّتحويالتّاجتماعية ّأنها ّوّالنقاشّعلى ة

ّلألسرّ ّالفعلي ّاالستهالك ّضمن تدخل
  ّ.المعيشية

 
وحسبماّجرىّعليهّالعرف،ّفإنّالمؤسساتّغيرّ 6-235

ّتحويالتّ ّتقدم ّال ّالمالية ّوالمؤسسات المالية
اجتماعيةّعينية،ّكماّالّتنخرطّفيّاالستهالكّ

 ّ.النهائي
 
 التجارية خدمات رابطات األعمال .7
 
ّرابطاتّ 6-236 ّشكل ّفي ّالربحية ّغير المؤسسات

الّوالتيّتتواجدّلحمايةّمصالحّأعضائهاّوّأعم

 .يتمّتمويلهاّبواسطتهمّتعتبرّمنتجينّسوقيين
ّتشكلّ ّاألعمال ّبواسطة ّالمدفوعة االشتراكات

يتمّاستهالكّتلكّ ّ.مدفوعاتّللخدماتّالمقدمة
ّبواسطةّ ّوسيطة ّمدخالت ّباعتبارها الخدمات
ّتقييمهاّ ّيتم ّو ّالمؤسسات ّتلك ّفي األعضاء

ّال ّالمبالغ ّلالشتراكاتّبواسطة مدفوعة
  ّ.والمساهماتّأوّّرسومّالعضويةّالمدفوعة

 
 االستعانة بمصادر خارجية -2
 
ّللمنتجينّ 6-237 ّبالنسبة ّمتزايدة ّبصورة ّالشائع من

ّأنشطةّ ّاستكمال ّبها ّيتم ّالتي ّالطريقة تغيير
ّأوّ ّ.اإلنتاج ّالعمليات ّفي ّالمختلفة المراحل

أنشطةّالدعمّالمختلفةّمثلّتنظيفّالمكاتبّأوّ
ّالممكنّتجم ّمن ّااللكترونية ّالمكونات يع

ّآخرّ ّكمنتج ّجهاتّخارجية ّمع ّعليها التعاقد
يغيرّهذاّمنّأنماطّ .بنفسّالبلدّأوّفيّالخارج

المدخالتّالوسيطة،ّبالرغمّمنّأنّالتكنولوجياّ
ّهي ّكما ّتظل ّاألمر ّوراء تمتّ ّ.الكامنة

ّالمدخالتّ ّجداول ّعلى ّذلك ّأثر مناقشة
ّالرابع ّالفصلين ّوالثامنّّوالمخرجاتّفي عشر

 .والعشرين
 
 تأجير األصول الثابتة -9
 
ّالمعداتّ 6-238 ّأو ّواآلالت ّالمباني ّتأجير قرار

ّبدال ّمنّشرائها،ّ منّالممكنّأنّيكونّلهّتأثيرّكبيرّعلىّنسبةّبموجبّعقدّإيجارّتشغيلي،
ّتوزيعّ ّو ّالمضافة ّللقيمة ّالوسيط االستهالك

ّالمنتجين ّبين ّالمضافة تشكلّ ّ.القيمة
ّ ّأوّاإليجارات ّاآلالت ّأو ّللمباني المدفوعة

ّشراء ّ ّتشغيلي ّإيجار ّعقد ّبموجب  ّ.لخدماتّمسجلةّباعتبارهاّاستهالكّّوسيطالمعدات
إالّأنهّإذاّكانتّالشركةّتمتلكّمبانيها،ّوآالتهاّ
ّالمرتبطةّ ّالتكاليف ّتلك ّمعظم ّفإن ومعداتها،
ّبندّ ّتحت ّمسجلة ّغير ّتكون باستخدامها

ّالوسيط ّ ّ ّ.االستهالك ّالمالّاستهالك رأس
الثابتّعلىّاألصولّيشكلّجزءا ّمنّإجماليّ
ّسواءّ ّالفوائد، ّتكاليف ّبينما ّالمضافة، القيمة
ّبهاّ ّالوفاء ّينبغي ّالضمنية، ّأو ّالفعلية منها

ّالفائضّالتشغيلي ّصافي ّتكاليفّ .خارج فقط
ّتظهرّ ّواإلصالح ّللصيانة ّالمطلوبة المواد

ّالوسيط ّ ّاالستهالك ّقرارّ ّ.تحت ّيتأثر قد
ّ ّذاتّالتأجير ّغير ّبعوامل ّالشراء ّمن ّوّبدال  ّالضرائب، ّمثل ّاإلنتاج، ّبتكنولوجيا عالقة

  ّ.توفرّالتمويل،ّأوّنتائجّالميزانيةّالعمومية
 
ّالثابتةّ 6-239 ّاألصول ّإيجار ّبين ّكبير ّفارق هناك

ّالحصولّعلىّ ّإيجارّتشغيليّو بموجبّعقد
ّتمويلي ّإيجار ّعقد ّبموجب بموجبّ ّ.أصل
ّ ّيكون ّالتشغيلي ّاإليجار ّالمؤجرّعقد لدى

ّذاتّ ّالمعدة ّاستعمال ّيتطلب ّإنتاجي نشاط
ّاإلنتاجّ ّمخاطر ّعن ّمسئوال  ّيكون ّو الصلة

ّلألصل ّالتشغيلية ّبالوضعية  .المرتبطة
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ّعلىّ ّتعامل ّالمستأجر ّيقدمها ّالتي المدفوعات
ّخدمة ّمقابل ّمدفوعات ّعقدّ .أنها بموجب

التأجيرّالتمويليّيقبلّالمستأجرّكافةّالمخاطرّ
ّ.طةّباستعمالّاألصلّفيّاإلنتاجوالعوائدّالمرتب

ّعلىّ  ّيعامل ّالتمويلي ّاإليجار ّعقد ّفإن وعليه
ّشراءّ ّو ّالمستأجر ّإلى ّالمؤجر ّقرضّمن أنه

ّالمستأجر ّبواسطة ّالتاليةّ ّ.للمعدة المدفوعات
ّمدفوعاتّ ّو ّفائدة ّمدفوعات ّأنها ّعلى تعامل

تمّإيرادّ ّ.أصليةّبواسطةّالمستأجرّإلىّالمؤجر
ولّمعاملةّعقودّاإليجارّالمزيدّمنّالتفاصيلّح

 ّ.التشغيليةّوالتمويليةّفيّالفصلّالسابعّعشر
 استهالك رأس المال الثابت -ح 
 
 تغطية استهالك رأس المال الثابتّ.1
 
استهالك رأس المال الثابت هو التناقص، أثناء  6-241

الفترة المحاسبية، في القيمة الجارية لمخزون 
قبل األصول الثابتة المملوكة والمستخدمة من 

منتج نتيجة للتدهور المادي، و البلى الطبيعي 
  .أو األضرار العرضية الطبيعية

 
ّمنّ ّبدال  ّإهتالك ّمصطلح ّيستخدم ّما استهالكّرأسّالمالّالثابتّولكنّهذاّالمصطلحّوكثيرا 
ّفيّ ّألنه ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام ّتفاديه تم
ّمصطلحّ ّيستخدم ّما ّغالبا  ّالتجارية ّالمحاسبة ّفي ّالتاريخيةّإهالك ّالتكاليف ّإهتالك سياق
ّالحساباتّالقوميةّفإنّاستهالكّ ّفيّنظام بينما
ّالحاليةّ ّالقيمة ّعلى ّيعتمد ّالثابت ّالمال رأس

  ّ.لألصل
 
ّالثابتّلكافةّ 6-241 ّاحتسابّاستهالكّرأسّالمال يتم

ّالمنتجين،ّ ّقبل ّمن ّالمملوكة ّالثابتة األصول
كالمعادنّالنفيسة،ّ)ولكنّليسّللمقتنياتّالنفيسةّ

ّإلخّو ّالكريمة، ّاألحجار ّالحصولّ( ّيتم والتي
ّليسّ ّوالتي ّبسببّقيمتها، ّمحددة ّبصفة عليها
منّالمتوقع،ّوفقّمجرياتّاألمور،ّأنّتنخفضّ

ّالوقت ّيتعينّ ّ.بمرور ّكان ّالثابتة األصول
ّكمخرجاتّلعملياتّاإلنتاجّعلىّالنحوّ إنتاجها

ّالحساباتّالقومية ّتعريفهّفيّنظام  ّ.الذيّتم
ّا ّفإن ّالّوبالتالي ّالثابت ّالمال ّرأس ستهالك

ّالتضاؤلّالحادثّفيّاألصولّ يغطيّالبلىّأو
ّأوّ ّالمعادن ّأو ّاألراضي ّقبيل ّمن الطبيعية
ّالغازّ ّأو ّوالنفط ّكالفحم ّاإليداعات، ّمن غيرها
ّ.الطبيعي،ّأوّالعقودّأوّعقودّاإليجارّوالرخص

  
 
ّبسببّ 6-242 ّفقط ّليس ّاألصول ّقيمة ّتتضاءل قد

ّبس ّولكن ّماديا  ّتتداعى ّالتناقصّفيّكونها بب
ّالتقنيّوّ ّللتطور ّكنتيجة الطلبّعلىّخدماتها

فيّالواقع،ّفإنّالعديدّ ّ.ظهورّبدائلّجديدةّلها
منّالهياكل،ّبماّفيهاّالطرقّوّمساراتّالسككّ
ّأنهاّ ّبسبب ّهدمها ّأو ّتكهينها ّيتم الحديدية

ّمستهلكة ّاألعمارّ ّ.أصبحت ّأن ّمن وبالرغم

لبعضّّالخدميةّالمقدرةّقدّتكونّأطولّبالنسبة
ّإلخ،ّ ّوالسدود ّالطرقّوالجسور، ّمثل الهياكل،
ّ.إالّأنهّالّيمكنّافتراضّأنهاّستدومّإلىّاألبد

وبالتاليّفإنّاستهالكّرأسّالمالّبحاجةّإلىّ 
أنّيتمّحسابهّلكافةّأنواعّالهياكلّبماّفيّذلكّ
تلكّالمملوكةّوّالمحتفظّبهاّمنّقبلّالوحداتّ

  ّ.تالحكوميةّباإلضافةّإلىّاآلالتّوالمعدا
 
ّللمستوياتّ 6-243 ّنتيجة ّالثابتة ّاألصول خسائر

ّالعرضيةّ ّاألضرار ّمن ّالمتوقعة ّأو الطبيعية
ّأيضا ّتحتّاستهالكّرأسّالمالّ يتمّتضمينها
ّاإلنتاجّ ّفي ّالحادثة ّالخسائر ّأي الثابت،
ّالحرائق،ّ ّلمخاطر ّتعرضها ّعن والناجمة
والعواصفّوالحوادثّنتيجةّاألخطاءّالبشرية،ّ

تلكّالنوعيةّمنّالحوادثّّوعندماّتقعّمثلّ.إلخ
بمدىّتكرارّقابلّللتنبؤّبه،ّيمكنّأخذهاّبعينّ
ّالخدميّ ّالعمر ّمتوسط ّحساب ّفي االعتبار

بالنسبةّللوحدةّالفردية،ّ .للبضاعةّذاتّالعالقة
ّبينّ ّفارق ّأي ّفإن ّالوحدات، ّمجموعة أو
ّوالضررّ ّالطبيعي ّالعرضي ّالضرر متوسط
تمّالعرضيّالطبيعيّالفعليّخاللّفترةّمعينةّي

تسجيلهّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّحسابّ
ّاالقتصادّ ّ.األصول ّمستوى ّعلى ّأنه إال

ّالفعليةّ ّالطبيعية ّفإنّاألضرارّالعرضية ككل،
ّتوقعّ ّالممكن ّمن ّمعينة ّمحاسبية ّفترة ضمن

  ّ.أنّتكونّمساويةّللمتوسطّأوّقريبةّمنه
 
ّعنّ 6-244 ّالناجمة ّالخسائر ّفإن ّأخرى، ّناحية من

لطبيعيةّالكبيرةّوالتيّالحربّأوّعنّالكوارثّا
ّالكبيرة،ّ ّكالزالزل ّكبير، ّتكراري تحدثّبمعدل
ّأوّ ّالمد، ّوأمواج ّالبركانية، ّاالنفجارات و
األعاصيرّالكبيرةّجدا ّبصورةّاستثنائية،ّالّيتمّ

 ّ.تضمينهاّتحتّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
ّتلكّ ّمثل ّتحميل ّيتم ّألن ّسبب ّثمة وليس

ّباعتباّر ّعلىّحسابّاإلنتاج ّتكلفةّالخسائر ها
يتمّتسجيلّقيمّاألصولّالتيّتُفقدّبهذهّ ّ.إنتاج

الطريقةّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّحسابّ
ّأنّ .األصول ّمن ّبالرغم ّفإنه وبالمثل،

استهالكّاألصولّالثابتةّيتضمنّالتناقصّفيّ
ّالمعدالتّ ّعن ّوالناجمة ّالثابت ّاألصل قيمة
ّيجبّأالّ ّفإنها ّلإلهتالك، ّوالمتوقعة الطبيعية

ّ ّالتطوراتّتتضمن ّعن ّالناجمة الخسائر
ّالممكنّ ّمن ّوالتي ّالمتوقعة ّغير التكنولوجية
ّالخدميةّ ّاألعمار ّمؤثر ّبشكل ّتقصر أن

ّالقائمة ّاألصول ّمن ّمعاملةّ ّ.لمجموعة يتم
ّخسائرّ تلكّاألصولّبنفسّالطريقةّعلىّأنها
ّأعالهّ ّالمذكورة ّالمتوسطة ّللمعدالت نتيجة

 .للبلىّالطبيعيّالعرضي
 
رأس المال الثابت وريوعاألصول استهالك . 8

 الثابتة
 
ّرأسّ 6-245 ّاستهالك ّبين ّمقارنة ّعقد ّالممكن من

ّبموجبّ ّاألصول ّلهذه ّوالريع ّالثابت المال
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ّتشغيلي ّاستئجار فالريع هو المبل   عقود
المدفوع بواسطة المستخدم ألصل ثابت إلى 
مالك ذلك األصل، بموجب عقد إيجار تشغيلي 

م ذلك األصل أو عقد مماثل، مقابل حق استخدا
ينبغيّأنّ . في اإلنتاج لفترة معينة من الزمن
ّبحيثّيغطيّ ّأ)يكونّالريعّكبيرا  أيّتكاليفّ(

ّفيّذلكّ ّمنّقبلّالمالكّبما ّتكبدها ّيتم مباشرة
التناقصّفيّقيمةّ(ّب)تكاليفّصيانةّاألصلّ

ّ ّالمدة استهالكّرأسّالمالّ)األصلّعلىّمدار
األصلّّتكاليفّالفائدةّعلىّقيمة(ّج)وّ(ّالثابت

قدّتتألفّتكاليفّالفائدةّسواءّ ّ.فيّبدايةّالمدة
ّاألموالّ ّعلى ّالمدفوعة ّالفعلية ّالفائدة من
ّكنتيجةّ ّالمتكبدة ّالفائدة ّخسائر ّأو المقترضة
ّاألصلّ ّشراء ّفي ّالخاصة ّأمواله الستثمار

ّاوسواءّكانّمملوكا ّ .الثابتّبدال ّمنّأصلّمالي ّالستخدام ّالكلية ّالتكلفة ّفإن ّمؤجرا ، ألصلّأم
ّالفعليّ ّالريع ّتقاسّبواسطة ّاإلنتاج الثابتّفي
ّباستهالكّ ّليس ّو ّاألصل ّلذلك ّالمحتسب أو

ّوحده ّالثابت ّالمال ّاستئجارّ .رأس ّيتم عندما
ّأوّ ّتشغيلي ّإيجار ّبموجبّعقد ّبالفعل األصل
ّبندّ ّتحت ّالريع ّتسجيل ّيتم ّمماثل، عقد
ّمقدمةّ ّشراءّلخدمة اإلستهالكّالوسيطّباعتباره

ّالمؤجر ّقبل ّالمستخدمّ ّ.من ّيكون عندما
والمالكّهماّنفسّالوحدة،ّفإنّالتكاليفّالمباشرةّ

ّوسيط ّكاستهالك ّتسجيلها ّاستهالكّ .يتم يمثل
ّتكلفةّ ّفي ّالثاني ّالعنصر ّالثابت ّالمال رأس

ّالجزءّالثالثّمنّالتكلفة،ّ .استخدامّاألصل أما
ّفيعرفّ ّالفائدة، ّتكلفة ّباسم ّاعاله ّإليه والمشار

وكماّهوّ .أسّالمالّالثابتكذلكّبالعائدّعلىّّر
الحالّبالنسبةّالستهالكّرأسّالمالّالثابت،ّفإنّ
ّالقيمةّ ّمن ّجزءا  ّيشكل ّعلىّرأسّالمال العائد

ّاستهالكّرأسّ ّ.المضافة ويعتبرّمجموعّمبلغ
المالّالثابتّوّقيمةّالعائدّعلىّرأسّالمالّهوّ

 ّ.خدماتّرأسّالمالّالمقدمةّبواسطةّاألصل
المالّعلىّنحوّأكثرّتمتّمناقشةّخدماتّرأسّ
 .تفصيال ّفيّالفصلّالعشرين

 
تحددّقيمةّاألصلّالثابتّبالنسبةّلمالكهّفيّأيّ 6-246

نقطةّمنّالزمنّّبواسطةّالقيمةّالحاليةّلخدماتّ
أيّمجموعّقيمةّالمبالغّ)رأسّالمالّالمستقبليةّ

ّناقصّتكاليفّ المتحصلةّمنّالريوعّالمستقبلية
ّالحالية ّللفترة ّمخصومة ّالتشغيل يمكنّّوالتي(

ّمنّ ّالمتبقية ّالمدة ّمدى ّعلى ّعنها التعبير
ّالتشغيلي ّرأسّ ّ.عمرها ّاستهالك ّقياس يتم

المالّالثابتّبواسطةّالتناقصّبينّبدايةّونهايةّ
ّلسلسلةّ ّالحالية ّبالقيمة ّالحالية ّالمحاسبية الفترة

يتأثرّمدىّالتناقصّّليسّفقطّبالمبالغّ ّ.الريوع
لّالفترةّالتيّتنخفضّبداللتهاّكفاءةّاألصلّخال

ّالخدميّ ّالعمر ّبتقصير ّأيضا  ّولكن الحالية،
لألصل،ّوالمعدلّالذيّتنخفضّبهّكفاءتهّعلىّ

ّالمتبقية ّخدمته ّحياة ّعنّ ّ.مدى ّالتعبير يتم
ّالحاليةّ ّالفترة ّفي ّاألسعار االنخفاضّبمتوسط
ّاستبعادّ ّينبغي ّو ّالجودة، ّبنفس ّما ألصل

ّبها ّالمحتفظ ّوالخسائر ّيتمّ ّ.األرباح عندما

ّوالذيّالتعبي ّللمنافع ّالمستقبلي ّالتدفق ّعن ر
ّرأسّ ّاستهالك ّالشتقاق ّالحالية ّالقيمة يحدد
ّبموجبّ ّالتعبيرّعنه ّيتم ّعندما ّالثابت، المال
ّنسبةّ ّفإن ّالتضخم، ّعنصر ّتتضمن تدفقات

ّمستخدمة ّيكون ّأن ّيجب ّالحقيقي  .الخصم
ّباألسعارّ ّالتدفقات ّعن ّالتعبير ّيتم عندما

 .الجارية
ّمعدل ّاستخدام ّيتعين ّالحقيقيّ،  ّ.الخصم

 ّ.عنهاّبأسعارّالفترةّالحاليةوكالّاإلجراءينّينتجّعنهّالقيمةّالحاليةّمعبرا ّ
 

ّالثابت6-246ّّ ّالمال ّرأس ّاستهالك يعتبر
ّبواسطةّ ّتحديده ّيتم ّالنظر ّمستقبلي وأهمهاّّّ–وليسّالماضيةّّ–األحداثّالمستقبليةّمقياسا 

مستقبلّالفوائدّالتيّتتوقعهاّالوحدةّالمؤسسيةّفيّال
منّاستخدامّاألصلّفيّاإلنتاجّعلىّمدارّالفترةّ
ّلذلكّ ّالمفترضة ّالخدمية ّالحياة ّمن المتبقية

وعلىّخالفّطريقةّاإلهتالكّالتيّيتمّ ّ.األصل
ّفإنّ ّاألعمال، ّحسابات ّفي ّعادة ّالحساب بها
طريقةّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّليستّ،ّعلىّ
ّتكاليفّ ّلتحديد ّطريقة ّالمبدأ، ّحيث ّمن األقل
ّمدارّ ّالثابتةعلى ّاألصول ّعلى ّالسابقة النفقات

ّالمتتابعة ّالمحاسبية ّاألصلّ ّ.الفترات فقيمة
الثابتّفيّلحظةّمعينةّمنّالزمنّتعتمدّفقطّعلىّ
ّمنّ ّعليها ّالحصول ّيمكن ّمنافع ّمن ّتبقى ما
ّيكونّ ّأن ّينبغي ّلذا ّو ّاألصل ّذلك استخدام
ّيتمّ ّعلىّقيم ّالثابتّمعتمدا  استهالكّرأسّالمال

 ّ.هاّبهذهّالطريقةاحتساب
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ّفيّ 6-248 ّشراؤها ّتم ّقد ّالثابتة ّاألصول ّتكون قد

الماضيّفيّأوقاتّكانتّفيهاّاألسعارّالنسبيةّ
ّعنّ ّتماما  ّمختلف ّالعام ّاألسعار ّالحاليةومستوى ّالفترة ّفي ّنكونّ ّ.األسعار لكي
ّنفسّ ّفي ّاألخرى ّالمدخالت ّمع متوافقين

ّاالنتاج، ّالمالّّحساب ّرأس ّاستهالك فإن
ّنفسّ ّإلى ّباإلشارة ُّيقَيم ّأن ّينبغي الثابت
ّكتلكّ ّالحالية ّاألسعار ّمن ّالعامة المجموعة
ّواالستهالكّ ّالمخرجات ّتقييم ّفي المستخدمة

ّرأسّ ّ.الوسيط ّاستهالك ّيعكس ّأن ينبغي
المالّالثابتّالمصادرّالكامنةّوالطلبّالنسبيّ

ّاإلنتاج ّفيه ّيحدث ّالذي ّالوقت يهّوعل ّ.في
ّأوّ ّالفعلية ّاألسعار ّباستخدام ّاحتسابه ينبغي
ّفيّ ّالسائدة ّالريوعّلألصولّالثابتة ّو التقريبية
ذلكّالوقتّوّليسّفيّالوقتّالذيّتمّفيهّفيّ

ّالسلع ّعلى ّالحصول التكاليفّ" ّ.األساس
ّالتاريخية ّالتيّ" ّأيّاألسعار ّالثابتة، لألصول

ّاألصول،ّ ّتلك ّمقابل ّاألصل ّفي ّدفعها تم
تّصلةّعلىّاإلطالقّبالنسبةّتصبحّغيرّذا

ّأنّ ّحيث ّالثابت ّاألصل ّاستهالك لحساب
  ّ.األسعارّتتغيرّبمرورّالوقت
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ولهذهّاألسباب،ّفإنّاالهتالكّعلىّالنحوّالذيّ 6-249
ّالّيقدمّ ّفيّحسابّاألعمالّقد ّبه ّتسجيله يتم
ّحسابّ ّعن ّالمعلومات ّمن ّالصحيح النوع

ّالثابت ّاستخدامّ ّ.استهالكّرأسّالمال ّتم فإذا
وماتّالخاصةّباإلهتالك،ّفإنهّينبغيّعلىّالمعل

ّإلىّ ّالتاريخية ّالتكاليف ّمن ّتعديلها األقل
إالّأنّمخصصاتّاإلهتالكّ ّ.األسعارّالحالية

ألغراضّالضرائبّقدّتمّالتالعبّبهاّعلىّنحوّ
ّللتأثيرّ ّكمحاولة ّللغاية ّاعتباطية ّبطرق كبير
ّالحاالتّفيّالعديدعلىّمعدالتّاالستثمارّوّلذاّتمّتجاهلهاّتماما ّ ّأنّ ّ.من منّالموصىّبه
يتمّاجراءّتقديراتّمستقلةّالستهالكّرأسّالمالّ
الثابتّباالقترانّمعّالتقديراتّالخاصةّبمخزونّ

ّالمال ّمنّ ّ.رأس ّالتقديرات ّتلك ّبناء ويمكن
ّالمالّ ّرأس ّإجمالي ّبتكوين ّالخاصة البيانات
ّالمعدالتّ ّبتقديرات ّمقترنا  ّالماضي ّفي الثابت

ّتن ّبموجبها ّالثابتّالتي ّاألصل ّكفاءة خفض
  ّ.علىّمدىّعمرهّالخدميّالمقدر

 
ّتلكّالسائدةّوعندماّيكونّذلكّممكنا ،ّينبغيّأنّتكونّالقيمةّ 6-251 ّهي ّالثابتّالجديد ّلألصل األولية

ّذلكّ ّعلى ّالحصول ّيتم ّعندما ّالسوق في
فإذاّكانتّاألصولّمنّكافةّاألعمارّ ّ.األصل

ّاألسواقّ ّفي ّبها ّالتعامل ّيتم ّالمواصفات و
ّأنّ ّينبغي ّاألسعار ّهذه ّفإن ّاعتيادية، بصورة

ّلعمره ّوفقا  ّأصل ّكل ّلتقييم ّأنّ ّ.تستخدم إال
ّباألصولّ ّيتعلق ّفيما ّنادرة ّتكون المعلومات
ّتبنيّ ّينبغي ّالنقص، ّهذا ّوأمام المستعملة،
ّاألصلّ ّسعر ّتحديد ّتجاه ّنظرية ّأكثر طريقة

 ّ.خاللّتقادمه
 
ّقوىّ 6-251 ّتضمن ّينبغيّأن ّالمفاهيمية، ّالناحية من

السوقّأنّسعرّالمشتريّلألصلّالثابتّالجديدّ
ّالتيّ ّالمستقبلية ّللمنافع ّالحالية ّالقيمة يساوي

ّاألصل ّذلك ّمن ّعليها ّالحصول فإذاّ ّ.يمكن
ّالسعرّالسوقيّاألولي،ّوّالمعلوماتّ معّعلمنا
الخاصةّبمواصفاتّاألصلّالذيّنحنّبصدده،ّ
ّالمنافعّ ّمقدار ّمعرفة ّالممكن ّمن أصبح

ّالقي ّو ّبتحديثّالمستقبلية ّمستمر ّنحو ّعلى ام
ّلها ّالمتبقية ّالحالية ّطريقةّ ّ.القيمة ّ تعرف

ّرأسّالمالّ ّبمخزون ّالتقديراتّالخاصة مراكمة
ّالزمنّ ّعبر ّالمال ّرأس ّمخزون ّفي والتغيرات

يتمّالحصولّ PIM باسمّطريقةّالجردّالمستمر،
ّالثابتّلكلّ ّتقديراتّاستهالكّرأسّالمال على

  .ّمنتجّباستخدامّطريقةّالجردّالدائم
 
 طريقة الجرد المستمر.     4
 
ّللطريقةّ 6-252 ّموجز ّشرح ّتقديم ّالجزء ّهذا ّفي يتم

ّالمالّ ّرأس ّاستهالك ّاحتساب ّبها ّيمكن التي
ّالمستمرّ ّالجرد ّبطريقة ّمنتج ّلكل الثابت

ّ ّمخزون ّلحساب ّالمالوالمستخدمة تمّ .رأس
ّاستهالكّ ّحساب ّبين ّالرابط ّعلى ّنظرة إلقاء
رأسّالمالّالثابتّوّالعائدّعلىّرأسّالمالّوّ

ّوتمّ ّالعشرين، ّالفصل ّفي ّاألصول مخزون
ّالخاصةّ ّللطريقة ّتفصيال  ّأكثر ّدليل إيراد
ّفيّ ّالمال ّرأس ّمخزون ّتقديرات باحتساب

 "قياسّرأسّالمال"الدليلّالمعنونّ
 (2119تعاونّالدوليّوالتنمية،ّمنظمةّال)ّّّّّّّّّّّ

 
 حساب إجمالي مخزون رأس المال

 
ّتقدير6-253ّّ ّإجراء ّالمستمر ّالجرد ّطريقة تتطلب

لمخزونّاألصولّالثابتةّالموجودةّوّالتيّفيّمتناولّيدّ
الخطوةّاألولىّإلجراءّالتقديرّهيّكمّعددّ ّ.المنتجين

ّللتكوينّ ّكنتيجة ّتركيبها ّتم ّالتي ّالثابتة األصول
اإلجماليّلرأسّالمالّالثابت،ّّوّالذيّتمّالقيامّبهّفيّ

ّالحالية ّالفترة ّحتى ّوالزالتّباقية  ّ.السنواتّالسابقة،
ّبقيتّ ّالتي ّالوظائف ّأو ّالخدمية، ّاألعمار فمتوسط
ّينبغيّ ّدراساتّتقنية ّعلىّمالحظاتّو ّيعتمد عاملة،

ّالغرض ّلذلك ّالماضية ّاالستثمارات ّعلى  .تطبيقها
ّا ّالثابتة ّفيّفاألصول ّمختلفة ّبأسعار ّشراءها ّتم لتي

ّالسائدةّ ّباألسعار ّتقييمها ّيعاد ّأن ّينبغيّإذا  الماضي،
ّاألسعارّ ّمؤشرات ّباستخدام ّذلك ّو ّالحالية ّالفترة في

إنّوضعّمؤشراتّاألسعارّ ّ.المناسبةّلألصولّالثابتة
ّيثيرّ ّالزمن ّمن ّطويلة ّفترات ّتغطي ّالتي المناسبة

ّوال ّالمفاهيمية ّالمشاكل ّمن ّهذهّالكثير ّولكن عملية،
المشاكلّالفنيةّالمتعلقةّبقياسّاألسعارّينبغيّمواجهتهاّ

ّلقيمةّاألصول  ّ.فيّايّحالةّيتمّفيهاّوضعّميزانية
ّمنّ ّبقيت ّالتي ّالثابتة ّاألصول ّمخزون ّإلى يشار
ّبأسعارّ ّتقييمها ّأعيد ّوالتي ّالماضي، االستثمار
ّإجماليّمخزونّرأسّ ّباسم ّالحالية المشترينّفيّالفترة

إجمالي مخزون رأس المالويمكن قياسه أيضًا  ّ.لالما
معينة إذا ما أ ريد  باألسعار الخاصة بسنة أساس

وضع سلسلة زمنية سنوية إلجمالي مخزون رأس 
  .ناحية الحجمالمال من 

 
 الكفاءة النسبية

تميلّمدخالتّاإلنتاجّالتيّيتمّالحصولّعليهاّ 6-254
ّالتناقصّ ّإلى ّمعين ّثابت ّأصل ّاستخدام من

ّ ّالذيّ .الوقتبمرور ّالمعدل ّيتفاوت وقد
تتناقصّبهّالكفاءةّويختلفّمنّنوعّمعينّمنّ

ّاآلخر ّعن ّالتيّ ّ.األصول ّالحاالت أبسط
يمكنّأخذهاّبعينّاالعتبارّهيّتلكّالتيّتظلّ
ّتماما ،ّ ّيتحطم ّحتى ّثابتة ّاألصل ّكفاءة فيها

ّالكهربائي ّالمصباح ّفي ّالحال ّهو  ّ.كما
ّحاالت ّبينها ّمن ّأخرى، ّحاالت ّوهناك
ّدليليّ ّأو ّخطي ّبشكل ّالكفاءة تنخفضّفيها

ّطرائقّأخرىّ .علىّمدىّعمرّاألصل تعتمد
علىّاستخدامّمعدلّفقدّكفاءةّلمتواليةّهندسيةّ
ّفيّالسنواتّاألولى،ّ ّنسبيا  ّانخفاضّقليل مع

إالّأنهّ .ولكنهّمتسارعّالنموّمعّمرورّالوقت
ّالّ ّالحسابات ّأن ّنجد ّالعملية ّالممارسة في

ّ ّأصل ّكل ّمع ّمعّتتعامل ّولكن ّحدة، على
ّاألعمارّ ّذات ّاألصول ّمن مجموعات

ّالمتقاربة ّداخلّ .والمواصفات ّاألصول تتقاعد
ّعنّ ّكل ّمختلفة ّأوقات ّفي ّمجموعة كل
ّألسبابّ ّللتقاعد ّالعامة ّالصورة ّولكن اآلخر،
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ّتشملّ ّككل ّالمجموعة ّتلك ّفي ّبالكفاءة تتعلق
  ّ.كافةّاألصول

 
تةّتحددّالصورّالعامةّالموضوعةّلألصولّالثاب 6-255

ّحياتهاّ ّمدى ّعلى ّتقدمها ّالتي ّالمنافع صورة
وعندماّيتمّتحديدّصورةّالمنافعّعلىّ ّ.الخدمية

مدىّالعمرّالخدميّلألصل،ّيصبحّمنّالممكنّ
القيامّبحسابّمدىّاستهالكّرأسّالمالّالثابت،ّ

 ّ.فترةّبفترة
 

 معدالت استهالك رأس المال الثابت
 
ّالثابتّباعتباّر 6-256 ّاستهالكّرأسّالمال ّعن هّيعبر

ّالمتبقية،ّ ّللمنافع ّالحالية ّالقيمة ّفي التناقص
ّتقدم ّفيما ّشرحه ّتم ّما ّنحو هذاّ ّ.على

التناقص،ّوالمعدلّالذيّيحدثّبهّعبرّالزمن،ّ
ّاالنخفاضّفيّكفاءةّ ّعن ّتمييزه ّيتم ينبغيّأن

ّنفسها ّالمال ّرأس ّأنّ ّ.أصول ّمن وبالرغم
الكفاءة،ّومنّثمّالمنافع،ّالخاصةّبأصلّمعينّ

كتلكّالتيّللمصباحّالكهربيّقدّلهّسماتّكفاءةّ
تظلّثابتةّمنّفترةّإلىّأخرىّحتىّيتحطم،ّإالّ

ّالوقت ّبمرور ّتنخفض ّاألصل ّقيمة  ّ.أن
ّذلكّأنّاستهالكّرأسّ وبالتاليّفإنّمنّنتيجة

ّثابت ّغير ّيكون ّالثابت ّالممكنّ .المال ومن
ّفإنّ ّالحالة، ّهذه ّفي ،ّ ّأنه ّإظهار ببساطة

ّللمناف ّالحالية ّالقيمة ّفي ّالمتبقيةّاالنخفاض ع
ّبدايةّ ّفي ّكبير ّبشكل ّأقل ّأخرى ّإلى ّفترة من
عمرّاألصلّعنهّفيّالمرحلةّالتيّيقتربّفيهاّ

ّحياته ّنهاية ّاستهالكّ ّ.ذلكّاألصلّمن يميل
رأسّالمالّالثابتّإلىّالزيادةّحيثّأنّاألصولّ
تتقادمّبالرغمّمنّأنّالكفاءةّوالمنافعّتظلّثابتةّ

 ّ.حتىّالنهاية
 
 

 استهالك رأس المال الثابتقيم         
 
ّالثابتّ 6-257 ّالمال ّرأس ّاستهالك ّتقدير ّينبغي ال

ّرأسّ ّبيانات ّمن ّمجموعة ّاشتقاق ّعن بمعزل
ّالمعلوماتّ ّ.المال ّتلك ّإلى ّتدعو فالحاجة

ّعلىّ ،ّ ّو ّالعمومية ّالميزانية ّفي الستخدامها
ّفإنّمحاولةّ ّالعشرين، ّفيّالفصل ّبينا ّما نحو

استهالكّرأسّالمالّالثابتّبمعزلّتحديدّمدىّ
عنّمستوىّمخزونّاألصولّوّأنماطّاألسعارّ
وانخفاضّالكفاءةّمنّالمحتملّأنّتكونّمحملةّ

 ّ.باألخطاء
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 وخسائر االقتناء مكاسبفصل المخرجات نتيجة للتخزين عن : ملحق الفصل السادس
 مقدمة -أ 
 

إلىّأنه145ّّ-6و142ّّ-6الفقراتّتشيرّ 1ّ-6ملحقّ
ّقيمةّ ّزيادة ّتعتبر ّقد ّالحاالت، ّبعض في
ّبمثابةّ ّالمخازن ّفي ّبها ّالمحتفظ السلع
ّكونهاّ ّمن ّأكثر ّللتخزين ّنتيجة مخرجات

ّاقتناء ّالملحقّ ّ.مكاسب ّهذا يستكشف
ّأكثرّتفصيال ،ّ ّإليهّبصورة الموضوعّالمشار
وّيقدمّبعضّاألمثلةّعلىّالحاالتّالتيّمنّ

ّفيّّالمناسب ّالزيادات ّمن ّأي ّمعاملة فيها
ّوّ ّاإلنتاج، ّإلى ّتعود ّأنها ّعلى ّالمنتج قيمة
ّأيّمكاسبّأوّ ّذلكّعن ّفصل كيفّيمكن

 ّ.خسائرّناجمةّعنّاالقتناء
 
 تكاليف التخزين و مكاسب وخسائر االقتناء. 1
 

ّاالحتفاظّبهينطويّاالحتفاظّبالمنتجاتّفيّالمخازنّدائما 2ّّ-6ملحقّ ّمنّقبلّعلىّتكاليفّسواءّتم ا
المنتجّاألصلي،ّأوّمنّقبلّبائعّجملةّالحقّ

ّالحق ّتجزئة ّبائع ّذلكّ ّ.أو ويتضمن
ّالتخزينيةّ ّالقدرة ّبتقديم ّالمرتبطة التكاليف
المادية،ّواالحتفاظّبمعلوماتّحولّمستوياتّ
ّبتقديمّ ّالخاصة ّوالتكاليف ّالمخزون، وأنواع
ّالمرتبطةّ ّوالتكاليف ّللعمالء السحوبات

مخزوناتّبالحصولّعلىّبتجديدّمستوياتّال
ّ ّبديلة ّبالسلعّ)سلع ّالخاصة ّالتكلفة غير

تشكلّتلكّالتكاليفّجزءا ّمنّالسعرّ ّ(.ذاتها
الرئيسيّالذيّيتمّتكبدهّمنّقبلّالمصنعّأوّ
ّالهوامشّ ّفي ّعليها ّالحصول ّيتم التي
ّبائعيّ ّو ّالجملة ّبائعي ّقبل ّمن المحملة

ّفيّ ّ.التجزئة ّمتضمنة ّالمتكبدة التكاليف
ّ ّوّاالستهالك ّوتعويضّالموظفين، الوسيط،

وقدّتكونّتلكّهيّالحالةّ ّ.تكلفةّرأسّالمال
أيضا ّحيثّيقدمّالمنتجونّالمتخصصونّفيّ
التخزينّخدماتّلمنتجينّآخرينّوّمرةّأخرىّ
 ّ.يتمّتضمينّتكاليفهمّفيّاالستهالكّالوسيط

 
بالنسبةّلمعظمّالمنتجات،ّوالتيّيطلقّعليها3ّّ-6ملحقّ

ّأ"منتجاتّ ّالنوع ّالتخزينيةّ" ّالسمة ّهي فهذه
ّالصلة ّذات ّكافةّ ّ.الوحيدة ّتضمين يتم

ّتكاليفّ ّفي ّبالتخزين ّالمتعلقة التكاليف
ّسحبهاّ ّ.اإلنتاج ّالسلعّعند ّقيمة ّتحديد يتم

ّأوّ ّإنتاجها ّتكلفة ّبموجب ّالمخازن من
ّالوقت ّذلك ّفي ّلها ّبديل ّعلى  .الحصول

ونتيجةّلذلك،ّفإنّالمخرجاتّتُقاسّباستبعادّ
قيمةّالمنتجاتّالمحتفظّبهاّفيّّأيّتغيرّفي

المخازن،ّويعاملّهذاّالتغيرّفيّالقيمةّعلىّ

أنهّأرباحّأوّخسائرّاقتناء،ّعلىّنحوّماّ
  ّ.أشرناّإليهّفيّالمثالّالمضروبّأعاله

 
ّالجملة4ّّ-6ملحقّ ّبائعي ّمن ّبائعا  ّأن ولنفترض

ّ ّيبيع ّمنّمسحوق111ّّيشتريّو عبوة
التذبذباتّالغسيلّكلّفترة،ّوّلكيّيغطيّ

الهامشيةّفيّالطلبّفإنهّيحتفظّبمخزونّ
ّعبوات ّعشر ّماّ ّ.قدره ّفترة ّبداية في

،2ّكانّالسعرّالمدفوعّفيّكلّعبوةّهوّ
ّهيّ ّلديه ّالمخزون ّقيمة ّكانت وبالتالي

21ّ ّالحصولّ. ّقيمة ّزادت ّالفترة خالل
وعليهّارتفعتّقيمةّ 2.1علىّالعبوةّإلىّ

ّ ّإلى ّالمخزن ّفي ّعبوات ،21ّالعشر
ّا ّتعكسّولكن ّالواحدة ّقيمة ّفي لزيادة

حقيقةّأنهّإذاّكانتّالعبواتّالعشرّقدّتمّ
ّواستبدالهاّ ّللبيع ّالمخازن ّمن سحبها
ّالمنتجاتّالجديدةّ ّفإن بمنتجاتّمماثلة،

.ّللحصولّعليها21ّسوفّتكلفّالتاجرّ
ّالوحدات،ّ  ّبكل ّتقاس ّالمخرجات وألن

ّالمسحوبةّ ّأو ّحديثا  ّالمنتجة ّمنها ّبسواء ّو ّالمخزون، ّالجديدّمن ّالسعر تقييم
ّ 2.1ّّوقدره ّبمقدار ّالزيادة في1ّّفإن

ّمقاييسّ ّفي ّتدخل ّال ّالمخزون قيمة
ّحسابّ ّفي ّفقط ّتظهر ّولكنها اإلنتاج
ّقيمةّ ّأن ّكيف ّلتشرح ّالتقييم إعادة
العبواتّالعشرّالمخزونةّفيّبدايةّالفترةّ

ّبعشر21ّكانتّ ّاستبدالها ّتم ،ّوّعندما
ّكانتّ ّالفترة ّنهاية ّفي ّأخرى عبوات

 .21ّتكلفةّال
 بمرور الوقتالسلع التي تتغير قيمتها الحقيقية  -ب 
 

ّفيها5ّّ-6ملحقّ ّتكون ّمحددة ّحاالت ّثالث هناك
ّمرضية،ّ ّغير ّأعاله ّالمبينة المعاملة
ّالزمنّ ّفي ّتتداخل ّأخرى ّعوامل بسبب
ّفيّ ّمحفوظة ّالسلع ّفيه ّتكون الذي

ويشارّإلىّالسلعّالتيّتنطبقّ ّ.المخازن
ّبالن ّالحالة ّهذه ّعليها ّب"وع ّالنوع منّ"

ّالثالثّ ّ.المنتجات ّالظروف ّتتمثل و
  ّ:المحددةّفيماّيلي

 
ّنحوّّ-أ ّعلى ّإنتاجها ّعملية ّتطول ّالتي السلع

 ّ.كبير
 
ّأثناءّّ-ب ّالمادية ّمواصفاتها ّتتغير ّالتي السلع

 .وجودهاّفيّالمخازن
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ّأنماطّعرضّأوّطلبّموسمية،ّّ-ج السلعّالتيّلها

 ّ.ولكنّليسّكليهما
 
 ّ.مناقشةّلكلّنوعّمنّتلكّاألنواعوفيماّيليّّ
 
 السلع ذات فترة اإلنتاج الطويلة .1
 

عندماّيتمّاالحتفاظّبمنتجّمعينّفيّالمخازن6ّّ-6ملحقّ
ّطولّ ّبسبب ّممتدة ّزمنية ّفترة ّمدى على
ّينبغيّ ّالمبدأ، ّحيث ّمن ّاإلنتاج، عمليات
ّقيمةّ ّاحتساب ّعند ّالخصم ّعوامل استخدام

علىّ ّ.التسليمالعملّفيّكلّفترةّقبلّتاريخّ
ّإنشائيّ ّمشروع ّكان ّما ّإذا ّالمثال، سبيل

ّوالعمل211ّمعينّيساويّ ّفيه ّالبدء ّتم ّو ،
ّفمنّ ّسنوات، ّأربع ّمدى ّعلى ّثابت بشكل

كمعدلّإسهامّفي51ّّغيرّالمعقولّأنّنعدّ
ّاألولى ّالسنة ّفي ّأيّ ّ.اإلنتاج ّفإن وعليه

 مشتريّسوفّ
يضعّفيّعينّاالعتبارّحقيقةّأنهّلنّيكونّ

لىّالتحققّمنّقيمةّهذاّاإلنتاجّلمدةّقادرا ّع
ّالقيمةّ ّبالتاليّخصم ّو ثالثّسنواتّأخرى

وبمرورّالوقت،ّهناكّدخلّينشأّ ّ.وفقا ّلذلك
للوحدةّالتيّتحتفظّبالمنتجاتّمعّإزالةّعاملّ

ّفيّ ّ.الخصم ّالحالة ّهذه ّوصف ّتم وقد
ّوأمثلةّ ّكامل ّبتفصيل ّالعشرين، الفصل

 ّ.عددية
 

7ّّ-6ملحقّ ّأنه ّالمقترح ّالعمليةّمن ّالممارسة ّإطار في
منّالضروريّعملّمخصصّلعاملّالخصمّ
ّالتيّ ّو ّالعالية ّذاتّالقيمة ّالسلع ّعلى فقط
ّملحوظ،ّ ّنحو ّعلى ّإنتاجها ّعمليات تطول

أعمالّقيدّ"حيثّيتمّتسجيلّالسلعّباعتبارهاّ
أوّتكويناتّرأسّمالّعلىّالحسابّ"ّاإلنجاز

 .الخاصّلعدةّفتراتّقبلّاالستكمال
 تتغير مواصفاتها المادية السلع التي.2
 

ّالثانيةّمنّالظروفّبالسلع8ّّ-6ملحقّ تتعلقّالمجموعة
ّالتخزينّ ّأثناء ّالمادية ّتتغيرّمواصفاتها التي
ّعمليةّ ّمن ّجزء ّهو ّالنضج ّأن بسبب

ّفيّ ّ.اإلنتاج ّالتي ّتلك ّهي ّالمعنية السلع
ّفيّ ّصلة ّذو ّأو ّعام ّتغيير ّأي غياب

سنهاّاألسعار،ّالّتزالّقيمتهاّتتزايدّبسببّتح
ّفيّ ّالوقتّخاللّوجودها ّبمرور فيّالجودة

ّعلىّذلكّاالختمارّ ّ.المخازن ومنّاألمثلة
ّالخمورّ ّقبيل ّمن ّبضائع ّعلى ّيؤثر الذي

ّالروحية ّسحبّ ّ.والمشروبات ّيتم عندما
ّمنّ ّتغير ّقد ّيكون ّالمخزون، ّمن المنتج
الناحيةّالماديةّعنّالمنتجّالجديدّالذيّيدخلّ

ّ ّوبالتالي ّالنضج، ّمرحلة ّغيرّإلى ّمن فإنه
المالئمّاستعمالّتكلفةّالحصولّعلىّالمنتجّ
ّللمنتجّ ّكقيمة ّالمخازن ّإلى دخاله ّوا  ّعنّالسؤالّإذا ّهوّكيفّيتمّ ّ.الذيّيجريّسحبهالجديد ّالنضج ّنتيجة ّالقيمة ّفي ّالزيادة فصل

ّذاتّ ّالسلع ّأسعار ّفي ّالعامة الزيادات
  ّ.الصلة

 
اتّلنفترضّأنّمنتجا ّيستغرقّثالثةّسنّو9ّ-6ملحقّ

للوصولّإلىّمرحلةّالنضجّالكافيّللبيعّ
ّالمرحلةوّأنّهناكّطلبا ّنهائيا ّعلىّالمنتجّلحينّ ّتلك ّإلى ّتمّ ّ.وصوله ّما فإذا
ّغيرّ ّحالته ّفي ّحتى ّالمنتج، مبادلة
الناضجة،ّثمّبرزتّاألسعارّللمنتجّغيرّ
ّبمنتجّ ّللتو، ّتصنيعه ّتم ّالذي الناضج،
عمرهّعامّواحد،ّوّبمنتجّعمرهّعامين،ّ

ّناضجوبمن ّأنّ ّ.تج ّافترضنا ّما فإذا
المنتجّلهّسمعةّجيدة،ّفإنهّفيّأيّنقطةّ
ّبينّ ّخلط ّهناك ّسيكون ّالزمن من
المنتجاتّالمصنعةّحديثا ،ّوتلكّالتيّتمّ
ّتمّ ّالتي ّوتلك ّعام، ّلمدة إنضاجها

فإذاّكانّ .إنضاجهاّلمدةّعامينّأوّثالثة
ّالنضجّ ّلدرجات ّمختلفة ّأسعار هناك

ّ ّالفصل ّفإن ّتلك، ّالقيمةّالمختلفة بين
ّصعباّ  ّيكون ّال ّالعامّ ّ.التخزينية ففي

األولّيتمّتحويلّالمنتجّالجديدّإلىّمنتجّ
فإذاّكانّسعرّالمنتجّ ّ.ناضجّلمدةّعام

ّ ّهو ّتماما  ّيصبحP0ّّالجديد ّعندما و
وّكانP1ّّعمرهّعاما ّواحدا ّيكونّسعرهّ

tّّ ّو ّاألول ّالعام ّالعامt+1ّّهو هو
ّالك ّفي ّالتغير ّإلى ّأشير ّو ميةّالثاني،

ّ ّالمنتجQّّبالرمز ّقيمة ّفي ّالتغير فإن
ّبالمعادلةّ ّحسابه يمكن

ّ. Q(P1,t+1 – P0,t):التالية
ّإلىّعاملين،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّفيّالقيمةّتعود الزيادة

ّالمصنعّ ّالجديد ّالمنتج ّسعر ّفي الزيادة
فيّالعامّالماضيّعنّسعرّنفسّالمنتجّ

ّ ّالعام ّهذا  – Q(P0,t+1)المصنع
P0,t)) ّينّسعرّمنتجّجديدّوّالفارقّب

ّالعامّوّسعرّالمنتجّ مماثلّمصنوعّهذا
ّالعامّ ّهذا ّواحد ّعام ّلمدة الناضج

(Q(P1,t+1 – P0,t+1))ّ ّبتطبيق
ّذاتّ ّالحجوم ّعلى ّالسعرية الفروق
ّيعطيّ ّاألول ّالفارق ّأن ّنجد الصلة،
ّلقيمةّ ّوالثاني ّالمكتسبة، ّلألرباح   .ّالمخرجاتّنتيجةّللتخزينارتفاعا 

 
ّأن11ّ-6ملحقّ ّتوضح ّالقيمةّّ:المتطابقة ّفي الزيادة

t+1ّإلىّالفترةtّّمنّفترةّ
ّبينّّمساويةّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالقيمة ّفي للتغير

ّ ّالنضج ّدرجة ّنفس ّذات أوّ)المنتجات
ّالتعتيق )ّ ّالفترة tّّمن ّالفترة t+1ّإلى

ّ،ّ(معاملةّعلىّأنهاّفترةّاقتناء)
اتّالتغيرّفيّالقيمةّبينّالمنتجّزائدّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ ّالنضج ّدرجات ّالتعتيق)ذات (ّأو
معاملةّعلىّأنهاt+1ّّالمتعاقبةّفيّالفترةّ

ّ.ّالمخرجّنتيجةّللتخزين
ّفترتينّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّألي ّبالنسبة ّحقيقية هي

وعليه،ّففيّالعامّالثانيّفإنّ .ّمتعاقبتين
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ّلمدةّ ّالمنضج ّالمنتج ّبين ّالسعر ّفي الزيادة
ّالمنت ّسعر ّو ّالعام ّبداية ّفي ّواحد جّعام

ّيعطيّ ّالعام ّنهاية ّفي ّواحد ّلعام المنضج
ّفيّ ّالفارق ّو ّالمكتسبة ّاألرباح ّفي زيادة
ّواحدّ ّعام ّلمدة ّالمنضج ّالمنتج ّبين السعر
فيّنهايةّالعامّوّالمنتجّالمنضجّلمدةّعامينّ
ّنتيجةّ ّالمخرج ّقيمة ّيعطي ّالوقت ّنفس في

  .للتخزين،ّوهكذا
 

11ّّّ-6ملحقّ ّفقرة ّفي ّ"المتطابقة 11ّ-6ملحق هيّ"
ّا ّفترة ّكل ّتحتوي ّعندما ّالحالية، أوّ)لقيمة

ّتتألفّمن )ّ ّاسمية (ّأوّخسائر)أرباحّاقتناء
ّبموجبّ ّفترة ّكل ّتكميش ّيتم ّعندما أو
المستوىّالعامّللتضخمّبحيثّتحتويّكلّفترةّ

ّ ّأرباح ّمن ّتتألف ّخسائر)أو ّأو اقتناءّ(
منّحيثّاألحجام،ّعندماّالّيكونّ ّ.حقيقية

ّال ّفإن ّاألسعار، ّفي ّزيادة ّفيّهناك زيادة
ّفيّالمخرجاتّ ّزيادة ّتعرفّعلىّأنها القيمة

 ّ.نتيجةّالتخزين
 

فيّالممارسةّالعمليةّمنّالمرجحّعدمّتواجد12ّّّ-6ملحقّ
ّنقاطّ ّفي ّاألسعار ّمن ّنشطة ّزمنية سلسلة

ّالنضج ّعملية ّمراحل ّعبر منّ ّ.مختلفة
الممكنّأنّتتواجدّبعضّالمعامالتّالمكافئةّ

ّ ّمرجحا  ّليس ّهذا ّولكن ّكبيرةّالقريبة بدرجة
ّعنّ ّ.كذلك ّالمخزون ّفصل ّيمكن كيف

 أرباحّاالقتناءّفيّغيابّتلكّاألسعار؟
 

ّالمنتج13ّّّ-6ملحقّ ّيستطيع ّقد منّالتجاربّالكثيرة،
ّالقيمةّ ّفي ّالزيادة ّبمدى ّمعقول ّتنبؤ عمل

ّللتخزين ّحالةّ ّ.نتيجة ّفي ّأنه ولنفترض
معينةّيتوقعّأنّالقيمةّمنّحيثّالحجمّسوفّ

ّثالث ّبعد ّضعفيّتتزايد ّلتصبح ّسنوات ة
فإذاّكانّ ّ.ونصفّتكلفةّإنتاجّالمنتجّالجديد

ّ ّيساوي ّالجديد ّالمنتج111ّالمنتج ّفإن ،
ّ ّيساوي ّسنوات ّثالث ّلمدة .251ّالمنضج

ّنتيجةّ ّالمخرجات ّحجم ّأن ّيقترح وهذا
علىّمدىّالسنواتّالثالث51ّّللتخزينّهيّ

وكماّهوّالحالّمعّالمنتجّاإلنشائيّ) ّ.التالية
ّ ّالعمر ّحيثّطويل ّفمن ّأعاله، المناقش

ّيطبقّ ّأن ّينبغي ّالخصم ّعامل ّفإن المبدأ
ّاألولىّوّالجزئينّالتاليينّالبالغّ علىّالمائة

ّ ّمنهما ّجاهزا 51ّّكل ّيكون ّلن ّالمنتج ّالثالثألن ّالعام ّنهاية ّحتى فيّغيابّ ّ(.للبيع
المعلوماتّعنّمدىّالزيادةّفيّسعرّالمنتجّ

قدّيكونّّوالمتعلقةّبالزيادةّالعامةّفيّاألسعار
منّالضروريّافتراضّأنهّليسّهناكّأرباحّ
ّالفعليةّ ّالزيادة ّأن ّفيّالمنتجّو اقتناءحقيقية
ّفيّ ّزيادة ّاعتبارها ّيتم ّأن ّينبغي ّالقيمة في
ّبالقيمةّ ّللتخزين ّنتيجة ّالمخرجات قيمة

ّالمنتجّ ّ.الحالية ّسعر ّمعرفة ّبمجرد و
ّيمكنّعملّنوعّمنّالضبطّ المنضجّتماما ،

ّ ّعملي، ّبتعبير ّاألولّأو، ّالتنبؤ ّبين الفارق
ّلغرضّ ّمضبوطا  ّإليه، ّالتوصل ّتم وما

ّاعتبارهّ ّيمكن ّوالذي ّالعام، التضخم
ّاقتناءحقيقيةّ ّخسائر ّأو ّأرباح بمثابة

  ّ.اقتناء
 

ّالناتج14ّّّ-6ملحقّ ّأن ّافتراض ّالمثالي ّمن ليس
نتيجةّللمخزونّيفترضّبهّأنّيكونّثابتا ّ
ّذاتّ ّاألسعار ّفي ّالتذبذبات باتجاه

ّتكونّالعالقة ّالتي ّالظروف ّفي ّولكن ،
ّناتجةّ ّاألسعار ّفي ّالزيادة ّمعظم فيها
ّمعلوماتّ ّفيها ّتتوفر ّوال ّالتخزين عن
أساسيةّأفضل،ّفإنّهذاّالمنظورّيعطيّ
ّبأنّتقديرا ّبراجماتيا ّللمخرجاتّنتيجةّالتخزينّ ّلالفتراضات ّبالنسبة ّمتفوقا  ّببساطةّيعد ّهو ّالقيمة ّفي ّالزيادة مجمل

  ّ.أرباحّاقتناء
 
 السلع موسمية الطابع عرضًا  و طلباً . 3
 

الحالةّالثالثةّالتيّيحدثّفيهاّتغييرّفي15ّّّ-6ملحقّ
ّاألرباحّ ّإلى ّفقط ّعزوه ّيمكن ّال القيمة
ّهيّ ّ ّاالقتناء ّعن ّالناجمة والخسائر
ّفيّ ّوضعها ّتم ّقد ّالسلع ّتكون عندما
المخزنّلالستفادةّمنّالتغيراتّفيّأنماطّ

ّ ّمدار ّعلى ّوالطلب  ّ.العامالعرض
ّتخزينّ ّهي ّشيوعا  ّاألكثر الحالة
ّحيثّ ّالذرة، ّقبيل ّمن ّثابت، محصول
ّماّ ّحد ّإلى ّقصيرة ّحصاد ّفترة هناك
ّثابتّإلىّ ّالمحصول ّالطلبّعلى ولكن

ّالعام ّمدار ّعلى ّكبير ونتيجةّ ّ.حد
ّيتناقصّ ّعندما ّيرتفع ّالسعر ّفإن لذلك،
ّالحصادّ ّموعد ّحلول ّحتى المخزون

ّمّؤ ّالعرض ّيتزايد ّعندما ّإلىّالتالي ديا  ّأخرى ّمرة ّالسعر ّالممكنّ ّ.هبوط ومن
تخيرّالحالةّالعكسيةّعندماّيكونّالطلبّ
ّالمكلفّبالنسبةّ ّغير ّمن ّولكن ّالعامّموسميا  ّلمعظم ّالسلعة ّينتجوا للمنتجينّأن
أوّعلىّاألقلّللجزءّاألكبرّمنه،ّبالرغمّ
ّفإنّ ّاألحيان ّلمعظم ّبالنسبة ّأنه من
ّ ّالمخزون ّإلى ّمباشرة ّيتحول وّاإلنتاج

ّالطلبّ ّارتفاع ّلحين ّالمخازن ّفي يبقى
 ّ.إلىّالذروة

 
ّمن16ّّ-6ملحقّ ّالنوع ّهذا ّاختالف ّفي السبب

ّبالنسبةّ ّأنه ّهو ّأ ّالنوع ّعن المنتجات
ّالماديةّ للمنتجاتّالتيّتتغيرّمواصفاتها
ّمقارنةّ ّيتزايد، ّالسعر ّفإن ّللنضج نتيجة
ّبطريقةّ ّللتضخم، ّالعام ّالمستوى مع

ألنّأثرّنقلّّيمكنّالتنبؤّبهاّإلىّحدّما
ّالّ ّفترة ّمن ّالزمن ّعبر ّيحدث السلع
ّ.تستعملّفيهاّإلىّأخرىّتكونّفيهاّنادرة

ّعنّ  ّتماما  ّمختلفا  ّعامال  ّيعتبر ّفقطّوهذا ّالمخزن ّفي ّبالسلعة االحتفاظ
ّيكونّهناكّنمطّ ألسبابّانتقائيةّعندما
ّوّ ّاألسعار، ّفي ّالمحتملة ّالزيادة من
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ّسلفاّ  ّمحدد ّوقت ّهناك ّيكون ّال ّبالتالي
  .لالحتفاظّبالسلعةّخالله

 
الحالةّالمثاليةّهيّّتلكّالتيّيكونّفيهّنمط17ّّ-6ملحقّ

موسميّقويّوّثابتّتكونّفيهّزيادةّاألسعارّ
ّللمحصول ّالحالةّ ّ.متوقعة ّهذه ّمثل في

ّفيّ ّللسعر ّالموسمي ّالنمط ّاستخدام يمكن
ّالزيادةّ ّو ّللتخزين ّنتيجة ّالمخرجات تأسيس

ّاأل ّتمثل ّالقيمة ّفي ّوالخسائرّالمتبقية رباح
ّإلىّ ّفصلها ّالممكن ّمن ّوالتي لالقتناء
ّبشكلّ ّمحايدة ّوأخرى ّحقيقية عناصر

 .طبيعي
 

ّاإلجمالي18ّّّ-6ملحقّ ّالمستوى ّأن ّإلى ّبالنظر ّأنه إال
ّمنّ ّتماما  ّيختلف ّأن ّالممكن ّمن للحصاد
سنةّإلىّأخرى،ّوّأنّالوقتّالفعليّلحصادّ
ّأخرىّ ّإلى ّسنة ّمن ّما ّحد ّإلى ّيختلف قد

ّ ّتأسيسّاعتمادا  ّفإن ّالجوية، ّاألحوال على
ّالّيكونّأمرا ّ نمطّموسميّقويّلألسعارّقد

ّيكونّاالقتراحّ ّ.سهالّ  ّالحالة، فيّمثلّهذه
ّدقيقةالعمليّمماثال ّلذلكّالمتعلقّبالسلعّالناضجةّ ّمعلوماتّغير ّعنها ّتتوافر  ّ.عندما
ّالزيادةّ ّأن ّفي ّهنا ّالمنطقية ّالمقدمة وتتمثل

ّسوفّتكونّراجعة إلىّعاملين،ّّفيّالسعر
ّفيّ ّالعامة ّالزيادة ّتقابل ّزيادة ّهو األول

ّفيّ ّ.األسعار ّالزيادة ينبغيّمعاملةّعنصر
قيمةّالمخزوناتّذاتّالصلةّبذلكّعلىّأنهاّ

ّاسمية ّاقتناء ّوخسائر ّالعاملّ ّ.أرباح أما
ّاألسعارّ ّفي ّالزيادة ّإلى ّيؤدي ّالذي الثاني
ّالعنصرّ ّهذا ّو ّالموسمية ّالندرة ّقيمة فهو

يعاملّعلىّأنهّيؤديّإلىّزيادةّفيّينبغيّأنّ
يتضمنّافتراضّ ّ.المخرجاتّنتيجةّالتخزين

ّمتوسطّ ّتكافئ ّالتي ّتلك ّغير ّالزيادة أن
الزيادةّفيّالسعرّتكونّراجعةّإلىّالتخزين،ّ

  ّ.يتضمنّأنهّليسّهناكّأرباحّاقتناءّحقيقية
 
 من المستفيد من تزايد قيمة البضائع المخزنة؟. 4
 

الحقيقةّالقائلةّبأنّالمنتجاتّمنّالنوعّتعتمد19ّّّ-6ملحقّ
ّتعتمدّ ّالمخزون ّ ّإنتاج ّزيادة ّإلى ّتؤدي ب

 ّ.فقطّعلىّنوعّالمنتج،ّوليسّعلىّالُمنتج
ّثمّ ّموسميا  ّمحصوال  ّينتج ّالفالح ّكان فإذا
ّلبيعهّ ّالمحصول ّذلك ّمعظم ّبتخزين يقوم
ّيسجلّ ّفإنه ّالعام، ّمدار ّعلى ّجزءا  ّنتيججزءا  ّالقيمة ّفي ّالزيادة ّفيّمنافع ّالتخزين ة

ّذلكّ ّ.مخرجاته ّكل ّباع ّإذا ّأنه إال
المحصولّفيّوقتّالحصادّإلىّوحدةّأخرىّ

وّقامتّتلكّ(ّعلىّسبيلّالمثالّتاجرّتجزئة)
الوحدةّبوضعّالمحصولّفيّمخازنّوّبيعهّ
ّتلكّ ّفإن ّالعام ّمدار ّعلى ّمستمرة بصورة
ّاالحتفاظّ ّمن ّمنافعها ّتستمد ّسوف الوحدة

ّ ّوسوف ّالمخازن ّفي ّفيّبالمحصول تسجل
ّذلكّ ّلوال ّكانت ّالتي ّالمنافع ّتلك مخرجاتها

ّالفالح ّمخرجات ّفي ّكانّ ّ.ستسجل ومهما

عددّمراتّانتقالّالسلعّمنّالنوعّبّمنّ
ّوحتىّبيعها،ّ ّإنتاجها ّإلىّأخرىّبين يد
فإنّقيمةّالمخرجّنتيجةّللتخزينّستكونّ

ّنفسها ّمرةّ ّ.هي ّكل ّفي ّالمحتمل من
ّمنّ ّبذلك ّيرتبط ّما ّفإن ّاليد، تتغير
ّأنّ ّبحيث ّيزيد ّسوف ّوسيط استهالك
القيمةّالمضافةّسوفّتقلّولكنّمستوىّ

وعليهّفإنّالزيادةّفيّ ّ.المخرجّلنّيتأثر
ّتحتفظّ ّالتي ّللوحدة ّتحدث القيمة
ّمنّ ّالبضائع ّتلك ّكانت ّإذا بالبضائع
ّتاجرّ ّبها ّالمحتفظ ّكان ّو ّب، النوع
ّفقدّيحصلّعلىّ جملةّأوّتاجرّتجزئة،

ّكتلكّالتيّح صلّعليهاّمخرجاتّتماما 
 ّ.المنتج

 
 متى يتم تسجيل المخرجات نتيجة التخزين؟. 5
 

يتمّإنتاجّالمخرجاتّنتيجةّالتخزينّعلى21ّّ-6ملحقّ
ّمتواصل ّعلىّ ّ.أساس ّنحصل ولكي

ّعنّ ّالمعلومات ّمن ّمترابطة مجموعة
ّمخرجاتّ ّفإن ّوالمخزون، اإلنتاج
التخزينّينبغيّأنّيتمّاحتسابهاّفترةّتلوّ

ّال ّ.الفترة ّكانت ّتتغيرّفإذا ّالتي سلع
ّفإنّمالكّ ّقدّظلتّفيّالمخازن، قيمتها
ّعلىّ ُّتعامل ّمخرجات ّلديه ّيكون السلع

ّإضافةّإلىّالمخزون وبالرغمّمنّ ّ.أنها
ّفإنّ ّتتغير، ّال ّقد ّالمخزون ّكمية أن
ّلتعكسّ ّتتغير ّالجودة ّضبط معايير
ّعلىّ ّتعامل ّوالتي ّاألسعار ّفي الزيادة
ّليسّعلىّأنهاّ ّو ّفيّالجودة ّتغير أنها

  ّ.احّاقتناءأرب
 
 بعض األمثلة. 1
 

ّالمنظور21ّّّ-6ملحقّ ّالبسيطة ّاألمثلة ّهذه تبين
التقريبيّلحسابّأعمالّالتخزينّبموجبّ

 .افتراضاتّمختلفة
 

 1مثال 
 

22ّّّ-6ملحقّ ّبقيمة ّالسلع ّتشتري ّأ 111ّالوحدة
ّ ّإلى ّالقيمة ّفي في111ّّوالسلعترتفع

ّالوحدةّ ّتقوم ّوبالتالي ّالثاني ّالعام وسط
ّقيمةّ ّ.ببيعها ّتكون ّالعام ّنهاية في

ّ 118ّالبضائع ّعامّ. ليسّهناكّتضخم
ّ ّ.خاللّتلكّالفترة

ّمخرجات23ّّّ-6ملحقّ فيّالسنةّاألولىّيسجلّأ
،ّوّإضافاتّإلىّالمخزونّبقيمة8ّبقيمةّ

ّ ّقدرها 118ّإجمالية ّالثانيةّ . فيّالسنة
ّ ّبقيمة ّمخرجات ّأ ضافات2ّيسجل ّوا  ، ّ ّبقيمة ّالمخزون ّمن2ّإلى ّومبيعات ،

 .111ّسحوباتّمنّالمخزونّبقيمةّالم
 

 8مثال 
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ّالمثال24ّّّ-6ملحقّ ّفي ّالمشتراة ّالسلع ّتتزايد كذلك

ّ ّتصبح1ّّرقم ّبحيث ّالتضخم ّمع بالترافق
فيّنهايةّالعامّاألولّو115ّّقيمتهاّتساويّ

ّالتصرف121ّّ ّعند ّالثاني ّالعام ّنهاية في
  .فيها

 
ّاستكمالها25ّّّ-6ملحقّ ّتم ّاألول ّالعام السجالتّفي

فيّالسنة7ّّبواسطةّاألرباحّالمقتنيةّبمقدارّ
ّمنّّ.األولى ّاألولى، ّالسنة ّنهاية في

الضروريّإعادةّتقييمّمستوىّالسعرّالمتوقعّ
فإذاّتمّتقديرّذلكّ ّ.عندّالتصرفّفيّالسلع

ّفإنّ،ّمبينا ّنفسّالزيادةّالثابتةّعلى117ّبمقدارّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالمتوقع، النحو
ّّو ّاألرباحّالمحتفظّبها سوفُّتسَجل3ّّقدرها

 ّ.فيّالعامّالثاني
 

 3مثال 
 

تباعّإلىّالوحدةّب1ّّالسلعّفيّالمثالّرقم26ّّ-6ملحقّ
 ّ.بصفةّجزئيةّعلىّمدارّالعام115ّبقيمةّ

ّبالسلعّ ّباالحتفاظ ّذلك ّبعد ّب ّيقوم ثم
ّمنّ ّالزمنية ّنفسّالفترة ّعند ّبيعها حتى

ّ.111ّالعامّالثانيّبمقدارّ
ّ 

ّ 87-6ملحق  ّمخرجاتّفيّالعام األولّكانّلدىّأ
ّ ّبقيمة5ّّبقيمة ّالمخازن ّفي ومكتسبات
تم115ّّالمسحوباتّمنّالمخازنّ.115ّ

ّ ّب ّإلى ّفيّّ.بيعها ّمخرجات ّلديه ب
ّ ّبمقدار ّاألولى ّتم3ّّالسنة ّالتي ّو ،

ّإلىّ ّإضافة ّأنها ّعلى تسجيلها
قيمةّإجماليّإضافةّبّإلىّ .المخزونات

ّبالتاليّ ّهي ّاألول ّالعام ّفي المخزون
،ّو2ّوّبّلديهّمخرجاتّبمقدارّ،118ّ

ّ ّبمقدار ّالمخزون ّإلى ،2ّإضافات
ّالمخزونّ ّمن ّمسحوبات ّتمثل ومبيعات

 .111ّبمقدارّ
 
ّ
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 مقدمة . أ

 
ّأنّكيفّتسجلّالتيّالحساباتّمنّنوعانّهناك 7-1

ّاإلنتاجّعملياتّفيّاالنخراطّمنّالناشئّالدخل
ّالالزمةّاألصولّملكيةّخاللّمنّالناتجّأو

ّالمؤسسيةّالوحداتّبينّتوزيعهماّيتمّلإلنتاج
ّملكيةّعنّوالناتجّالثانيّالدخلّنوعّأنّكما

ّاألخرّهوّتوزيعهّيتمّلإلنتاجّالالزمةّاألصول
 :هماّحسابينّإلى

ّالدخل؛ّتوليدّحساب .ّأ
 األوليّالدخلّتخصيصّحساب . ب

 و  دخل التنظيم  حساب 
 األخرى األولية الدخول تخصيص حساب 

مفهوما ّأساسيا ّبالنسبةّلكلّهذهّالحساباتّّهناك 7-2 ّاألوليةّّأال ّوالدخول ّاألولي؛ ّالدخل ّمفهوم وهو
ّللوحداتّ ّبالنسبة ّتتراكم ّالتي ّالدخول هي
ّفيّ ّتضمينها ّأو ّلدخولها ّكنتيجة المؤسسية
عملياتّاإلنتاجّأوّفيّملكيةّاألصولّالتيّربماّ
ّاإلنتاج ّأغراض ّفي ّإليها ّحاجة ّهناك .ّتكون

ّهوّّوأحد ّاألولي ّالدخل ّفي ّالرئيسية العناصر
ّ ّالموظفين ّالذيّتعويض ّالدخل ّيمثلون الذين

ّمقابلّ ّفي ّلألفراد ّتحصيله ّيتم ّأو يتراكم
.ّّمدخالتّعملهمّوجهودهمّفيّعملياتّاإلنتاج

ّالجزءّمنّالدخولّاألوليةّ دخلّالملكيةّهوّهذا
ّالتأجيرّ ّأو ّاإلقراض ّطريق ّعن ّيتراكم الذي
للمواردّالماليةّأوّالطبيعيةّبماّفيّذلكّالعقاراتّ

ّاألخ ّللوحدات ّاألراضي ّفيّأو ّالمستخدمة رى
ّاإلنتاج ّأوّ. ّمقبوضات ّمع ّالتعامل ويتم

ّوالوارداتّ ّاإلنتاج ّعلى ّالضرائب متحصالت
ّوالوارداتّالدعمّمنهاّمطروحاّ ) ّاإلنتاج (ّعلى

علىّأنهاّدخولّأوليةّمنّالحكوماتّعلىّالرغمّ
ّأنهاّ ّعلى ّجميعها ّتسجيل ّيتم ّال ّقد ّأنه من
ّجانبّ ّمن ّالدفع ّواجبة ّأو ّللسداد ّقابلة مبالغ

والّتتضمنّالدخولّ.ّالقيمةّالمضافةّللمؤسسات
ّلنظمّ ّاالجتماعية ّالمساهمات ّمدفوعات األولية
ّأنّإيصالّالفوائدّمنهمّ التأمينّاالجتماعيةّكما
ّالخّ ّوالدخل ّالثروة ّعلى ّالجارية والضرائب
ّاألخرىّوكلّ ّالجارية ّالتحويالت ّإلى باإلضافة
ّيتمّ ّجميعها ّالجارية ّالتحويالت ّهذه ّيشابه ما

 .لهّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلتسجي
ّ
ّ
ّ
ّ
 توليد الدخل  حساب.      1
 

والمبينّفيّالجدولّ)حسابّتوليدّالدخلّّيمثل 7-3
1.7ّ ّحسابّ( ّحول ّتوضيح ّأو ّإضافي جزء

ّاألوليةّ ّالدخول ّفيه ّتسجل ّوالذي اإلنتاج
ّوكذلكّللوحداتّّالمتحصلة للوحداتّالحكومية

ّبشكلّمباشرّفيّاإلنتاج ّالمساهمة ّهوّ. وكما
ّأوّ ّتجميع ّيتم ّفقد ّاإلنتاج، ّحساب ّمع الحال
ّللمؤسساتّ ّبالنسبة ّالحساب ّهذا تصنيف
ّللوحداتّ ّبالنسبة ّوكذلك والصناعات

ّالمؤسسية ّوالقطاعات ّتوليدّ. ّحساب ويبين
ّأوّ ّالفرعية ّالقطاعات ّأو ّالقطاعات الدخل

ّاألوليةّالص ّالدخول ّمنها ّتنبع ّالتي ناعات
ّالقطاعاتّ ّأو ّالقطاعات ّعن ّمميزة باعتبارها
الفرعيةّالمخصصةّأوّالموجهةّلتلقيّمثلّهذهّ

ّالدخول ّالتعويضّ. ّيتألف ّالمثال، ّسبيل على
ّتوليدّ ّحساب ّفي ّالمسجل ّللموظفين الوحيد
ّمنّ ّالعائلي ّبالقطاع ّيتعلق ّفيما الدخل

مستحقةّالدفعّتعويضاتّالموظفينّالتيّتكونّ
ّ ّالمشاريع ّقبل ّالشخصيةّّغيرمن ذوات

ّ ّلألسرّالمملوكةاالعتبارية ّهذاّويختلف.
ّالموظفينّتعويضاتّعنّشديداّ ّاختالفاّ ّالجانب
ّتسجيلهّيتمّوالذيّالعائليّالقطاعّيقبضهاّالتي
ّحسابّوهوّأالّأدناهّالمبينّالحسابّفي

 .األوليّالدخلّتخصيص
 
ّّتتكون 7-4 ّالجزء ّفي ّالمدرجة ّمنّاأليسرالموارد

ّوهيّ ّ ّفقط ّواحد ّبند ّمن ّالدخل حسابّتوليد
القيمةّالمضافةّوهيّالقيمةّالتيّتحققّالتوازنّ

ّ ّاإلنتاجّمنالمرحلة ّحساب ّفيّ. ّورد وكما
ّالقيمةّ ّتقدير ّقياسّأو ّيمكن ّالسادس، الفصل

ّ ّخصم ّقبل ّالمالّرأسّاستهالكالمضافة
ّخصمّبعدّأو(ّالصافيّغيراإلجماليّ)ّالثابت

ّأنهّكما(.ّالصافي)ّالثابتّالمالّرأسّاستهالك
ّالحساباتّجميعّخاللّترتيباتّعملّمنّبدّال

ّالقوميةّالحساباتّنظامّحساباتّمنّالمتبقية
ّالصلةّذاتّالموازنةّقيودّتقديرّيمكنّحتى
ّأوّالصافيّغيرّاإلجماليّعلىّبناءاّ ّسواء
ّالثابتّالمالّرأسّاستهالكّصافيّعلى ّوقد.
ّلمفهومّوالتبيانّبالشرحّالتطرقّبالفعلّتم

ّبالتفصيلّالثابتّالمالّرأسّاستهالكّوقياس
ّالسادسّالفصلّفي ّالتبسيطّمنّولمزيد.

ّالقيمةّبأنّفرضيةّعملّسيتمّواإليضاح،
ّإالّالصافيّعلىّاعتماداّ ّقياسهاّيتمّالمضافة
ّاإلشارةّضرورةّصراحةّالسياقّيستلزمّعندما
 .الصافيةّغيرّاإلجماليةّالمضافةّالقيمةّإلى

ّ
حسابّتوليدّالدخلّّمنّاأليمنالجانبّّيسجل 7-5

ّهناكّ ّأن ّحيث ّالمضافة؛ ّالقيمة استخدامات
ّأوّ ّالنفقات ّمن ّفقط ّرئيسيان ّاثنان نوعان
ّالوفاءّ ّالمنتجين ّعلى ّلزاما  ّيكون ّالتي الرسوم
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ّالمضافة ّ ّالقيم ّخالل ّمن ّبها تعويضاتّ:
عمليةّالموظفينّالمستحقةّللعمالّالموظفينّفيّ

ّعنّاإلعاناتّأوّّ-اإلنتاجّوأيةّضرائبّ بعيدا  ّ ّأوّّ–الدعم ّالدفع ّالمستحقة ّاإلنتاج على
ّاإلنتاج ّعملية ّفي ّلالنخراط ّكنتيجة .ّالمحصلة

 إجمالي أنه على المستخدمينتعويض  ويعرف
 تدفعها والتي عيناً  أو نقداً  كان سواء األجور

 قام الذي العمل مقابل في للموظف المؤسسة
 وتتكون. المحاسبية الفترة خالل الموظف به

 من اإلنتاج على اإلعانات ناقص الضرائب
 اإلعانات من أو الدفع المستحقة الضرائب
 المنتجة الخدمات أو السلع على المستحقة
 أو األخرى الضرائب من وكذلك كمخرجات
 التي الضرائب تلك مثل اإلنتاج على اإلعانات
 أو اآلالت أو العمالة على مدفوعة تكون

 المستخدمة األصول من ذلك غير أو المباني
ّاإلنتاج في ّاإلنتاجّعلىّالضرائبّتشتملّوال.
ّقبلّمنّمدفوعةّدخلّضرائبّأيّعلى

ّمنّوالمتراكمةّالمحققةّالدخولّمنّالمستفيدين
/ّموظفينّأوّعملّأربابّكانواّسواءّاإلنتاج
 .عمال

ّ
ّاإلعاناتّناقصةّالضرائبّقيودّمضمونّيختلف 7-6

ّالقيمةّجانبّمنّالدفعّوالمستحقةّاإلنتاجّعلى
ّأساسهاّعلىّيتمّالتيّللطريقةّتبعاّ ّالمضافة
ّالمخرجّتقدير ّعلىّالضريبةّمعالجةّيتمّوال.
VATّ)ّالمضافةّالقيمة ّأخرىّّ( ّضريبة ّأي أو

المخرجّّحسابمستقطعةّّوالمسجلةّعلىّفاتورةّ
ّالمشتريعلىّأنهاّجزءا ّمنّالسعرّالمستحقّللمنتجّمنّ ّجانب ّالضريبةّ. ّحذف ّيتم ّما ّودائما  ّالمضافة ّالمخرجّّالمفوترةعلىّالقيمة ّقيمة من
ّعلىّ ّقيمته ّاحتساب ّيتم ّالمخرج ّكان سواء
ّلألسعارّ ّوفقا  ّأو ّالمنتجين ّأسعار أساس

ّاألساسية ّالقيمةّ. ّعلى ّالضريبة ّفإن وبالتالي،
ّمصروفاتّالمضا ّأو ّنفقة ّليست ّالمفوترة ّ فة
القيمةّالمضافةّوالّيتمّتسجيلهاّعلىّأنهاّّمقابل

ّالخاصّ ّالدخل ّالدفعّفيّحسابّتوليد مستحقة
ّعلىّومعّذلك،ّعندماّيتمّتقييمّالمخرجّتبعا ّ.ّبالمنتج ّأخرى ّضريبة ّأي ّفإن ّالمنتجين ألسعار

المنتجاتّتكونّمستحقةّالدفعّعلىّالمخرجّيتمّ
ّب ّالسعرّمعاملتها ّمن ّيتجزأ ّال ّجزءا  ويتمّتسجيلّ.ّالمستحقّللمنتجّمنّقبلّالمشتريوصفها

الضريبةّعلىّأنهاّمستحقةّالدفعّمنّقبلّالمنتجّ
ّالمنتجينّألسعارمنّأصلّالقيمةّالمضافةّتبعا ّ

ّلوّكماّأنهّيعنيّماّوهوّالدخلّتوليدّحسابّفي
ّّالقيدّعناصرّمنّعنصراّ ّكانت ّالضرائب"
ّاإلنتاجّعلىّاإلعاناتّناقصة ّمماثل،ّوبشكل".

ّمستحقةّالمنتجاتّعلىّإعانةّأيّتسجيلّيتم
ّللمنتجّالدفعّواجبةّأنهاّعلىّالمخرجّعلىّالدفع
ّكتكملةّالدخلّتوليدّحسابّفيّالحكومةّقبلّمن

.ّالمنتجينّألسعارّوفقاّ ّالمضافةّللقيمة
ّالضريبةّهذهّقيدّيتمّالّالسائد،ّللعرفّوخضوعاّ 

"ّّمكوناتّمنّكمكونّولكنّالمواردّبندّتحت

ّاإلنتاجّعلىّاإلعاناتّناقضةّالضرائب ّكما"
 .المخرجّعلىّسلبيةّضريبةّكانتّلو

ّ
ّفإنّّوكما 7-7 ّالسادس، ّالفصل ّفي ّموضح هو

ّمنّسعرّ ّعليه ّالحصول ّيتم ّاألساسي السعر
ّ ّخالل ّمن ّعلىّّحسمالمنتج ّضريبة أي

مدفوعةّأوّمستحقةّعلىّوحدةّّتكونّالمنتجات
ّ)ّالمخرجمنّوحداتّ الضريبةّعلىّالقيمةّعدا
ّ ّسعرّّالمفوترةالمضافة ّمن ّبالفعل والمقتطعة

ّالمنتج ّالمنتجاتّ( ّعلى ّإعانة ّأي ضافة ّالمخرجوا  ّوحدات ّمن ّوحدة ّعلى .ّالمستحقة
ّأيّضرائبّ ّقيد ّالّيتم ّفإنه ّعلىّذلك، ّالدفعوبناءا  ّبرسم ّ ّاإلعانات ّأو ّالمنتجات /ّعلى
القبضّفيّحسابّتوليدّالدخلّالخاصّبالمنتجّ

ّأساسّعندم ّعلى ّالمضافة ّالقيمة ّتقدير ّيتم ا
األسعارّاألساسيةّوهوّبالمناسبةّأساسّالتقييمّ

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّالمفضل وعندماّ.
يتمّاستخدامّاألسعارّاألساسيةّفيّتقديرّوتقييمّ

ّ ّبند ّفإن ّالمخرج ّاإلعاناتّ" ّناقصة الضرائب
ّاإلنتاج ّعلى ّمنّ" ّغيرها ّإلى ّفقط يشير

ّ.ناتّعلىّاإلنتاجالضرائبّأوّاإلعا
ّتعويضاتّّوبعد 7-8 ّوالضرائبّالمستخدمينخصم

ّالقيمةّ ّمن ّاإلنتاج ّعلى ّاإلعانات وباقتطاع
ّ ّعلى ّالحصول ّيتم فيّّالموازنةّبندالمضافة
ّ ّويبين ّ؛ ّالدخل ّتوليد فيّّالموازنةّبندحساب

ّ ّبندّّمنّاأليمنالجزء ّأسفل الحساب
ّاالستخدامات ّأوّ. ّالفائض ّالقيد ّهذا ويقيس

ّاحتسابّ ّقبيل ّاإلنتاج ّمن ّالمتأتي العجز
ّ ّأو ّفائدة ّأي ّمشابهةّّأوّريعومراعاة نفقاتّ

ّأوّ ّالمالية ّاألصول ّعلى ّالدفع ّمستحقة تكون
المواردّالطبيعيةّالمستأجرةّأوّالمؤجرةّمنّقبلّ

ّ ّأو ّأوّأيّفائدة ّأوّعائداتّأوّريعالمؤسسة،
ّ ّأوّّاألصولّعلىالقبضّّبرسممبالغ المالية

 .المواردّالطبيعيةّالتيّتملكهاّالمؤسسة
ّ

 
 
 

 المختلط والدخل التشغيل فائض
 

ّّيتم 7-9 ّّالموازنةّبندتوصيف ّأنه ّفائضعلى
ّالتيّّالتشغيل ّالفردية ّالمؤسسات ّعدا فيما

(ّللمالك)تملكهاّاألسرّوالتيّفيهاّيمكنّللمالكّ
ّيساهمواّ ّأن ّاألسرة ّنفس ّفي ّاألعضاء أو
ّنفسّالنوعّ ّمن ّمدفوعة ّغير بمدخالتّعمالة
ّالعمالّ ّقبل ّمن ّتأمينها ّيمكن ّالتي ّتلك إلى

ّاألجرّمدفوعي ّيتمّ. ّاألخيرة، ّللحالة وبالنسبة
ّ ّمختلطّّعلىّالموازنةّبندتوصيف ّدخل أنه

ّعلىّعنصرّمنّعناصرّ ّيحتويّضمنيا  ألنه
ّبهّ ّقام ّالذي ّبالعمل ّيتعلق ّفيما التعويض
المالكّأوّغيرهّمنّاألعضاءّفيّاألسرةّالذينّ
ّعنّ ّبعيدا  ّمنفصل ّبشكل ّتحديدهم ّيمكن ال
ّبصفتهّّ ّالمالك ّقبل ّمن ّعليه ّالمتحصل العائد

ّالمنظم ّقدّ. ّعديدة، ّحاالت ّوفي ّذلك، ورغم
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ّعنص ّالدخلّيهيمن ّقيمة ّعلى ّالتعويض ر
ّالمختلط ّكافةّ. ّفإن ّالعملية، ّالممارسة وفي

ّ ّالفردية ّالمنشآت ّأو ّذواتّغيرالمؤسسات
ّشبةّّاالعتباريةّالشخصية ّليست ّالتي تلك
ّدخلّمختلطّّيتمّمؤسسة ّلديها ّأن ّكبنداعتبار
ّالمالكّالشاغلينّألمالكهمّّموازنة لهمّفيماّعدا

ّال ّاإلسكان ّلخدمات ّمنتجين ستهالكهمّبصفتهم
الذاتيّالنهائيّوكذلكّبالنسبةّلألسرّالتيّتؤجرّ
ّمحليةّ ّعمالة ّتعين ّالتي ّواألسر المساكن

ّمدفوعة ّالشاغلينّ. ّبالمالك ّيتعلق ّفيما أما
ّتكونّ ّالمساكن ّيؤجرون ّالذين ّوهؤالء ألمالكهم

ّ ّالمضافة ّالقيمة .ّالتشغيلّفائضّهيجميع
ّالقيمةّإجماليّيكونّالمحلية،ّللعمالةّوبالنسبة
ّ)ّللعمالّتعويضاَّّالمضافة ّأيّتكنّلمما
ّأوّمدفوعةّاإلنتاجّعلىّإعاناتّأوّضرائب
 (.الناتجّعلىّمقبوضة

ّ
ّالناتجّفإنّالسادس،ّالفصلّفيّلوحظّوكما 7-11

GDPّ)ّاإلجماليّالمحلي ّالسوقّ( ّأسعار عند
ّالمضافةّ ّالقيمة ّمجمل ّلمجموع ّمساويا  ّتلكّيكون ّإلى ّباإلضافة ّالمقيمة ّالشركات لجميع
الضرائبّوناقصّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّالتيّ
ّهذهّ ّمخرجات ّقيم ّعلى ّمدفوعة ّتكون ال
ّأوّ ّالضرائب ّأي ّالمنشآت، ّأو المؤسسات
اإلعاناتّعلىّالوارداتّباإلضافةّإلىّالضريبةّ

ّال ّعندماّعلى ّالمستقطعة ّ ّغير ّالمضافة قيمة
ّ ّتقييم ّوجميعّّالمخرجيتم ّالمنتجين ّأسعار عند

الضرائبّأوّاإلعاناتّعلىّالمنتجاتّعندماّيتمّ
ّاألسعارّاألساسية ّالمخرجّعند ّتقييم .ّتقديرّأو

ولهذاّالسبب،ّالبدّأنّيتمّقيدّوتسجيلّالضرائبّ
ّعلىّالقيمةّ واإلعاناتّعلىّالوارداتّوالضريبة

ّالمحليّالمضاف ّالناتج ّاستخدامات ّبند ّتحت ة
ّ ّالدخل ّتوليد ّحساب ّفي ّبالنسبةاإلجمالي

ّتظهرّالّأنهاّمنّالرغمّعلىّالكليّلالقتصاد
ّأوّبالوحداتّيتعلقّفيماّالدخلّتوليدّحسابّفي

 .الفرديةّالمؤسسيةّالقطاعات

ّ
نحوّماّتمّمالحظتهّبالفعل،ّفإنّالقياسّّوعلى 7-11

ّ ّبعد ّيكون ّالمضافة ّللقيمة ّخصمالمفضل
رأسّالمالّالثابتّأيّحسابّصافيّّاستهالك

ومعّذلك،ّيتمّإجراءّاالحتياطّ.ّالقيمةّالمضافة
فيّالحساباتّالخاصةّبنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّلجميعّ ّبالنسبة ّوكذا ّالمضافة ّللقيمة بالنسبة
ّعلىّ ّتعتمد ّالتي ّتلك ّالالحقة ّالموازنة قيود

ّ ّقياس ّيتم ّحتى ّالمضافة أوّّاإلجماليالقيمة
ّالثابتّيالصاف ّالمال ّرأس ّاستهالك .ّبعد

ّفائضّ ّمن ّكل ّعن ّالتعبير ّيمكن وهكذا،
ّأوّ ّإجمالية ّكقيمة ّالمختلط ّوالدخل التشغيل

 .صافيةّعلىّحدّسواء
ّ
ّأحدّّفائض 7-12 ّهو ّالمختلط ّالدخل ّأو التشغيل

ّنتيجةّ ّالمتأتي ّأو ّالمتراكم ّالفائض قياسات
ّفائدةّ ّرسوم ّأي ّحسم ّقبل ّاإلنتاج لعمليات

ّأمالكّدخولّأيّأوّريعأوّضمنيةّأوّصريحةّ
ّأوّاألصولّعلىّمستحقةّأخرىّممتلكاتّأو

ّغيرّأوّاألراضيّعلىّأوّالماليةّالموجودات
ّلالضطالعّالالزمةّالطبيعيةّالمواردّمنّذلك

ّاإلنتاجّبعملية ّالتشغيلّفائضّفإنّوبالتالي،.
ّيتعلقّفيماّمتغيرّغيرّيكونّالمختلطّالدخلّأو
ّ:كانتّإذاّبما

ّاألخرىّالطبيعيةّاألصول/ّالمواردّأوّاألراضي .ّأ
ّمنّمستأجرةّأوّمملوكةّاإلنتاجّفيّالمستخدمة

ّوّالمؤسسة؛ّقبل
ّأوّاألراضيّأوّالثابتةّاألصولّأوّالمخزونات .ّب

ّللمؤسسةّالمملوكةّالطبيعيةّالمواردّمنّغيرها
ّتمويلهاّيتمّاإلنتاجّفيّوالمستخدمةّالمنشأةّأو
ّّالخاصةّاألموالّأصلّمن ّمالّرأسّأو)

ّالعاديةّالحصص ّالنقديّالمالّرأس/ ّمنّأو(
ّ)ّالمقترضةّاألموالّأصل ّالمالّرأسأو

ّ(.لإلقراضّالمخصص
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 االستخدامات – موجز شكل –الدخل توليد حساب: 1.7 جدول
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 1151   1151 11 11 98 44 986 المستخدمين تعويضات
 اإلنتاج على الضرائب
 والواردات

     235   235 

 44-   44-      اإلعانات
 452   452 3 84 27 46 292 اإلجمالي  ،التشغيل  فائض

 61   61  61    المختلط، اإلجمالي  الدخل

رأس المال الثابت  استهالك
 التشغيل فائضعلى 

157 12 27 15 3 214    

 الثابت المال رأس استهالك
 المختلط الدخل إجمال على

   8  8    

 238   238 1 69 1 34 135 ، الصافي التشغيل فائض
 53   53  53    الصافي المختلط، الدخل

 
ّالدخلّّعلى 7-13 ّأو ّفائضّالتشغيل ّأن ّمن الرغم

ّلمدىّتملكّ ّبالنسبة ّبالنسبةّالمختلطّيكونّغيرّمتغيرا  ّأو ّعام ّبشكل ّاألصول ّأو األراضي
لمدىّتمويلهاّإالّأنهّيلزمّأنّيكونّهذاّالفائضّ

ّ ّلتغطية ّكافيا  ّالدخل ّضمنيّّصريحّريعأو أو
علىّاألراضيّوكذلكّأيّرسومّفائدةّضمنيةّأوّ
ّجميعّ ّقيمة ّعلى ّسواء ّحد ّعلى صريحة
ّقبلّ ّمن ّالمملوكة ّالموجودات ّأو األصول
المؤسسةّأوّالمنشأةّمنّأجلّتبريرّاستخدامهمّ

ّاإلنتاج ّفي ّالمستمر ّالفوائدّ. ّتكاليف وتشكل
ّالذاتيةّ ّاألموال ّباستخدام ّالخاصة الضمنية

ّشراء ّفي ّللمنشأة ّاألصولّّالمخزوناتّ أو
ّتكاليفّ ّتشكل ّاألخرى ّاألصول ّأو الثابتة
ّهذهّ ّوفق ّاألموال ّالستخدام ّالبديلة الفرص
ّفوائدّالطريقةّبدال ّمنّاستخدامهاّفيّاالستحواذّعلىّ ّتحصيل ّيمكن ّالتي ّالمالية األصول

ّعليها ّتقديراتّ. ّفي ّالتكاليف ّهذه ّالتقاط ويتم
ّالرأسمالية ّالخدمات ّمبالغ. ّقيد ّالريوعّويتم

ّفيّحسابّتخصيصّالمستحقةّفعليا ّعلىّاألراضيّالمستأجرةّّوالفائدة وعلىّاألموالّالمقترضة
 .التنظيمّدخلالدخلّاألوليّوفيّحسابّ

ّ
ّالمختلطّّيبدو 7-14 ّالدخل ّأو ّالتشغيل ّفائض أن

ّتبعاّ الخاصّبوحدةّفرديةّلمنِتجّماّيكونّمتغيرا ّ
ّفيّ ّالمستخدمة ّالثابتة ّتكونّاألصول لمدىّما

ّمستأجرةاإل ّأو ّمملوكة ّنتاج ّتكونّ. وأينما
ّأوّ ّاآلالت ّأو ّالهياكل ّمن ّغيرها ّأو المباني
ّقيدّ ّيتم ّما ّمنشأة ّقبل ّمن ّمستأجرة المعدات

أسفلّإيجارّتشغيليّّالموجودةّالريوعمدفوعاتّ

ّالوسيطوتشكلّهذهّالخدماتّجزءا ّ.ّكمشترياتّخدمات ّاالستهالك ّمن ّهوّ. ّوكما وهكذا،
ّ ّالسابع ّالفصل ّفي ّدفعّموضح ّيميل عشر،

ّإلىّّعلىّالريع ّالثابتة ّاألصول ّمن أصل
ّ ّلتكون ّالمضافة ّالقيمة ّماّأقلخفضّإجمالي

.ّلألصلّمالكاّ ّالمنتجّكانّماّإذاّعليهّتكونّقد
ّصافيّعلىّالواقعّالتأثيرّمنّالتخفيفّويتم
ّعلىّاالعتمادّخاللّمنّالمضافةّالقيمة
ّالشخصّأوّالمستأجرّبأنّالقائلةّالحقيقة
ّالمالّلرأسّاستهالكّأيّيحملّالّلهّالمؤجر
ّالثابت ّالقيمةّصافيّحتىّذلك،ّومع.

ّأقلّقيمتهاّتكونّأنّإلىّتميلّسوفّالمضافة
ّتكونّبحيثّثابتّأصلّتأجيرّيتمّعندما
ّتكاليفّتغطيةّعلىّمجبرةّاإليجاريةّالقيمة

ّبالمؤجرّالخاصةّوالفائدةّالتشغيل ّوعلى.
ّاألدنىّالفوائضّفإنّالكلي،ّاالقتصادّمستوى

ّالمؤجرينّأوّللمستأجرينّبالنسبةّالمتراكمة
ّخاللّمنّمتوازنةّتكونّأنّإلىّتميلّسوف

 .المؤجرينّقبلّمنّالمحققةّالتشغيليةّالفوائض
ّ

 ّاألولي الدخل تخصيص حساب .2
 
ّعلىّّفي 7-15 ّيركز ّالدخل ّتوليد ّحساب ّأن حين

ّالمقيمةّ ّالمؤسسية ّالقطاعات ّأو الوحدات
ّأوليةّ ّدخول ّأنشطتها ّتولد ّمنتجين بوصفها

والمبينّ)يركزّحسابّتخصيصّالدخلّاألوليّ
2.7ّفيّجدولّ ّالقطاعاتّ( علىّالوحداتّأو

ّ ّبوصفها ّالمقيمة ّللدخولّمتلقيةالمؤسسية
ّولياألّالدخلّتخصيصّحسابّويبين.ّاألولية
ّحسابّفيّالدفعّالمستحقةّالبنودّتكونّأين
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ّالملكيةّدخولّمبالغّيشملّكماّالدخلّتوليد
ّأوّالوحداتّجانبّمنّوالمدفوعةّالمقبوضة
ّالمؤسسيةّالقطاعات ّفإنّسابقا ،ّأشيرّوكما.
ّبأنشطةّصلةّذاتّكونهّالدخلّتوليدّحساب
ّللمنشآتّبالنسبةّتجميعهّيمكنّاإلنتاج

ّأوّالوحداتّإلىّباإلضافةّوالصناعات
ّالمؤسسيةّالقطاعات ّلدىّليسّذلك،ّومع.
ّالصلةّهذهّمثلّاألوليّالدخلّتخصيصّحساب
ّفقطّتجميعهّيمكنّأنهّكماّباإلنتاجّالمباشرة
 .المؤسسيةّوالقطاعاتّللوحداتّبالنسبة

ّ
ّالفائضةّفيّّيمكن 7-16 للشركاتّأنّتستثمرّأموالها

األصولّالماليةّأوّحتىّفيّاألراضيّوخاصةّ
فيّأوقاتّعدمّاالستقرارّوارتفاعّأسعارّالفائدة؛ّ
ّهذهّ ّمن ّكبيرة ّملكية ّدخول ّتحقيق ويمكن

وسوفّيلقىّدخلّالملكيةّالمدفوعّ.ّاالستثمارات
ّدخلّ ّجانبّقيمة ّمن ّتأثيرا  ّما ّمنشأة ّقبل ّالمحصمن ّفائضهّالملكية ّقبل ّمن ّوكذلك ل

ّالتشغيلي ّالمناسبّ. ّمن ّليس ّفإنه وهكذا،
عناصرّدخلّالملكيةّالمدفوعّمنّّجميعّتسجيل

ّقبلّمؤسسةّأوّمنشأةّماّكماّلوّكانّمحمال ّفيّ ّفائض ّالتشغيلمقابل ّبعضّ. ّتعزى وربما
ّإلىّ ّالتكاليفّالضمنية ّوخاصة ّالفائدة تكاليف
ّاألصولّ ّتلك ّبخالف ّالموجودات ّأو األصول

ولهذاّالسبب،ّالّينبغيّ.ّلمستخدمةّفيّاإلنتاجا
ّوالضمنيةّ ّالصريحة ّالفائدة ّتكاليف تسجيل

ّتوليدّ ّفيّحساب ّما ّمنشأة ّقبل ّمن المدفوعة
ّالقيمةّ ّمن ّالموارد ّفيه ّتتألف ّوالذي الدخل
ّيتمّ ّحيث ّاإلنتاج، ّمن ّالمتراكمة المضافة
ّتخصيصّالدخلّ ّحساب ّفي ّوقيدها تسجيلها

ّمع ّجنب ّإلى ّجنبا  ّملكيةّّاألولي ّدخول أي
ّ ّلفائضّبالنسبةّالحالّهوّكمامقبوضة
 .التشغيل

ّ
ّبندّّهناك 7-17 ّتحت ّالمدرج ّالدخل ّمن نوعان

ّ ّالجانب ّفي حسابّّمنّاأليمنالموارد
ّالنوعّ ّيبين ّحيث ّاألولي؛ ّالدخل تخصيص

األوليةّالمقيدةّبالفعلّفيّحسابّّالدخولاألولّ
ّ ّالدخل ّالنحوّعلىّالقبض،ّومستحقةتوليد

 :التالي
ّ

ّالمستخدمينّتعويضات .أّ ّاألسرّّ ّتتلقاها التي
 المعيشيةّغيرّالمقيمة؛

ّّمخصوما)ّالضرائب .ب  ّاإلعاناتمنها ّعلى(
(ّالمدفوعةّأو)ّّالمقبوضةّالوارداتّأوّاإلنتاج

 أجنبية؛ّحكومةّأوّحكوميةّوحداتّقبلّمن
ّللمشاريعّّفائض .جّ ّالمختلط ّالدخل ّأو التشغيل

ّ ّالدخلّتوليدّحسابّمنالمرحلّقدما  ّويتألف.
ّالملكيةّدخولّمنّالدخلّمنّالثانيّالنوع

ّالمواردّأوّالماليةّاألصولّملكيةّمنّالمقبوضة
ّ:الطبيعية

ّ
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 الناتج/  اإلجمالي المضافة، القيمة
 اإلجمالي المحلي

331ّ1 94 126 155 15 854ّ1   854ّ1 

 صافي/  المضافة، القيمة صافي
 المحلي الناتج

174ّ1 82 99 132 12 632ّ1   632ّ1 

          المستخدمين اتتعويض
          اإلعانات
ّاألصولّّدخل .دّ ّمالكي ّيتلقاه ّالذي ّ االستثمار

ّأوّ ّالمقيمة ّالوحدات ّجانب ّمن ّسواء المالية
ّالوحداتّغيرّالمقيمة؛

ّالمواردّمالكيّقبلّمنّقبضهّالمستحقّاإليجار .هّ
 .األخرىّللوحداتّالمؤجرةّالطبيعية

ّ
 

 القومي والدخل الموازنة البنود 
ّ

ّالجانبّّتتألف 7-18 ّفي ّالمدرجة االستخدامات
ّاألوليّّمنّاأليمن ّالدخل ّتخصيص حساب

فقطّمنّدخولّالملكيةّالمستحقّدفعهاّمنّقبلّ
ّإلىّالدائنينّ ّالقطاعاتّالمؤسسية الوحداتّأو

.ّاألراضي،ّوماّإلىّذلكّومالكاألسهمّّوحملة
ّ الطبيعية،ّّالمواردّعلىاألراضيّّريعباستثناء

ّلغيرّ ّالدفع ّمستحقة ّتكون ّأن ّيمكن حيث
ّوللمقيمةّعلىّحدّسواء ّالمقيمة وبذلكّيكونّ.

ّ ّهو ّاالستخدامات ّالمقيد ّالمتبقي ّ ّبندالبند
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األولية بأنه  الدخول ميزانحيثّيعرفّّالتوازن،
دخول األولية القيمة اإلجمالية أو الكلية لل

المستحق قبضها من قبل وحدة أو قطاع 
 الدخول قيمة إجمالي منها مخصومامؤسسي 
 مستوى وعلى. دفعها المستحق األولية

 .القومي بالدخل توصيفها يتم الكلي االقتصاد
ّ
منّقطاعّإلىّأخرّحيثّتكونّأنواعّمعينةّمنّكبيرا ّّتفاوتاّ ّاألوليةّالدخولّميزانّتركيبّيتفاوت 7-19

ّم ّاألولية ّقطاعاتّّقبوضاتالدخول ّقبل من
معينةّعلىّسبيلّالحصرّأوّمنّقبلّالوحداتّ

وعلىّوجهّالخصوص،ّيتمّقبضّ.ّغيرّالمقيمة
ّالعامّ ّالحكومة ّقطاع ّقبل ّمن ّفقط الضرائب

تعويضّّيعتبروالوحداتّغيرّالمقيمةّفيّحينّ
األسرّّلقطاعّبالنسبةّاتمقبوضّالمستخدمين

ويتمّتوصيفّهذهّ.ّوالوحداتّغيرّالمقيمةّفقط
ّ.أدناهّالموازنين

ّللقطاعاتّّالدخولّميزانّيتألف .أّ األولية
ّمنّفقطّفائضّ ّالمالية ّوغير ّالمالية المؤسسية
ّالمستحقّ ّالملكية ّدخل ّإلى ّباإلضافة التشغيل

ّ ّّمخصوماّ قبضه ّالمستحقّالملكيةّدخلمنه
 .دفعه

ّّيتألف .بّ ّالحكوميّللقطاعّاألوليةّالدخولميزان
ّاالعانات،ّّالضرائبّمنّالعام ّمنها مخصوما 
علىّاإلنتاجّوعلىّالوارداتّّالمدفوعةّأوّةالمتلقا
ّّإليهاّمضافاّ  ّالمتلقى ّ ّالملكية ّمخصوماّ دخل
ّأنّكذلكّيمكنكماّ.ّالملكيةّّالمدفوعّدخلمنهّ
ّمنّالتشغيلّفائضّمنّصغيراّ ّقدراّ ّيشمل

ّالعامةّالحكومةّنطاقّفيّالموجودةّالوحدات
 .السوقّبإنتاجّتعهدّالتي

ّلقطاعّاألسرّمنّّميزانّيتألف .جّ ّاألولية الدخول
ّ ّالمختلطةّّومنّالمستخدمينتعويض الدخول
ّّالمتحققة ّّمضافاّ لألسر الملكيةّّدخلإليها
ّّمخصوماّ ّالمتلقى ّّدخلمنها .ّالمدفوعالملكية

ّخدماتّمنّالتشغيلّفائضّأيضاّ ّيشملّكما
ّقبلّمنّالذاتيّلالستهالكّالمنتجةّاإلسكان
 .ألمالكهمّالشاغلينّالمالكين

ّلقطاعّالمؤسساتّّالدخولّميزانّيتكون .دّ األولية
ّ ّّالهادفةغير ّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيللربح

(NPISHsّ ّالملكيةّ( ّدخل ّمن ّتقريبا  بكامله  .المدفوعناقصَاّدخلّالملكيةّّّالمتلقى
 

 الدخل القومي و صافي الدخل القومي  إجمالي       
 
هو القيمة ( NNI) القومي الدخل صافي 7-21

 لكافةاألولية  الدخول موازيناإلجمالية لصافي 
 الدخل إجمالي فإن مماثل، وبشكل. القطاعات

هو القيمة اإلجمالية إلجمالي ( GNI) القومي
 .القطاعات لكافةاألولية  الدخول موازين

ّ
ّّالقيمةّاجمالي 7-21 ّّهيالمضافة ّمقياسبالتحديد

ّالمخرجّ ّحيث ّمن ّفقط ّتعريفه ّيتم لإلنتاج
ّإجماليّأنّذلكّويتبعّالوسيط؛ّواالستهالك

GDPّ)ّالمحليّالناتج ّقياسّأيضاّ ّهو(
ّخاللّمنّعليهّالحصولّيتمّحيثّلإلنتاج
ّالوحداتّلجميعّاإلجماليةّالمضافةّالقيمةّجمع

ّإليهاّّمنتجةّبوصفهاّالمقيمةّالمؤسسية مضافا 
ّعلىّاإلعاناتمنهاّّمخصوماأيّضرائبّّقيم

فيّّمشمولةّتكناإلنتاجّأوّالوارداتّوالتيّلمّ
ّللمنتجينالمضافةّّالقيمةفيّّوالقيمّالمخرجاتّ

ّالمقيمين ّالقوميّ. ّالدخل ّعلى ّالحصول ويتم
ّ ّجمع ّطريق ّعن ّالدخولّموازيناإلجمالي

.ّالمقيمةّالمؤسسيةّالوحداتّلنفسّاألولية
ّّرقالفّأنّذلكّعلىّويترتب ّبينّبينالرقمي
ّالناتجّّالدخلّاجماليّقيمة جمالي ّوا  ّالدخولّالقومي ّإجمالي ّبين ّالفرق ّيساوي المحلي

ّمنّ ّللوحداتّالمقيمة ّالمستحقّقبضها األولية
ّ ّوبين ّالمقيمة ّغير ّالوحدات ّمجموعقبل

ّقبلّّالدخول ّمن ّدفعها ّالمستحق األولية
ّ ّغير ّللوحدات ّالمقيمة أي،ّ)ّالمقيمةالوحدات

ّصافيّالدخلّمنّالخارج ّوحيثّ(. ّذلك، ومع
جماليّ ّوا  ّالمحلي ّالناتج ّإجمالي ّمن ّكل الدخلّالقوميّيتمّالحصولّعليهماّعنّطريقّأن

ّالدخولّموازينّأوّالمضافةّالقيمةّمجموع
الوحداتّالمؤسسيةّّمنّالمجموعةّلنفسّاالولية

ّالمقيمةّبناءا ّعليهّالّيكونّهناكّمبررا ّلتسميةّ ّمحلي"أحداهما "ّ ّيشيرّ"قومي"واألخر ّحيث ،
ّاالقتصادّ ّإلى ّالمجموعين ّمن ّمجموع كل
ّمنّ ّكاملة ّمجموعة ّبأنه ّيعرف ّالذي الكلي
ّالمقيمة ّالمؤسسية ّالقطاعات ّأو .ّالوحدات

ولكنّفيّّالشمولويكمنّالفرقّبينهماّليسّفيّ
ّيقيسّ ّأحدهما ّأن ّحينّفيّالمخرجاتحقيقة

ّمبررهّمنهماّكلّولدىّالدخل،ّاألخرّيقيس
ّتوصيفهّحيثّمنّالمساواةّقدمّعلىّويقف

ّبالقوميّأوّبالمحلي ّألنّونظراّ ّذلك،ّومع.
ّ"ّمصطلحي ّاإلجماليّالمحليالناتج ّو"

ّالقوميّالدخلإجماليّ" ّفيّتواجدهماّمتأصل"
ّالمقترحّغيرّفمنّاالقتصاديّاالستخدام
ّتغييرهما ّوأنّالبدّوالتشديدّالتأكيدّأنّبيد.
ّكلّفيّوالمحددةّالواصفةّالكلمةّإلىّيوجه
ّالمحليّالناتجّأنّحقيقةّتبيانّأجلّمنّمنهما

ّحينّفي(ّالمخرج)ّاإلنتاجّإلىّيشيرّاإلجمالي
ّ.الدخلّإلىّالقوميّالدخلّإجماليّيشير
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 6  6       المستخدمين اتتعويض
 1         الضرائب على اإلنتاج والواردات

 1         اإلعانات
 435  44 391 6 41 42 168 134 دخل الملكية

/ الدخول األولية، اإلجمالي ميزان
 الدخل القومي، اإلجمالي

254 27 198 381ّ
1 

4 864ّ1   864ّ
1 

/ ، الصافي ةل األوليوالدخ ميزان
 الدخل القومي، الصافي

97 15 171 358ّ
1 

1 642ّ1   642ّ
1 

 
 التنظيم دخل حساب. 3
 
ّاألوليّّيمكن 7-22 ّالدخل ّتخصيص ّحساب تقسيم

ّالتنظيمّ ّدخل ّحساب ّفرعيين؛ ّحسابين إلى
ّاألخر ّاألولي ّالدخل ّتخصيص .ّوحساب

ّ ّتحديد إضافيّّموازنةّبندوالهدفّمنّذلكّهو
–ّّ ّالتنظيم ّمفيدا ّّ-دخل ّيكون ّقد ّما وهو ّالسوق ّلمنتجي ّالتشغيلّ. ّفائض ّمثل ومثله

ّ ّعبارة ّالحساب ّفهذا ّالمختلط بندّّعنوالدخل
ّيمتازّولكنهّبالمنتجينّفقطّصلةّذاتّموازنة

ّللوحداتّبالنسبةّفقطّحسابهّبإمكانية
ّأوّّ المؤسسيةّوالقطاعات ّللمنشآت وليس
 .الصناعات

ّ
ّأيّّيتم 7-23 حسابّدخلّالتنظيمّعنّطريقّخصم

ّ ّومصروفات ّاستثمار ّودخل ّّوريوعفائدة
ّ ّالتشغيل ّفائض ّمن ضافةمدفوعة دخولّّوا 

ّ ّالمتلقاةالملكية ّالشركاتّوبال. ّلقطاعات نسبة
ّبينّ ّالوحيد ّالفارق ّيكمن ّوالمالية ّالمالية غير

ّ ّالتنظيم ّأنّّوميزاندخل ّفي ّاألولية الدخول
ّ ّقبل ّقياسه ّيتم ّالتنظيم أوّّاألرباحّتوزيعدخل

ّ ّمن ّالدخل ّواألرباحّالشركاتّأشباهسحوبات
والّيتمّحسابّدخلّالمشروعّ.ّالمعادّاستثمارها

ّاألخرى ّللقطاعات ّالرغ. ّقدّوعلى ّأنه ّمن م
ّمتعهدةّ تتضمنّالحكومةّواألسرّمنشآتّفردية

ّ ّالسوق ّأنّّإالبإنتاج ّمفادها ّالتي ّالحقيقة أن
ّهذاّ ّإلى ّتعزى ّالتي ّالموجودات ّأو األصول
ّأصولّ ّمجمل ّمن ّتمييزها ّيمكن ّال النشاط
المؤسسةّتعنيّأنّتحديدّوتعريفّدخلّالملكيةّ

ذاّ.ّ)المتصلّبالنشاطّهوّاألخرّمسألةّصعبة وا  ّأ ّما ّاألصول ّالتعرفّعلى ّالملكيةّودخلمكن
ّالفرديةّالمنشأةّمعّالتعاملّيتمّأنّالمحتملّفمن

غيرّذواتّالشخصيةّاالعتباريةّعلىّأنهاّشبهّ
ّقطاعاتّأحدّفيّمتضمنةّتكونّوبالتاليّشركة

 (.الشركات
 
 

ّ
ّمفهومّمنّقريبّللدخلّمفهومّهوّالتنظيمّدخل 7-24

ّمجالّفيّمفهومّماّنحوّعلىّالخسارةّأوّالربح
ّ)ّالتجاريةّاألعمالّمحاسبة ّعندماّاألقلعلى

ّتضخمّهناكّيكونّال ّأخرى،ّ(. ّناحية ومن
ّحسابّ ّيتم ّعندما ّأنه ّإلى ّاإلشارة ّمن البد
ّفيّ ّالتاريخية ّالتكاليف ّأساس ّعلى األرباح
الحساباتّالتجاريةّفإنّهذهّاألرباحّتشملّإلىّ
جانبّذلكّاألرباحّأوّمكاسبّاالقتناءّاالسميةّ

ّمنّّناتالمخزّوّعلى ّغيرها ّعن فضال 
ّتكونّهذهّ ّوربما ّالمنشأة األصولّالتيّتملكها
ّالمقبوضةّ ّالخسائر ّأو ّالمكاسب ّأو األرباح

 .كبيرةّنسبيا ّخاللّأوقاتّالتضخم
ّ
 األخر األولي الدخل تخصيص حساب. 4
 
ّلوحدةّّعندما 7-25 ّالتنظيم ّحسابّدخل ّتجميع يتم

ّإعدادّ ّذلك ّيتبع ّمعين ّمؤسسي ّقطاع أو
ّاألوليّ ّللدخل ّتوزيع ّأو ّتخصيص حساب
ّأوّميزانّ األخرّمنّأجلّالتوصلّإلىّرصيد
ّتخصيصّ ّلحساب ّوبالنسبة ّاألولية؛ الدخول

المدرجّّاألولّالبندالدخلّاألوليّاألخر،ّيكونّ
ّالموازنةّوبندأسفلّبندّالمواردّهوّدخلّالتنظيمّ

ّقيودّالمرحلّقدما ّمنّحسابّدخلّالتنظيمّبدال ّمنّ فائضّالتشغيلّأوّالدخلّالمختلط،ّوهما
ّتوليدّ ّحساب ّمن ّقدما  ّالمرحلين الموازنة

ّالدخل ّالحسابّ. ّفي ّالوحيد ّالقيد ويكون
وغيرّالماليةّبعيدا ّعنّّالماليةّللشركاتبالنسبةّ ّذلكّالمدخلّالخاصّّالموازنةّبنود ّللدخلهو

 .للشركاتّموزعال
ّ
ّواألسرّالعامةّالحكومةّيخصّفيماّأما 7-26

ّالتيّللربحّالهادفةّغيرّوالمؤسساتّالمعيشية
ّتخصيصّحسابّيطابقّالمعيشيةّاألسرّتخدم
ّالدخلّتخصيصّحسابّاألخرّاألوليّالدخل
 .األولي

ّالدخلّتخصيصّوحسابّالتنظيمّدخلّحساب 7-27
ّ.3.7ّجدولّفيّمبينانّاألخرّاألولي
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فائض التشغيل، 
 اإلجمالي

292 46 27 84 3 452   452 
الدخل المختلط، 

 اإلجمالي
   61  61   61 

فائض التشغيل ، 
 الصافي

135 34 1 69 1 238   238 
الدخل المختلط، 

 الصافي
   53  53   53 

 اتتعويض
 المستخدمين

   154ّ1  154ّ1 2  156ّ1 
الضرائب على 
 اإلنتاج والواردات

  235   235   235 
 44-   44-   44-   اإلعانات

 435  38 397 7 123 22 149 96 دخل الملكية
 المستخدمينتعويضات .  ب 
 
 المستخدمينتحديد . 1
 
ّموظفاّ ّماّشخصّكانّإذاّماّبديهياّ ّدائماّ ّليس 7-28

ّقدّالمثال،ّسبيلّفعلىّالخاص،ّلحسابهّيعملّأو
ّتبعاّ ّلهمّيدفعّالذينّاألشخاصّبعضّيكون
ّموظفينّللنتائج ّالبعضّحينّفيّمستخدمين/
ّالخاصّلحسابهمّيعملونّيكونواّاألخر ّويؤثر.
ّلقطاعّالقطاعيّالتقسيمّعلىّكذلكّالفرقّهذا

ّاألسر ّنظامّفيّالواردةّالتعريفاتّوتتمشى.
ّالدوليّالمؤتمرّقراراتّمعّالقوميةّالحسابات
بشأنّتعريفاتّالفئةّ(ICLSّ)ّالعمالةّإلحصائيين

ّاقتصادياّ  ّالنشطة ّالسكانية ّبنظامّ. ّيتعلق وفيما
الحساباتّالقومية،ّوعلىّالرغمّمماّسبق،ّيكمنّ
الغرضّالرئيسيّفيّتوضيحّطبيعةّعالقةّالعملّ
ّتعويضّ ّبين ّالحد ّوتحديد ّضبط ّأجل من

ّالمبالغّّوبينّالمستخدمين ّمن ّاألخرى األنواع
ّممنّالمستلمة ّاألشخاص ّبعض ّأن ّحيث ،
ضمنّمنّيعملونّّالعملّاحصاءاتّفيّيعتبرون

ّوجهّ ّوعلى ّكذلك ّالخاص ّلحسابهم ّأو ّشبهّذاتيا  ّمالك ّبعض ّمعاملة ّيتم الخصوص
ّّوالمالكّالشركات ّلمؤسساتهم ّيعملونالمديرين

ّالحساباتّالقوميةّّفي وهناكّ.ّكمستخدميننظام
ّ ّحول ّالمناقشة ّمن ّالعملّقوةّقياسمزيد

ّبهاّالمتعلقةّبالمصطلحاتّالمرتبطةّتعريفاتوال
 .عشرّالتاسعّالفصلّفي

ّ

 
 االستخدام عالقة        

 
ّتصنيفّالشخصّّوهكذا، 7-29 ّكمستخدموحتىّيتم

ّلدىّالغيرّأوّيعملّلحسابهّّسواء ّالشخصّمنخرطا ّكانّموظفا  الخاصّالبدّوأنّيكونّهذا
ّلنظامّ ّاإلنتاج ّحدود ّضمن ّيقع ّنشاط في

ّالقومية ّالحسابات ّبينّ. ّالعالقة وتتواجد
ّيكونّ ّعندما ّالموظف ّتجاه ّالعمل صاحب
ّيكونّ ّوالذيّربما ّشفهيا  ّأو ّخطيا  ّمنشهناكّاتفاقا  ّبين ّرسمي ّغير ّأو ّرسمي ّماّبشكل أة
برامهّ ّوا  ّفيه ّالدخول ّيتم ّما ّوعادة طواعيةّمنّجانبّالطرفينّويعملّمنّخاللهّوموظفّما

ّ ّمقابل ّفي ّالمنشأة ّلصالح ّمكافأةالشخص
ّعينيةّأوّنقدية ّعلىّّالمكافأةّوتتوقف. عادة

ّعلىّ ّأو ّالعمل ّفي ّاستغراقه ّيتم ّالذي الوقت
 .األعمالّالمنجزةّلكميةّآخرّموضوعيّمقياس

ّ
ّأولئكّفهمّالخاصّلحسابهمّالعاملينّأما 7-31

ّعندماّوذلكّألنفسهمّيعملونّالذينّاألشخاص
ّالّيملكونهاّالتيّالمنشآتّأوّالمؤسساتّتكون
ّأوّمنفصلةّقانونيةّككياناتّسواءّتمييزهاّيتم

ّالحساباتّنظامّفيّمنفصلةّمؤسسيةّكوحدات
ّالقومية ّوحدهمّهمّأشخاصاّ ّيكونواّوربما.
ّللمؤسساتّبالمشاركةّمالكونّأوّالمالكون
ّفيّأعضاءّأوّبها،ّيعملونّالتيّالفردية
ّأسرّكعمالّأوّللمنتجينّتعاونيةّجمعية

ّ)ّمتشاركين ّفيّيعملونّأسرّأعضاءبمعنى،
ّ(.أجرّبدونّفرديةّمنشأة
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 االستخدامات – األخر األولي الدخل وتخصيصّالتنظيم دخل حسابات: 3.7 جدول
 التنظيم دخل حساب

 االستخدامات
وقيود  المعامالت
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 241   241    153 87 دخل الملكية
 162   162    116 56 الفائدة

 الشركات دخل
 الموزع

         
 االستثمار عوائد

 المباشر األجنبي
 استثمارها المعاد

         

 47   47    47  االستثمار دخل
 31   31    1 31 الريع

دخل التنظيم، 
 اإلجمالي

311 42    343   343 
دخل التنظيم ، 

 الصافي
144 31    174   174 

 
األخر األولي الدخل تخصيص حساب  

 االستخدامات
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 اتتعويض
 المستخدمين

         
الضرائب على اإلنتاج 

 والواردات
      6  6 

          اإلعانات
 214  63 151 6 41 42 15 47 دخل الملكية
 68  13 55 6 14 35   الفائدة

 االستثمار عوائد
 المباشر األجنبي
 استثمارها المعاد

     1 14  14 

 34   34 1 27 7   الريع
الدخول األولية،  ميزان

الدخل / إجمالي 
 القومي، اإلجمالي

254 27 198 381ّ1 4 864ّ1   864ّ1 

، ةل األوليوالدخ ميزان
الدخل / الصافي 

 القومي، الصافي
97 15 171 358ّ1 1 642ّ1   642ّ1 

 
ّيعملونّفيّاإلنتاجّّالعمال .أّ الذاتيّّالستهالكهمالذين

منّأجلّتكوينّرأسّمالهمّالخاصّسواءّّأوالنهائيّ
ّيعملونّ ّعماال  ّيكونون ّجماعي ّأو ّفردي ّالخاصبشكل ّلحسابهم ّمعينةّ. ّقيمة ّأن ّمن ّالرغم وعلى
ّعلىّ ّذاتي ّبإنتاج ّخاص ّلمخرج ّاحتسابها يمكن

ّالعمالةّ ّتكاليف ّذلك ّفي ّبما ّالتكاليف أساس
المقدرةّإالّأنهّالّيتمّعملّأيّاحتسابّأوّعزوهّ

ّالعم ّأجور ّهذاّإلى ّمثل ّفي ّيعملون ّالذين ال
ّأوّ ّالجماعية ّالمشاريع ّحالة ّفي ّحتى اإلنتاج

ّقبلّّبهاّالمتعهدّالعامةّأوّالمجتمعية من
ّمعاّ  ّيعملون ّاألفراد ّمجموعاتّمن ّمعاملةّ. ويتم
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ّ ّالمحتسبة ّتكاليفّأيّوفقّللمخرجاتفائضّالقيمة
ّأوّّضرائبّأوّمالية ّتحملها ّتم ّعلىّاإلنتاج مباشرة

 .لىّأنهّدخلّمختلطّإجماليتكبدهاّصراحةّع
ّفيهمّالعاملونّّ .بّ أفرادّاألسرةّالعاملونّبدونّأجر،ّبما

ّجزئيا ّ ّأو ّكليا  ّالمشاركين ّسواء ّالمنشآتّالفردية ّفي ّ ّالسوق ّإنتاج ّيعملونّّأيضاّ ّيعاملونفي ّأنهم على
 .لحسابهمّالخاص

ّّوقد .جّ ّمملوكّلشركةيكونّمجملّاألسهم ّهما لمساهمّّ
وبالتاليّّاألسهم؛ّحملةّواحدّأوّلمجموعةّصغيرةّمن

ّّعندما ّلتلك ّالمساهمون ّهؤالء ّالشركةيعمل
ّبخالفّّويحصلون ّمدفوعة ّأجور ّأو ّمكافآت على

ّعلىّ ّالمساهمين ّهؤالء ّمعاملة ّيتم ّالموزعة األرباح
ّموظفين ّأنهم .ّ ّشبه ّمالك ّمعاملة ّيتم ّالشركاتكما

ويحصلونّعلىّّهذهّالشركاتفيّشبهّّيعملونّالذين
ّأجورّمدف ّبخالفّسحبّاألرباحّأوّمكافآتّأو وعة

 .موظفينّأنهمّعلىّالشركةالمكاسبّمنّشبهّ
يكونّالعمالّالذينّيعملونّخارجّمركزّالعملّّوربما .دّ

ّ الخاصّّلحسابهمّيعملونّأوّمستخدمينونطاقه
ّتحديدّويتمّبالضبط؛اعتمادا ّعلىّوضعهمّوظروفهمّ

ّمركزّخارجّيعملونّالذينّالعمالّمعاملةّوتوصيف
 .أدناهّالتفصيلّمنّبمزيدّونطاقهّالعمل

ّ
ّّيتم 7-31 ّّالمبالغمعاملة ّالدفع ّللذينمستحقة

ّعلىّالخاصّلحسابهمّأوّألنفسهمّيعملون
 .مختلطّدخلّأنها

ّ
ّللخدماتّّالطالب 7-32 ّمستهلكين بوصفهم

ّأنهّبيدّمستخدمين؛التعليميةّوالتدريبيةّليسواّ
ّيشاركونّرسميّالتزامّالطالبّلدىّكانّإذا
ّإنتاجّعمليةّفيّكمدخلّبجهودهمّخاللهّمن

ّالمثالّسبيلّعلىّماّمؤسسةّأوّبمنشأة
ّالعمالّمنّمشابهةّكفئاتّأوّكمتدربين
ّكممرضينّأوّالمتمرنينّالكتبةّأوّالمتدربين

ّفيّأوّالبحوثّفيّكمساعدينّأوّطلبة
وماّّالمستشفيات،ّفيّكمتدربينّأوّالتدريس

ّمستخدمينإلىّذلك،ّيتمّمعاملتهمّعلىّأنهمّ
ّأوّّسواء ّمكافآت ّأي ّعلى ّيحصلون كانوا

ّيؤدونهّ ّالذي ّالعمل ّمقابل ّفي ّنقدا  باإلضافةّعلىّالتدريبّالذيّيحصلونّعليهّأجور
ّ.عدمهّأوكنوعّمنّاألجرّالعينيّ
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 التنظيم دخل حساب
 الموارد

 وبنود المعامالت
ات الموازنة

شرك
ال

 
 غير
لية
لما
ا

ات 
شرك

ال
لية 

لما
ا

 

ومة
حك
ال

 
امة
الع

 

سر
األ

شية 
معي
ال

ات 
سس

مؤ
ال

 
 غير

دفة
لها
ا

 
رب 

لل
 

تي
ال

 
خدم

ت
 

سر
األ

شية 
معي
ال

موع 
مج

صاد 
القت
ا

  

قية
ب

 
عالم

ال
 

سلع
ال

ات 
خدم

وال
موع 

مج
ال

 

 التشغيل، فائض
 452   452 3 84 27 46 292 اإلجمالي

 المختلط، الدخل
 61   61  61    اإلجمالي

 ، التشغيل فائض
 238   238 1 69 1 34 135 الصافي

 المختلط، الدخل
 53   53  53    الصافي

 245   245    149 96 الملكية دخل
 139   139    116 33 الفائدة

 35   35    25 11 الموزع الشركات دخل
 االستثمار عوائد
 المعاد المباشر األجنبي

 استثمارها
4 7    11   11 

 16   16    8 8 االستثمار دخل
 44   44    3 41 الريع

 األخر األولي الدخل توزيع أو تخصيص حساب
 الموارد

 وبنود المعامالت
ات الموازنة
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 343   343    42 311 اإلجمالي المشروع، دخل
 174   174    31 144 الصافي التنظيم، دخل

154ّ  154ّ1    المستخدمين تعويضات
1 

2  156ّ1 
 اإلنتاج على الضرائب

 والواردات
  235   235   235 

 44-   44-   44-   اإلعانات
 191  38 152 7 123 22   الملكية دخل

 91  21 71 7 49 14   الفائدة
 األجنبي االستثمار عوائد

 المعاد المباشر
 استثمارها

  1 3 1 3 1  3 

 21   21 1 21 1   الريع
 

 الخاص لحسابهم والعاملون العمل أرباب          
 
ّلحسابّّيمكن 7-33 ّيعملون ّالذين ّاألشخاص تقسيم

أنفسهمّإلىّمجموعتين؛ّأولئكّالذينّيشركونّوالّ
ّ ّأساسّمستمر،ّّبأجرّمستخدمينيشركون على

ّعلىّمستخدمينّلديهمحيثّيوصفّهؤالءّالذينّ
ّيوصفّالذينّ ّبأربابّالعملّكما أساسّمستمر

ّ ّبدون يوصفونّّبأجرّمستخدمينيعملون
ّويستفاّلحسابّبالعاملين ّهذاّأنفسهم ّمن د

ّوالتصنيفّ ّالتوزيع ّأغراض ّفي التمييز
ّاألسر ّلقطاع ّالقطاعي ّتقسيمّ. ويمكن

ّإلىّّلحسابّالعاملين ّأنفسهم ّهم أنفسهم
ّلنوعّوفقاّ ّيعملونّالذينّوهمعمالّّخارجيينّ

ّلتقديمّالرسميةّغيرّأوّالرسميةّالعقودّمنّما
ّبعينهاّمؤسسةّأوّلمنشأةّالخدماتّأوّالسلع
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لى ّقدّممنّعاديينّالخاصّلحسابهمّمشتغلينّوا 
ّفيّأوّالسوقّإنتاجّفيّإماّمشاركينّيكونوا
ّأوّالنهائيّالخاصّباستهالكهمّالخاصّاإلنتاج
 .الخاصّمالهمّرأسّلتكوين

ّ
  ونيالخارج العمال         

 
ّالعملّّالعامل 7-34 ّعلى ّشخصّيوافق ّهو الخارجي

ّ ّأو ّمعينة ّمنشأة ّأو ّمشروع ّكميةّلتوريدلصالح
ّمنّّمعينة ّبعينها ّالخدماتّلمنشأة ّأو منّالسلع

خاللّترتيبّمسبقّأوّعقدّمعّهذهّالمنشأةّفيّ
ّنطاقّداخلحينّأنّمكانّهذاّالشخصّالّيكونّ

ّالمنشأة ّتلك ّتشكل ّالتي ّالمنشآت ّمن ّأي والّ.
تتحكمّالمنشأةّأوّالمؤسسةّفيّالوقتّالمستغرقّ
ّالّ ّكما ّالخارجي ّالعامل ّ ّقبل ّمن ّالعمل في

ّ ّالمنشأة ّفيهاّتتحمل ّيتم ّالظروفّالتي مسؤولية
إنجازّهذاّالعملّرغمّأنهّيمكنّلهاّإجراءّبعضّ
ّالعملّ الفحوصاتّأوّعملياتّالتحققّمنّجودة

ّونوعيته ّمنّ. ّالخارجيون ّالعمال ّ ّمعظم ويعمل
ّللعملّ ّأخرى ّأماكن ّيستخدمون ّقد ّولكن البيت

ّشخصي ّبشكل ّيختارونها ّالعمالّ. ّ وبعض
ّبالمعدا ّتزويدهم ّيتم ّأوّالخارجيون ّالمواد ّأو ت

ّقبلّ ّمن ّالعمل ّفي ّيستخدمونها ّالتي كليهما
ّفيّحينّأنّالبعضّاألخرّمنهمّربماّ ّما منشأة
ّكليهماّ ّأو ّالخاصة ّمواده ّأو ّمعداته ّبشراء يقوم

ّبنفسه .ّ ّيضطر ّحال، ّأية ّالعمالوعلى
ّاإلنتاجّّالخارجيون ّتكاليف ّبعض ّتكبد على

ّالفعليةّالريوعبأنفسهم؛ّعلىّسبيلّالمثال،ّمبالغّ
ّيعملونّ ّالتي ّبالمباني ّالخاصة ّالمحتسبة أو

ّأوّالتخزينّأوّوالطاقةّاإلضاءةّأوّالتدفئةّمنها؛
 .ذلكّإلىّوماّالمواصالت،

ّ
ّ
ّخصائصّّلدى 7-35 ّبعض ّالخارجيون ّ العمال

ّّالمستخدمين ّخصائص ّمن ّالعاملينوبعض
ّيتمّالتيّالطريقةّتحديدّويتمّالخاص؛ّلحاسبهم
ّالقاعدةّخاللّمنّباألساسّلهاّوفقاّ ّتصنيفهم

.ّأجورهمّعلىّحصولهمّأوّمكافأتهمّبهاّيتمّالتي
ّاثنتينّبينّتمييزّأوّاختالفّإلىّالتوصلّويمكن
ّمختلفتينّالمبدأّحيثّمنّواللتينّالحاالتّمن
 :البعضّبعضهماّعنّكبيرّحدّإلى

ّ

ّأوّمباشرّبشكلّأجرهّعلىّالشخصّيحصل .ّأ
ّالمنجزّالعملّقدرّأساسّعلىّمباشرّغير
ّبهّّلمقدارّتبعاّ ّيعنيّمما ّالذيّساهم العمل

كمدخلّفيّبعضّعملياتّاإلنتاجّوبصرفّ
ّربحيةّ ّأو ّالمنتج ّالمخرج ّقيمة ّعن النظر

ّالنوعّمنّ.ّعمليةّاإلنتاج ّالمكافأةويعنيّهذا
ّ.مستخدمأنّالعاملّ

ّّالدخل .ّب ّالشخص ّعليه ّيحصل ّيعتمدالذي
ّ ّّقيمةعلى ّمن ّاإلنتاجّعملياتالمخرجات
ّمهماّعنهاّمسئوالّالشخصّهذاّيكونّالتي
ّفيّأدخلّالذيّالعملّقدرّصغرّأوّكبر

ّاإلنتاجّعملية ّاألجرّمنّالنوعّهذاّويعني.
 .نفسهّلحسابّيعملّالعاملّأنّالمكافأةّأو

ّ
ّمنّّوفي 7-36 ّيكون ّال ّقد ّالعملية، الممارسة

ّ ّبين ّالتمييز ّدوما  ّالمستخدمينالسهل
ّتلكّّوالعاملين ّأساس ّعلى ّأنفسهم لحساب

ّ ّمعاملة ّيتم ّأن ّوالبد ّالمستخدمينالمعايير؛
ّآخرينّّالخارجيين ّبتوظيف ّيقومون والذين

والدفعّلهمّللعملّلصالحهمّعلىّأنهمّعاملينّ
يعملونّلحسابّأنفسهمّمالكينّلمنشآتّفرديةّ

ولذلك،ّفإنّلبّ.ّأيّبمعنيّأخرّأربابّعمل
ّ ّالعاملين ّبين ّالتمييز ّهو ّلحسابالمسألة

 .المستخدمينأنفسهمّوبينّ
ّ
ّّيعتبر 7-37 ّعندماّمستخدماّالخارجيالعامل

تتواجدّعالقةّعملّبينّالمنشأةّوبينه؛ّويعنيّ
ّيتفقّ ّاتفاقّصريح ّأو ّعمل ّعقد ذلكّتواجد

ّالخارجيّللعاملمنّخاللهّعلىّأنّيتمّالدفعّ
.ّأوّمنحهّمكافآتّعلىّأساسّالعملّالمنجز

ّ ّيعتبر ّذلك، ّمن ّالعكس ّالعاملوعلى
ّالّّالخارجي ّعندما ّأنفسهم ّلحساب عامل
مثلّهذاّالعقدّأوّاتفاقّالعملّالصريحّّيتواجد

وحينّيعتمدّالدخلّالمكتسبّمنّقبلّالعاملّ
ّالخدماتّّالخارجي ّأو ّالسلع ّقيمة على

وهذاّيوحيّبأنّ.ّالمقدمةّللمنشأةّأوّالمشروع
ّالعملياتّ ّونطاق ّالعمل ّبسوق القرارات

ستكونّفيّاألرجحّّعلىوالتمويلّهيّأمورّ
ّالذينّ ّالعمل ّمركز ّالخارجيين ّالعمال أيدي
يعملونّلحسابّأنفسهمّالذينّهمّاآلخرينّفيّ

ّأوّاآلالتّيستأجرونغالبّاألمرّيملكونّأوّ
ّ.عليهاّيعملونّالتيّالمعدات

ّ
ّ
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151ّ 11 11 98 44 986 المستخدمين تعويضات
1 

  151ّ1 
 951   951 6 11 63 29 841  واألجور الرواتب  
 العمل أرباب مساهمات  

 االجتماعية
145 15 35 1 5 211   211 

 أرباب مساهمات     
 االجتماعية العمل
 الفعلية

132 14 31 1 4 181   181 

 أرباب مساهمات        
 في الفعلية العمل

 التقاعد معاشات
122 14 28 1 4 168   168 

 أرباب مساهمات        
 غير في الفعلية العمل

 التقاعد معاشات
11 1 3 1 1 13   13 

 أرباب مساهمات    
 االجتماعية العمل

 المحتسبة
13 1 4 1 1 19   19 

 أرباب مساهمات       
 في المحتسبة العمل

 التقاعد معاشات
12 1 4 1 1 18   18 

 أرباب مساهمات      
 في المحتسبة العمل
 التقاعد معاشات غير

1 1 1 1 1 1   1 

 اإلنتاج على الضرائب
 والواردات

     235   235 
 44-   44-      اإلعانات
 التشغيل، فائض

 اإلجمالي
292 46 27 84 3 452   452 

 المختلط، الدخل
 اإلجمالي

   61  61   61 
 المال رأس استهالك
 إجمالي على الثابت
 التشغيل فائض

157 12 27 15 3 214    

 المال رأس استهالك
 إجمالي على الثابت
 المختلط الدخل

   8  8    

 238   238 1 69 1 34 135 صافي التشغيل، فائض
 53   53  53    صافي المختلط، الدخل

 
ّّيكمن 7-38 ّالمشتغل ّحالة هامةّّأثارّالخارجيفي

ّالخارجيّالعاملبالنسبةّللحسابات؛ّفعندماّيكونّ
حينئذّالدفعّأوّّيشكلّنفسهعاملّيعملّلحسابّ

لسلعّّشراءّ ّالعاملاألجرّالمقدمّمنّالمنشأةّإلىّ
ّوسيطة ّخدمات ّأو .ّ ّللعامل ّالخارجيوبالنسبة

ّالمنشأةّ ّقبل ّمن ّالمدفوع ّاألجر ّأو ّالدفع يمثل

ّالتكاليفّ ّالفائضّعن ّيكون ّالمخرجّو قيمة
ّبالنسبةّ والذيّيتمّ)ّالخارجيّللعاملالمباشرة

ّوسيط ّاستهالك ّأنه ّعلى ّمعاملته دخال ّ(
ّإجمالياّ  ّمختلطا  .ّ ّيكون ّلعاملاّاوعندما

ّتعويضا ّّيشكلّمستخدماّالخارجي األجر
ّّومنّللمستخدمين ّمن ّدفعه ّيتم ّالقيمةثم

ّللمنشأةّالمضافة ّتؤثرّذلك،ّعلىّوبناءاّ .
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ّتوزيعّّالخارجيّاالعاملّحالة ّعلى ووضعه
ّتعويض ّبين ّبالمنشأةّالمستخدمينّاتالدخول

ّالعاملّألسرةّالمختلطّالدخلّصافيّوبين
 .الخارجي

ّ
 المستخدمين تعويضات مكونات. 8
 
ّبندّّيتم 7-39 ّأدنى ّالمستخدمين ّتعويض قيد

االستخداماتّفيّحسابّتوليدّالدخلّوأسفلّبندّ
ّاألولي؛ّ ّالدخل ّتخصيص ّحساب ّفي الموارد
ّتوليدّ ّحساب ّفي ّاالستخدامات ّجانب ويوجد

ّ ّيبين ّوالذي ّلتعويضاتّالمفصلةّالبنودالدخل
ّّفيّالمستخدمين ّجانب4.7ّّجدول ّيوجد كما

ّمنّحسابّتخصيصّالدخلّّالموارد ّله المقابل
ّ ّجدول 5.7ّفي .ّ ّفإن ّذلك، ّجانب ّالبندإلى

وذاتّالصلةّبهذهّّالموازنةّبنودبعيدا ّعنّّالوحيد
ّالمدخلّ ّهو ّعرضه ّيتم ّلم ّوالذي الحسابات

ّالدفعّالمستحقةّالمستخدمينالخاصّبتعويضاتّ
ّجانبّفيّيظهرّالذيّوهوّالعالمّبقيةّقبلّمن

ّالدخلّتخصيصّحسابّمنّاالستخدامات
 .األولي

ّ
ّتعويضّّوكما 7-41 ّيعرف ّسبق، ّفيما لوحظ

ّأوّّعلىّالمستخدمين ّاألجور ّمجموع أنه
ّالمستحقّالدفعّمنّ ّأوّعينا  ّمقابلّفيّللمستخدمينقبلّمنشأةّأوّمؤسسةّماّالمكافآتّسواءّنقدا 

 .المحاسبيةّالفترةّخاللّبهّقامواّالذيّالعمل
ّ
أساسّّعلىّالمستخدمينّتعويضاتّتسجيلّيتم 7-41

االستحقاق؛ّبمعنىّأنهّيتمّقياسهّمنّخاللّقيمةّ
ّالتيّ ّالعينية ّأو ّالنقدية ّالمكافآت ّأو األجور

ّ ّمنّّالحقّللمستخدميصبح ّعليها ّالحصول في
ّالمنجزّ ّبالعمل ّيتعلق ّفيما ّمعين صاحبّعمل

ّالعملّخاللّالفترةّالمعنيةّسواءّتمّدفعهاّمقدما ّأوّ ّإتمام ّبعد ّأو ّالعمل ّأداء بالتزامنّمع
ّنفسه ّتعويضّ. ّأي ّهناك ّيكون وال

دفعهّفيماّيتعلقّبالعملّّمستحقّللمستخدمين
ّالمدفوع ّغير ّبهّ/ ّالمضطلع ّأجر بدون
ّبم ّبهّطواعية ّيقوم ّالذي ّالعمل ّذلك ّفي ا

أعضاءّأسرةّماّفيّنطاقّمنشأةّأوّمؤسسةّ
ّاألسرة ّلنفس ّمملوكة ّفردية ّيتضمنّ. وال

تعويضّالموظفينّأيّضرائبّمستحقةّالدفعّ
منّقبلّصاحبّالعملّعلىّمجموعّاألجورّ

ّالحسابّ ّقائمة ّالمرتباتّأو ّبها؛ّالخاصأو
ّكشوفّواقعّمنّالضريبةّالمثال؛ّسبيلّعلى
ّيتمّالضرائبّهذهّمثلّأنّحيثّات،المرتب

ّوفقّاإلنتاجّعلىّضرائبّأنهاّعلىّمعاملتها
ّعلىّالضرائبّمعّتتمّالتيّالطريقةّنفس

ّمنّذلكّغيرّأوّاألراضيّأوّالمباني
 .اإلنتاجّفيّالمستخدمةّاألصول

ّ
 مكونين من المستخدمينتتألف تعويضات   7-42

 :رئيسيين
ّأوّنقداّ ّالدفعّالمستحقةّوالرواتبّاألجور .ّأ

ّعينا ؛
ّالدفعّالمستحقةّاالجتماعيّالتأمينّاشتراكات .ّب

ّاالشتراكاتّتشملّوالتيّالعملّأربابّقبلّمن
ّعنّفضالّ ّاالجتماعيّالضمانّنظمّفي

ّذلكّغيرّفيّالفعليةّاالجتماعيةّاالشتراكات
ّذاتّاالجتماعيّالتأمينّوترتيباتّنظمّمن

ّاالجتماعيةّاالشتراكاتّوكذلكّبالعملّالصلة
ّالضمانّنظمّمنّغيرهاّفيّالمحتسبة

ّ.بالعملّالمتعلقةّاالجتماعي
ّاالجتماعيّالضمانّبرامجّمناقشةّيتم

ّهذهّمثلّتقدمهاّالتيّوالمنافعّالفوائدّوطبيعة
ّ.الثامنّالفصلّمن(ّد)ّالقسمّفيّالبرامج
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 التشغيل، فائض
 اإلجمالي

292 46 27 84 3 452   452 
 المختلط، الدخل

 اإلجمالي
   61  61   61 

 238   238 1 69 1 34 135 صافي التشغيل، فائض
 53   53  53    صافي المختلط، الدخل

156ّ  2 154ّ1  154ّ1    المستخدمين تعويضات
1 

 956  2 954  954     واألجور الرواتب
مساهمات أرباب العمل  

 االجتماعية
   211  211 1  211 

 العمل أرباب  مساهمات
 الفعلية االجتماعية

   181  181 1  181 
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أرباب  العمل  مساهمات
الفعلية في معاشات 

 التقاعد
   168  168 1  168 

العمل  أرباب مساهمات
الفعلية في غير 

 معاشات التقاعد
   13  13 1  13 

العمل  أرباب مساهمات
 االجتماعية المحتسبة

   19  19 1  19 
العمل  أرباب مساهمات

المحتسبة في معاشات 
 التقاعد

   18  18 1  18 

العمل  أرباب مساهمات
المحتسبة في غير 

 معاشات التقاعد
   1  1 1  1 

 اإلنتاج على الضرائب
 والواردات

  235   235   235 
 44-   44-   44-   اإلعانات

 435  38 397 7 123 22 149 96 الملكية دخل
 

 والرواتب األجور         
 
ّّتشمل 7-43 ّأي ّقيم ّوالمرتبات ّمساهماتاألجور

ّمستحقةّّاجتماعية ّذلك ّإلى ّوما وضرائبّدخل
ّفعليا ّ ّتم ن ّوا  ّحتى ّالموظف ّقبل ّمن ّّمنّاقتطاعهاللدفع ّالعمل ّصاحب ّسيرّلتيسيرقبل

أوّلغيرّذلكّمنّاألسبابّّاالداريةّالشؤونّعمل
ّأنظمةّ ّأو ّلبرامج ّمباشر ّبشكل ّدفعها وتم
ّوماّ ّللسلطاتّالضريبية ّأو ّاالجتماعي الضمان

ويجوزّأنّيتمّدفعّ.ّالمستخدمإلىّذلكّنيابةّعنّ
ّذلكّ ّيشمله ّبما ّمختلفة ّوالرواتبّبطرق األجور

ّ ّالمقدمة ّالخدمات ّأو ّالسلع ّللمستخدمينمن
ّأوّّالمكافآتّمنّبدالّ ّعينيةّكأجور النقدية

 .األجورّأوّباإلضافةّإليها
ّ

 نقدا المدفوعة والرواتب األجور         
 
 على تشتمل نقدا المدفوعة والرواتب األجور 7-44

 :األجور من التالية األنواع
ّفتراتّّاألجور .أّ ّعلى ّالدفع ّالمستحقة والمرتبات

ّوفقّفتراتّزمنيةّ ّأو ّشهريا  ّأو ّأسبوعيا  ّتبعا ّمنتظمة ّتتم ّالتي ّالمدفوعات ّذلك ّفي ّبما للنتائجّوالمدفوعاتّبالقطعةّأوّبالمقاولة؛ّوكذلكّأخرى
ّ المخصصةّّالعالواتّأوّالمعززةالمدفوعات

للعملّاإلضافيّسواءّليليا ّأوّفيّعطالتّنهايةّ
ّغيرّاألسب ّالساعات ّفي ّذلك ّغير ّفي ّأو وع

ّّاجتماعيا؛ّالمالئمة ّعن للعملّّالعالواتفضال 
ّأوّ ّفيّظلّظروفّخطرة ّأو ّالوطن ّعن ّاالغترابّبعيدا  ّأو ّالهجرة ّوعالوات مزعجة؛

 .المخصصةّللعملّبالخارج،ّوماّإلىّذلك
ّمثلّّالتكميليةّالعالوات .بّ ّبانتظام ّتدفع التي

لتغطيةّّالمخصصةّالعالواتأوّّالسكنّعالوات
ّ لىّمنّالسفرتكاليف ّباستثناءّولكنّالعملّوا 
 (.أدناهأنظرّ)ّاالجتماعيةّالفوائد

ّللمستخدمينالتيّيتمّدفعهاّّوالرواتبّاألجور .جّ
ّسبيلّعلىّقصيرة؛ّلفتراتّالعملّعنّبعيداّ 

ّنتيجةّأوّوالعطالتّاألجازاتّفيّالمثال،
ّالغيابّفترةّباستثناءّلإلنتاجّالمؤقتّللتوقف
ّذلكّإلىّوماّاإلصابةّأوّالمرضّبداعي

 (.أدناهأنظرّ)
ّغيرّأوّمعينةّألغراضّالمخصصةّالعالوات .دّ

ّوالمرتبطةّاالستثنائيةّالمدفوعاتّمنّذلك
ّإطارّفيّتتمّوالتيّللمؤسسةّالعامّباألداء
 للحوافز؛ّبرامج

ّالتيّّالعموالت .هّ ّوالبقاشيش ّاإلكراميات و
ّ ّعليها ّأنّوينبغيّالمستخدمون؛يحصل

ّاألجورّأوّالمكافآتّمنّاألنواعّهذهّتعامل
ّالمؤسسةّتقدمهاّخدماتّنظيرّكمدفوعات
ّفيّتضمينهاّينبغيّوكذاّللعامل،ّالموظفة
ّللمؤسسةّاإلجماليةّالمضافةّوالقيمةّالمخرج
ّمباشرّبشكلّدفعهاّيتمّعندماّالمشغلة
 .ثالثّطرفّقبلّمنّللموظفين

ّ
ّّال 7-45 ّاألجور ّالتعويضّالنقديةّوالرواتبتشمل

لّعلىّالمستخدمينّعماّيدفعهّربّالعمّالذي
ّتنفيذّأوّوظائفهمّمهامأنفقوهّليتمكنواّمنّأداءّ

ّالمثال؛ّسبيلّعلى.ّأعمالهم
ّأوّّالتعويض .أّ ّالسفر ّنفقات عن

االنتقالّأوّالصرفّمنّالخدمةّأوّالنفقاتّ
ّعندماّالمستخدمينذاتّالصلةّمنّجانبّ

ّيطلبّعندماّأوّجديدةّبوظائفّيضطلعوا
ّأماكنّنقلّخاصتهمّالعملّأصحابّمنهم

ّلبلدّأوّالبلدّمنّمختلفةّأماكنّإلىّمسكنهم
ّ.أخر

ّقبلّّالتعويض .بّ ّمن ّالنفقات عن
ّباألدواتّ ّيتعلق ّفيما ّالعمل أصحاب
ّغيرهاّ ّأو ّالخاصة ّالمالبس ّأو والمعدات
ّإليهاّ ّحاجة ّهناك ّتكون ّالتي ّالبنود من
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ّالقيامّمنّلتمكينهمّأساسيّأوّحصريّبشكل
 .بعملهم

ّ
ّّويتم ّالمبالغ ّمع ّاستهالكّّالمعوضةالتعامل ّأنها على

ّفيهّ ّالذيّالّيتم لىّالحد ّوا  ّعملهمّلعقودّوفقاّ ّمنهمّيطلبّالذينّالمستخدمينتعويضّوسيطّمنّقبلّأربابّالعمل؛
ّإلىّوماّالخاصةّوالمالبسّوالمعداتّاألدواتّيبتاعواّأن
ّذلكّخاللّيتكبدونهاّالتيّالنفقاتّفإنّكامالّ ّتعويضاّ ّذلك

ّعليهاّيحصلونّالتيّالمبالغّمنّخصمهاّيتمّأنّينبغي
ّاستهالكّيزدادّلذلكّوتبعاّ ّومرتباتّأجورّشكلّفي

ّالوسيطّالعملّأصحاب ّالبنودّعلىّالنفقاتّتشكلّوال.
ّنفقاتّمنّجزءّللعملّأساسيّأوّحصريّبشكلّالمطلوبة

ّاستردادهاّأوّتعويضهاّتمّسواءّلألسرةّالنهائيةّاالستهالك
ّ.عدمهّمن
ّ
ّّكذلك، 7-46 ّاألجور ّّوالرواتبفإن ّتشكلّالالنقدية

ّمنّالمدفوعّاالجتماعيّالضمانّأوّالتأمينّفوائد
ّ:شكلّفيّالعملّأربابّقبل
الخاصةّباألطفالّأوّالزوجّأوّّالعالوات .أّ

ّيتعلقّ ّفيما ّذلك ّغير ّأو ّالتعليم ّأو العائلة
ّبالمعالين؛

ّأوّّالمدفوعات .بّ ّبالكامل ّتصرف التي
ّ ّيتم ّأوّّخصمهاالتي ّاألجور ّمعدالت أو

ّعنّ ّالمتغيبين ّللعمال ّتصرف ّالتي الرواتب
العملّبسببّالمرضّأوّاإلصاباتّالعرضيةّأوّ

ّإجازةّاألمومةّإلىّغيرّذلك؛
ّأوّاإلقالةّأوّالخدمةّنهايةّتعويضات .جّ

ّلورثتهمّأوّللعمالّتدفعّالتيّالعملّعنّالفصل
ّحاجةّعنّالزيادةّنتيجةّوظائفهمّفقدواّوالذين
ّإلىّوماّالفجائي،ّالموتّأوّالعجزّأوّالعمل
ّ.ذلك

ّ
ّالفصلّالصعبّمنّيكونّقدّالعملية،ّالممارسةّواقعّوفي
ّالغيابّفتراتّأثناءّالرواتبّأوّاألجورّمدفوعاتّبين

ّعنّذلكّغيرّإلىّالحوادثّأوّالمرضّنتيجةّالقصيرة
ّيتمّالحالةّهذهّوفيّوالمرتباتّاألجورّمدفوعاتّباقي

ّ.معاّ ّجميعاّ ّتجميعهم
ّ
ّمنافعّمثلّّوفي 7-47 ّتقديم ّيتم ّال ّقد بعضّالحاالت،

ّولكنّ ّمجانا  ّمعاشّإضافي ّاشتراكات ّأو سيارة
ّ ّشراءها"يتم ّخاللّ" ّمن ّالعمل ّصاحب من

اقتطاعّجزءّمنّالراتب؛ّويكمنّعاملّالجذبّفيّ
ّالتيّ ّالضريبية ّالمزايا ّفي ّالبرامج ّهذه مثل
تصاحبها،ّفسيارةّيتمّشراءهاّمنّصاحبّالعملّ

ّللموظفّ ّأقلّوتباع ّلمعدلّضريبة ّتخضع ربما
ّأنّ ّكما ّفردّعادي، ّأخرىّاشتراها مقارنةّبسيارة
ّإخضاعهاّ ّيتم ّأن ّيمكن ّالمعاش اشتراكات
لضريبةّمختلفةّعنّباقيّالدخلّإذاّماّتمّحسمهاّ

ّعلىّأساسّاألصل ّينبغيّ. ّالحاالت، وفيّهذه
ّنقدا ّ ّالدفع ّمستحق ّكمبلغ ّالراتبّكامال  ّيقيد ّوالمبينةّالموظفلفةّعلىّجنبا ّإلىّجنبّمعّالتكأن

ّالمعاشّاشتراكّأوّاالستهالكّإنفاقّيخصّفيما
 .االقتضاءّحسبّذلك،ّإلىّوما

ّ

ّ
 العينية والرواتب األجور       

 
ّبشكلّموظفيهمّالعملّأربابّيكافئّربما 7-48

ّ:المثالّسبيلّعلىّمختلفة؛ّألسبابّعيني
تكونّهناكّمزاياّضريبيةّلصاحبّالعملّّقد .ّأ

ّ ّتجنبّطريقّعنّلكليهماّأوّللمستخدمأو
ّالنقدية؛ّالمدفوعات

ّمنّالتخلصّفيّالعملّصاحبّيرغبّقد .ّب
ّالعرضّعنّفائضةّتكونّالتيّالمخرجات

 .دوريّبشكلّأوّألخرّحينّمن
ّ
يحققّالدخلّالعينيّمستوىّرضاءّأقلّّربما 7-49

ّ ّألن ّوذلك ّالنقدي ّالدخل ّالمستخدمينمن
ّالتيّّيكونون غيرّأحرارّفيّاختيارّالطريقة

ّأنّ ّحيث ّالعيني؛ ّالدخل ّهذا ّبها ينفقون
ّتقدمّ ّالتي ّالخدمات ّأو ّالسلع بعض

تكونّمنّفئةّأوّنوعيةّعادةّّقدّللمستخدمين
ّ ّيشتريها ّالمستخدملن ّوأنّالبدّذلك،ّومع.

ّمتسقّبشكلّالخدماتّأوّالسلعّهذهّتقييمّيتم
ّشراءّيتمّفعندماّوالخدمات،ّالسلعّباقيّمع

ّالعملّصاحبّقبلّمنّالخدماتّأوّالسلع
ّأسعارّوفقّأسعارهاّتقييمّيتمّأنّينبغي

ّالطبيعيينّالمشترين ّمنّإنتاجهاّيتمّوعندما.
ّتقديرّيتمّأنّينبغيّالعملّصاحبّقبل

ّ.الطبيعيينّالمنتجينّأسعارّوفقّسعرها
ّ

ّالخدماتّّوعندما ّأو ّالسلع ّهذه ّتقديم يتم
العينيةّبكاملّقيمةّالسلعّوالخدماتّالمعنية،ّمجانا ّيتمّإعطاءّقيمةّهذهّاألجورّوالمرتباتّ
ّتمّتقديمهاّبأسعارّمخفضةّفإنّقيمةّ أماّإذا
ّوفقا ّ ّمنحها ّيتم ّالعينية ّوالمرتبات ّوالخدماتّاألجور ّللسلع ّالكاملة ّالقيمة ّبين للفرق

ّ.المستخدمينفوعّمنّقبلّوبينّالمبلغّالمد
ّ
السلعّأوّالخدماتّالتيّيكونّأصحابّّتعامل 7-51

أجلّّمنّلمستخدميهمالعملّملزمينّبتقديمهاّ
تمكينهمّمنّتنفيذّأعمالهمّعلىّأنهاّاستهالكّ
ّسبيلّ ّعلى ّالعمل؛ ّصاحب ّقبل ّمن وسيط

ّخاصة ّواقية ّمالبس ّالمثال، ّقائمةّ. وهناك
ّ ّالفقرة ّفي ّواردة ّالبنود ّهذه .222.6ّبمثل

ّأوّّو ّالمكافآت ّتتألف ّاألخر، ّالجانب على
ّمنّالسلعّوالخدماتّالتيّالّ ّالعينية األجور
تكونّالزمةّللعملّويمكنّاستخدامهاّمنّقبلّ

ّووفقّالخاصةّأوقاتهمّفيّالمستخدمين
ّأوّاحتياجاتهمّوإلشباعّالخاصّتقديرهم
 .أسرهمّأفرادّبباقيّالخاصةّتلكّأوّرغباتهم

ّ
ّاستهالكيةّخدمةّأوّسلعةّمنّنوعّأيّوتقريباّ  7-51

ّويشملّعيني؛ّأجرّأوّكمكافأةّتقديمهاّيمكن
ّمنّشيوعاّ ّاألكثرّاألنواعّبعضّعلىّيليّما

ّأوّمجاناّ ّتقديمهاّيتمّالتيّوالخدماتّالسلع
ّالعملّأصحابّقبلّمنّمخفضةّبأسعار

ّ:لموظفيهم
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ّعلىّالمقدمةّوالمشروباتّالوجبات .أّ
ّدعمّعنصرّأيّذلكّفيّبماّمنتظمّأساس

ّالضروريّمنّليسّعملية،وألسبابّ)ّبكافيتريا
ّوالمشروباتّللوجباتّتقديراتّأيّإجراء

ّأوّالرسميةّالترفيهّوسائلّمنّكجزءّالمستهلكة
 ؛(بالعملّخاصةّأوّتجاريةّرحلةّخالل

ّالتيّالفئةّمنّاإلقامةّأوّالسكنّخدمات .بّ
ّأفرادّلجميعّبالنسبةّمنهاّاالستفادةّيمكن
 الموظف؛ّإليهاّينتميّالتيّاألسرة

ّالمعمرةّالسلعّأوّالسياراتّخدمات .جّ
ّالشخصيّلالستخدامّتوفيرهاّيتمّالتيّاألخرى

 للموظفين؛
ّمنّكمخرجاتّالمنتجةّوالخدماتّالسلع .دّ

ّمثلّالعمل،ّبصاحبّالخاصةّاإلنتاجّعمليات
ّالحديديةّالسككّعبرّللموظفينّالمجانيّالسفر

ّالمجانيّالفحمّأوّالجوية،ّالنقلّخطوطّأو
 المناجم؛ّلعمال

ّالعطالتّأوّالترفيهّأوّالرياضةّمرافق .هّ
 وألسرهم؛ّللموظفينّتوفيرهاّيتمّالتي

لىّمنّالمواصالت .وّ ّتمّسواءّالعملّوا 
ّسياراتّمواقفّخاللّمنّأوّمجاناّ ّتقديمها
ّللمواصالتّالماليّالدعمّأوّماليا ،ّمدعومة
ّالمواصالتّوسائلّاستعمالّلزاماّ ّيكونّعندما
 .العملّإلنجازّلذلكّخالفاّ 

 .الموظفينّأطفالّرعاية .زّ
ّ
ّأصحابّّلدى 7-52 ّقبل ّمن ّالمقدمة بعضّالخدمات

لىّالعملّومواقفّ ّخصائصّالعملّمثلّوسائلّالنقلّمنّوا  ّبعضّمن ّاألطفال ّورعاية السيارات
ّأصحابّّاالستهالك ّفإن ّذلك، ّومع الوسيط؛

ّلجذبّ ّالتسهيالت ّهذه ّبتوفير ّملزمين العمل
ّطبيعةّ ّبسبب ّوليس ّعليها ّولإلبقاء العمالة
ّالتيّيعملّ ّاإلنتاجيةّأوّللظروفّالبدنية العملية

ذاّماّأخذناّكلّشيءّفيّ.ّالموظفونّفيّظلها ّكثيرا ّوا  ّتبدو ّالخدمات ّهذه ّمثل ّفإن ّاألخّراالعتبار، ّلألنواع ّتعويضاتّمشابهة ّمن ى
ّمنّفالكثيرّوسيط،ّكاستهالكّعنهاّالمستخدمين

لىّمنّانتقالهمّثمنّدفعّإلىّيضطرونّالعمال ّوا 
ّرعايةّعلىّوللحصولّالسياراتّولمواقفّالعمل

ّذلكّورغمّالخاصةّدخولهمّأصلّمنّألطفالهم
ّعلىّقيدهاّيجرىّبهاّالصلةّذاتّالنفقاتّفإن
 .نهائيّاستهالكّنفقاتّأنها

ّ
ّيتمّمتكررّعنصرّعلىّحياّ ّمثاالّ ّالسيارةّوتعد 7-53

ّمجاناّ ّتوفيرهاّيمكنّفالسيارةّعيني؛ّكدخلّتقديمه
ّهذهّمالزمةّيتمّضريبيةّألغراضّولكنّللموظف
ّأيّوفي.ّصوريّأوّمحتسبّنقديّبمبلغّالميزة
ّكميزاتّالسياراتّمنّالكثيرّتقديمّفيهاّيتمّبلد

ّأوّالشرائيةّالقدرةّفإنّالموظفينّألجورّمضافة
ّمماثلةّتكونّقدّالعملّصاحبّلدىّالشراءّسلطة
ّعلىّكبيرّخصمّعلىّالحصولّعلىّلقدرته
ّعلىّالموظفّيحصلّوهكذا،.ّالسيارةّشراءّسعر
ّكانّقدّبماّمقارنةّأعلىّنوعيةّمنّسيارة

ّحالةّفيّلهاّالنقديّبالمقابلّعليهّسيحصل

ّقيمةّتقديرّيتمّأنّوينبغي.ّعاديّفردّابتاعها
ّالتكلفةّأساسّعلىّللموظفّبالنسبةّالسيارة
ّ.العملّصاحبّتحملهاّالتيّالفعلية

ّالعينيةّاألجورّأوّالمكافآتّأيضاّ ّتشملّقد 7-54
ّالعملّأصحابّقبلّمنّالمقتطعةّالفائدةّقيمة
ّوفقّلموظفيهمّقروضّبتقديمّيقومونّعندما

ّمنعدمةّحتىّأوّمنخفضةّفائدةّمعدالت
ّغيرّأوّمنزليّأثاثّأوّمنازلّشراءّألغراض

ّالخدماتّأوّالسلعّمنّذلك ّتقديرّويمكن.
ّالذيّالماليّالمبلغّأساسّعلىّالقيمةّهذه
ّتمّأنهّلوّدفعهّالموظفّعلىّسيتوجبّكان

ّأوّمتوسطّعقاريّرهنّتقديرّأوّتحميل
ّفائدةّمعدالتّأوّعائليّأوّاستهالكيّقرض
ّدفعهاّتمّالتيّالفائدةّعنّينقصّماليّبمبلغ
ّأوّالمتضمنةّالماليةّالمبالغّتكونّوقد.ّفعليا

ّالفائدةّمعدالتّتكونّعندماّكبيرةّالمعنية
ّولكنّالتضخمّبسببّجداّ ّمرتفعةّاالسمية
ّصغيرةّالمبالغّهذهّتكونّقدّذلكّخالفّعلى
ّوبالتاليّبعيدّلحدّالمقدارّمحددةّوغيرّللغاية

 .تقديرهاّتستحقّال
ّ

 وبيع األسهم  شراء خيارات        
 
ّمنّينشـأّالعينيّللدخلّأخرّشكلّثمة 7-55

ّالمستخدمصاحبّالعملّّيمنحّالتيّالممارسة
ّوقتّفيّاألسهمّأوّالسنداتّشراءّخيار
ّتقديرّتفاصيلّتوصيفّويتم.ّمستقبالّ ّالحق
ّمنّالسادسّالجزءّفيّاألسهمّخياراتّوقيد

ّ.عشرّالسابعّالفصل
 

 االجتماعية العمل أرباب مساهمات       
 
ّهيّّمساهمات 7-56 ّاالجتماعية ّالعمل أرباب

االجتماعية المستحق دفعها من  المساهمات
قبل أرباب العمل لصناديق التأمينات أو 
الضمانات االجتماعية أو لغيرها من برامج 
أو نظم الضمان االجتماعي المرتبطة بالعمل 
من أجل تأمين منافع اجتماعية لموظفيهم  
وتدار برامج الضمان االجتماعي من قبل 
الحكومة العامة، وهناك برامج أخرى من 

رامج الضمان االجتماعي ذات الصلة ب
 أرباب إدارتها على يشرف العمل بأرباب
 تأمين شركة خالل من سواء أنفسهم العمل
 لمعاشات مستقل نظام خالل من ربما أو

 .التقاعد
ّ
كانتّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّّلما 7-57

ّ ّفائدة ّلصالح ّهذهّّفإنّمستخدميهمتتم قيمة
منّمكوناتّّكمكونّتسجيلهااالشتراكاتّيتمّ

ّمعّ ّجنب ّإلى ّجنبا  ّالموظفين تعويضات
ومنّثمّيتمّ.ّوالنقديةّالعينيةّوالرواتباألجورّ
االجتماعيةّمنّحيثّأنهّّالمساهماتّتسجيل

ّكتحويالتّ ّالموظفين ّقبل ّمن ّسدادها يتم
ّأوّ ّاالجتماعي ّالضمان ّوبرامج ّلنظم جارية
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ّالمتعلقةّ ّاالجتماعي ّالتأمين ّبرامج ّمن لغيرها
وعلىّالرغمّمنّأنهّمنّالناحيةّاإلداريةّ.ّبالعمل

ّهذهّ ّالعمل ّأرباب ّيدفع ّأن ّكفاءة ّأكثر يكون
أنهّالبدّأالّّإالّمستخدميهمالمساهماتّنيابةّعنّ

ّالواقعّ ّيحجب ّبأن ّاألمر ّلذلك ّالسماح يتم
وفيّالواقع،ّالّتكونّالمبالغّ.ّاالقتصاديّالكامن

المدفوعةّمنّقبلّصاحبّالعملّلبرامجّالضمانّ
ماعيّأوّلغيرهاّمنّنظمّالتأمينّاالجتماعيّاالجت

ّمنّ ّللصندوق ّجاريا  ّتحويال  ّبالعمل جانبّصاحبّالعمل،ّفالتحويلّيتمّبينّالموظفّالمرتبطة
ّنظمّ ّمن ّغيره ّأو ّاالجتماعي ّالضمان وبرنامج
ّبالعملّ ّالمرتبط ّاالجتماعي ّالضمان ّأو التأمين

ويسيرّ.ّمنّأصلّاألجورّالتيّيدفعهاّربّالعمل
ّالوض عّبشكلّمتوازّمعّالحالةّالتيّيخصمّهذا

فيهاّأربابّالعملّضرائبّالدخلّالمستحقةّالدفعّ
ّويتمّالرواتباألجورّأوّّمنّالمستخدمينمنّقبلّ
ّالضريبيةّللسلطاتّمباشرةّدفعها ّهذهّوفي.
ّتكونّالّالضرائبّأنّالواضحّفمنّالحالة،

ّأربابّقبلّمنّالدفعّمستحقةّجاريةّتحويالت
ّالعمل ّمساهماتّوصفّعلىّالعرفّوجرى.

ّإعادةّيتمّأنهّعلىّاالجتماعيةّالعملّأصحاب
ّتوزيعّحساباتّخاللّمنّالحساباتّفيّتوجيهها
ّومع.ّبالموظفينّالخاصةّوالثانويةّاألوليةّالدخل
ّالمدفوعاتّمختلفّالحساباتّتصورّذلك،

ّذلك،ّإلىّباإلضافة.ّسليمةّبصورةّوالمقبوضات
ّأوّاالجتماعيةّللمساهماتّالمباشرّالدفعّفإن

ّلبرامجّالعملّأصحابّقبلّمنّالدخلّلضرائب
ّبرامجّمنّغيرهاّأوّاالجتماعيّالضمانّونظم

ّللسلطاتّأوّبالعملّالمرتبطّاالجتماعيّالتأمين
ّعلىّيتخذّمختصرّطريقّإالّهيّماّالضريبية
 .اإلداريةّوالكفاءةّالمالئمةّأساس

ّ
ّّيتم 7-58 ّالقيمةّّمبلغاّ ّتسجيلأوال  ّفي ّمساويا  ّألربابّالعمل الضمانّ)لالشتراكاتّاالجتماعية

بوصفهّأحدّّالدخلفيّحسابّتوليدّ(ّاالجتماعي
ثمّّومنّالمستخدمينمكوناتّتعويضاتّأوّأجورّ

يتمّقيدهّإماّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّمنّ
ّإلىّ ّاألسر ّقبل ّمن ّتحويله ّيجرى ّأن حيث

ّلغي ّأو ّاالجتماعي ّالضمان ّمنّصناديق رها
ّبالعملّ ّالمرتبطة ّاالجتماعي ّالتأمين برامج
ّحسابّ ّفي ّقيده ّيتم ّأو ّالوضع ّيكون وحسبما
ّاألسرّ ّقبل ّمدفوعّمن استخداماتّالدخلّكمبلغ
ّوتشغيلّ ّبإدارة ّالمرتبطة ّالمالية ّالخدمات نظير

ّالبرامج ّهذه ّوقتّ. ّفي ّالمعامالت ّتسجيل ويتم
ّيتمّتنفيذ ّواحدّفيّجميعّالحساباتّالثالثةّوقتما
ّاالشتراكات ّدفع ّشرط ّإلى ّيؤدي ّالذي .ّالعمل

ّلنظمّ ّالمدفوعة ّاالشتراكات ّتكون ّأن ويمكن
الضمانّاالجتماعيّمبالغا ّثابتةّلكلّموظفّأوّ
ّالمرتباتّ ّأو ّاألجور ّلمستويات ّتبعا  ّتختلف ّالمدفوعةقد ّإطارّ. ّفي ّالمدفوعة ّالمبالغ وتعتمد
ّالمرتبطةّ ّاألخرى ّاالجتماعي ّالتأمين برامج

ّع ّبينّبالعمل ّعليها ّاالتفاق ّيتم ّترتيبات لى
 .والمستخدمينأصحابّالعملّ

ّ

ّالضمانّّهناك 7-59 ّأو ّالتأمين ّنظم ّمن نوعان
ّيتعلقّبالمعاشاتّالتقاعدية؛ّ االجتماعيّفيما
ّونظمّ ّالمحددة ّالمساهمات ّبنظم ويوصفان

ّالمحددة ّالمنافع .ّ ّنظام ّعن ّالمساهماتأما
ّأوّالمزاياّتحديدّيتمّعندماّفيكونّالمحددة
ّبالفعلّتتمّالتيّاالشتراكاتّجانبّمنّالمنافع
ّالنظامّتجاه ّالمنافعّنظامّظلّفيّأما.

ّيتمّالنهائيةّالميزةّأوّالمنفعةّفإنّالمحددة
ّأحكامّفيّالواردةّالصيغةّطريقّعنّحسابها
ّاالجتماعيّالتأمينّنظام ّيمكنّوبالمثل،.
ّالموظفّاستحقاقّفيّالزيادةّتحديدّأيضاّ 
ّالجاريةّالمحاسبةّفترةّخاللّعملهّفترةّلقاء
 .ذاتهاّالصيغةّطريقّعن

ّ
ّجانبّمنّتتمّالتيّالمساهماتّتقسم 7-61

ّالضمانّوبرامجّلنظمّالعملّأصحاب
ّمساهماتّوّفعليةّمساهماتّإلىّاالجتماعي
 .صوريةّأوّمحتسبة

ّ
ّالفعليةّالمساهماتّمنّلكلّبالنسبة 7-61

ّالمرتبطةّالمكوناتّعرضّيتمّوالمحتسبة
ّالمزاياّمنّوغيرهاّالتقاعديةّبالمعاشات
 .بعضهاّعنّمنفصلةّبصورةّوالمنافع

 
 برامج في الفعلية العمل أرباب مساهمات       
 االجتماعي الضمان

 
ّفيّّتتألف 7-62 ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

ّمساهماتّ ّمن ّاالجتماعي ّالضمان برامج
ّاالجتماعيّ ّالضمان ّمن ّلكل ّتتم فعلية

ّّوغيرها ّالمرتبطة ّوالبرامج ّالنظم ّبالعملمن
ّسواء ّعلىّحد ويتمّعرضّمساهماتّذاتّ.

ّمنّ ّذلك ّوبغير ّالتقاعدية ّبالمعاشات الصلة
 .المنافعّأوّالميزاتّبصورةّمنفصلة

ّ
 المحتسبة العمل أرباب مساهمات         

 االجتماعي الضمان برامج في
 في المحتسبة العمل أرباب مساهمات       
 التقاعد معاشات

 
ّالضمانّلبرامجّمحتسبةّمساهماتّتوجدّال 7-63

 االجتماعي
ّ
ّالتقاعدّّ 7-64 ّمعاش ّمساهمات ّلنظام بالنسبة

ّمساهماتّمحتسبةّ ّهناك ّيكون ّال المحددة،
ّبنفسهّ ّالعمل ّرب ّيدير ّلم ّما ّصورية أو

ّالنظام ّقيمةّ. ّمعاملة ّيتم ّالحالة، ّهذه وفي
ّاشتراكّ ّأنها ّعلى ّالنظام ّتشغيل تكاليف
ّمنّ ّكجزء ّللموظف ّالدفع ّمستحق محتسب

ّالموظف ّينتعويضات ّالمبلغّ. ّهذا ّقيد ويتم
ّاألسرّ ّقبل ّمن ّنهائية ّاستهالك ّكنفقة أيضا 

 .فيماّيتعلقّبالخدماتّالمالية
ّ
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ّالتقاعدّمعاشاتّمنافعّبنظامّيتعلقّفيما 7-65
ّصوريّأوّمحتسبّاشتراكّهناكّيكونّالمحددة،

.ّباقيةّكقيمةّاحتسابهّيتمّالعملّربّقبلّمن
ّاإلجماليّالمجموعّهذاّمثلّيكونّأنّوالبد

ّالعملّلربّالفعليّاالشتراكّمنّالمؤلف
ّقبلّمنّمساهماتّأيّمجموعّإلىّباإلضافة
ّمنّالمحتسبةّاالشتراكّإلىّباإلضافةّالموظف

ّاالستفادةّفيّللزيادةّمساوياّ ّالعملّصاحبّقبل
ّباإلضافةّالجاريةّالعملّلفترةّالمستندةّالمنفعةّأو
 .النظامّتشغيلّتكاليفّإلى

ّ
ّالتقاعدّمعاشاتّمنافعّنظمّبعضّتدارّوربما 7-66

ّاألموالّفيهاّتتجاوزّالتيّللدرجةّجيدةّبصورة
ّالنظامّعلىّوااللتزاماتّالخصومّللنظامّالمتاحة
ّهذهّمثلّوفي.ّوالسابقينّالحاليينّالموظفينّتجاه

ّالعملّصاحبّيأخذّأنّالممكنّمنّالحالة،
"ّ ّاالشتراكّمنأجازة ّأيّبسدادّيقومّالّثمّومن"

ّأكثرّأوّلفترةّفعليةّمساهمات ّفإنهّذلك،ّومع.
ّمنّمحتسبةّمساهمةّأيّوتسجيلّحسابّينبغي
 .هناّالمبينّالنحوّعلىّالعملّصاحبّقبل

ّ
ّقائمةّغيرّكنظمّعنهاّالتعبيرّيمكنّالنظمّبعض 7-67

ّاشتراكاتّأيّتتلقيّالّألنهاّاالشتراكاتّعلى
ّالموظفّقبلّمنّفعلية ّحسابّيتمّذلك،ّومع.
ّالعملّصاحبّقبلّمنّيتمّمحتسبّاشتراكّأي

ّواحتسابه ّهوّماّنحوّعلىّفقطّصورياّ ّقيده/
 .موصوف

ّ
 غير في المحتسبة العمل أرباب مساهمات          
 التقاعد معاشات

 
ّمزاياّّالعمل أربابّبعضّيقوم 7-68 ّأو ّمنافع بتقديم

ّلموظفيهمّ ّبأنفسهم ّالتقاعد ّمعاشات ّعن ّبعيدا  ّيعملونّّللموظفينوبشكلّمباشرّأو الذينّكانوا
ّأيّ ّإشراك ّدون ّمن ّلمعاليهم ّأو ّلديهم ّمستقلّمسبقا  ّمعاش ّلصندوق ّأو ّللتأمين مؤسسة
وكذلكّبدونّإنشاءّصندوقّخاصّأوّاحتياطيّ
ّيجوزّ ّالحالة، ّهذه ّوفي ّالغرض؛ ّلهذا منفصل
اعتبارّالموظفينّالحاليينّموظفينّمحميينّضدّ
مختلفّمنّاالحتياجاتّوالظروفّالمحددةّحتىّ

ّاحتياطياتّّو ّتخصيص ّعدم ّمن ّالرغم على
ّالمستقبل ّفي ّاالستحقاقات ّلتوفير ّعلىّ. ذلك،ّينبغيّاحتسابّالمكافآتّأوّاألجورّلهؤالءّوبناءا 

الموظفينّعلىّأنّتكونّمساويةّفيّالقيمةّلمبلغّ
ّهناكّّاالجتماعيةّالمساهمات ّتكون ّربما التي

ّمنّأجلّتأمينّاالستحقاقاتّالفعليةّ ّإليها حاجة
ّلهمللمناف ّالمتراكمة ّاالجتماعية ّالمزايا ّأو .ّع

ّ ّأي ّجنباتها ّبين ّالمبالغ ّهذه ّمساهماتوتضم
تمتّمنّجانبّصاحبّالعملّأوّالموظفّّفعلية

ّمستوياتّ ّإلى ّاستنادها ّجانب ّإلى ّتعتمد كما
ّتطورّ ّطرق ّعلى ّحاليا  ّالدفع ّالمستحقة ّهذهّالمنافع ّمثل ّإطار ّفي ّالعمل ّأصحاب التزامات

ّمست ّوالبرامج ّكنتيجةّالنظم ّاألرجح ّعلى ّأعدادّقبال  ّفي ّالمتوقعة ّالتغيرات ّقبيل ّمن لعوامل

ّالعمريّ ّالحاليينّوالسابقينّوالتوزيع موظفيهم
ّالمتوقع ّومتوسطاتّعمرهم ّلهم ّفإنّ. وعليه،

ّللمساهماتالقيمّالتيّينبغيّاحتسابهاّصوريا ّ
ّنفسّّومن ّإلى ّإسنادها ّينبغي ّالمبدأ حيث

ّ ّاالعتبارات ّمن ّتحددّالتيّالفعليةالنمط
ّتتقاضاهاّالتيّالتأمينّأقساطّمستويات
 .التأمينّشركات

ّ
ّيكونّّبيد 7-69 ّقد ّالعملية ّالممارسة ّواقع ّفي أنه

منّالصعبّتقريرّوتحديدّالقدرّالذيّينبغيّ
ّ ّهذه ّمثل ّعليه ّتكون ّالمساهماتأن

ّبوضعّّالمحتسبة؛ ّالشركة ّتقوم ّأن ويجوز
ّعلىّأساسّ ّربما ّالمساهماتتقديراتّبنفسها

دفعهاّفيّنظمّممولةّمماثلةّمنّأجلّتمّّالتي
ّفيّ ّالمتوقعة ّالتزاماتها ّوتقدير حساب
ّالتقديراتّأوّالتخميناتّ المستقبل،ّومثلّهذه
ّمتاحة ّتكون ّعندما ّمنها ّاالستفادة .ّيمكن

ّالوحيدّ ّالعملي ّالبديل ّفإن ّذلك، وخالف
المتبقيّهوّأنّيتمّاستخدامّالمنافعّأوّالمزاياّ

ّمعاشا ّعن ّبعيدا  ّالممولة ّالتقاعدّغير ت
والمستحقةّالدفعّمنّقبلّالمنشأةّأوّالمؤسسةّ
ّتقديرا ّ ّبوصفها ّالمحاسبية ّالفترة ّنفس خالل
للمكافآتّأوّاألجورّالمحتسبةّالتيّقدّيكونّ

ّ ّلتغطية ّإليها ّحاجة ّالمساهماتهناك
ّالمحتسبة ّأسبابّ. ّثمة ّهناك ّأن ّحين وفي

كثيرةّواضحةّتبررّإمكانيةّانحرافّواختالفّ
ّ ّتكونّّالمحتسبةّتالمساهماقيمة ّقد التي

الزمةّعنّالمنافعّوالمزاياّغيرّالممولةّوغيرّ
ذاتّالصلةّبمعاشاتّالتقاعدّوالمدفوعةّفعليا ّ

ّ ّمثل ّالفترة ّنفس ّالقوىّّتغييرفي تركيب
ّالعمريّ إالّأنهّرغمّّبالمنشأةالعاملةّوهيكلها

ّوالمزاياّ ّالمنافع ّبإمكان ّيكون ّربما ذلك
جاريةّتقديمّأفضلّالمدفوعةّفعليا ّفيّالفترةّال

التقديراتّالمتاحةّلالشتراكاتّوماّيتصلّبهاّ
 .صوريةمنّمكافآتّأوّأجورّمحتسبةّأوّ

ّ
ّّإن 7-71 ّأن ّالتيّمفادها ّأغفلناّّ–الحقيقة ّما إذا

ّالمساهماتّبالنسبةّّ–باقيّالمعلوماتّ قيمة
تعيينهاّّيمكنّالمساهماتلنظامّالّيقومّعلىّ

ّالّ ّالمزايا ّأو ّالمنافع ّلقيمة ّمساوية لتكون
تعنيّأنّالمنافعّأوّالمزاياّنفسهاّيتمّمعاملتهاّ

 .المسخدمينعلىّأنهاّجزءا ّمنّتعويضاتّ
 االستيراد و اإلنتاج على الضرائب. جّ
 
 االستيراد و اإلنتاج على الضرائب تسجيل. 1
 
 وغير إلزامية مدفوعات هي الضرائب 7-71

 عيناً  أو نقداً  سواء مقابل بدون/ متبادلة
 المؤسسية الوحدات جانب من تسدد

وتوصفّالضرائبّبأنهاّ.ّالحكومية للوحدات
ّفيّّمقابلّبدون ّشيئا  ّتقدم ّال ّالحكومة مقابلهاّللوحدةّالفرديةّالتيّتقومّبعمليةّالدفعّألن

علىّالرغمّمنّأنّالحكوماتّقدّتستخدمّهذهّ



الحسابات القومية نظام  
 

835 

ّتقديمّ ّالضرائبّفي ّمن ّجمعها ّتم ّالتي األموال
ّبشكلّ ّسواء ّاألخرى ّللوحدات ّخدمات ّأو سلع

 .فرديّأوّجماعيّأوّللمجتمعّككل
ّ
ّوّاإلنتاجّلىعّللضرائبّالكاملّالتصنيفّيتألف 7-72

ّ:منّاالستيراد
ّالمنتجات،ّعلىّالضرائبّّّّّّّّّ

(VATّّّّّّ)ّالمضافةّالقيمةّعلىّالضرائبّّّّّّ
ّّالضرائب ّباستثناءّّالرسومو ّالواردات على

ّضريبةّالقيمةّالمضافة،
ّاالستيراد،ّرسومّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّالضرائبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالواردات ّباستثناءعلى

ّوالرسوم،ّالمضافةّالقيمةّضريبة
ّالصادرات،ّعلىّالضرائبّّّّّّّّّّّّّّّ
ّضريبةّباستثناءّالمنتجات،ّعلىّالضرائبّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوالصادرات،علىّالوارداتّّالضرائبّالمضافة،ّالقيمة
ّاإلنتاجّعلىّاألخرىّالضرائبّّّّّّّ

ّ
ّتتألفّّوعند 7-73 ّالتصنيف، ّمن ّمستوى أعلى

ّمنّ ّالواردات ّوعلى ّاإلنتاج ّعلى الضرائب
الضرائبّعلىّالمنتجاتّومنّالضرائبّاألخرىّ

ّاإلنتاج ّعلى ّالمنتجاتّ. ّعلى ّالضرائب وتتكون
منّالضرائبّعلىّالسلعّوالخدماتّالتيّتصبحّ
ّأوّ ّنقل ّأو ّبيع ّإلنتاجّأو ّكنتيجة ّالدفع مستحقة

ّالسلع ّهذه ّتسليم ّأو ّأوّّتأجير ّالخدمات أو
ّأوّ ّالشخصي ّلالستهالك ّالستخدامها كنتيجة

ّالشخصي ّالمال ّرأس ّلتكوين ّالطريقةّ. وتعتمد
ّعلىّ ّالضرائب ّوقيد ّتسجيل ّبها ّيتم التي
المنتجاتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّالتقييمّ
ّالمبينّ ّالنحو ّعلى ّالمخرج ّقيد ّفي المستخدم

ّأدناه ّاإلنتاجّ. ّعلى ّاألخرى ّالضرائب وتتألف
ّأوّ ّملكية ّعلى ّالضرائب ّمن ّرئيسي بشكل
ّمنّ ّذلك ّغير ّأو ّالمباني ّأو ّاألراضي استخدام
ّاإلنتاجّ ّفي ّالمستخدمة ّالموجودات ّأو األصول
ّعلىّ ّأو ّالموظفة ّالعمالة ّعلى ّالضرائب أو

ّالمدفوعة ّالموظفين ّأجور ّتعويضاتّأو ومهماّ.
اختلفّالتقييمّالمستخدمّمعّالناتجّأوّالمخرجاتّ

ّفإنّالضرائبّاأل ّتسجيلهاخرىّعلىّاإلنتاجّيتم
ّفيّالمضافةّالقيمةّعلىّمحملةّكقيمةّدائماّ 

 .الدخلّتوليدّحساب
ّ
أدناهّشرحّكاملّلمحتوىّكلّتصنيفّمنّّوهناك 7-74

تصنيفاتّالضرائبّعلىّاإلنتاجّوعلىّالوارداتّ
ّّعقبّوذلك ّلقواعد ّواستعراض ّتسجيلمناقشة

ّالضرائب .ّ ّالشرح ّهذا للمنشوراتّّروابطويوفر
ّبإجماليّّةالرئيسي ّالمتعلقة ّبالبيانات الخاصة

عوائدّالضرائبّودليلّإحصاءاتّماليةّالحكومةّ
ّ حصاءات2111ّGFSM2001ّّلعام وا  ّاالقتصاديةّ)ّااليرادات ّوالتنمية ّالتعاون منظمة

(OECD)ّ،سنويةّنشرة.) 
ّ
ّماّّوفي 7-75 ّعادة ّالتجارية، ّاألعمال ّمحاسبة مجال

ّ ّعداّّالنظريتم ّفيما ّاإلنتاج ّالضرائبّعلى إلى
ضريبةّالقيمةّالمضافةّالواردةّفيّالفاتورةّأوّفيّ

قائمةّالحسابّعلىّأنهاّتكاليفّإنتاجّيجوزّ
ّغيرهاّ ّأو ّالمبيعات ّإيصاالت ّعلى تحميلها
ّلغرضّ ّاألرباح ّحساب ّاإليصاالتّعند من
ّاألسباب ّمن ّذلك ّلغير ّأو ّالضرائب .ّتقدير

ّاإلن ّعلى ّالضرائب ّمعّوتتماشى تاج
ّالمباشرة" ّغير ّالضرائب ّتقليديا ،ّ" ّيفهم حيثّأنّالضرائبّغيرّالمباشرةّهيّضرائبّكما

يمكنّافتراضيا ّنقلهاّسواءّكليا ّأوّجزئيا ّإلىّ
ّزيادةّ ّطريق ّعن ّأخرى ّمؤسسية وحدات

ومعّذلك،ّ.ّأسعارّالسلعّأوّالخدماتّالمباعة
ّمستحيال ّ ّيكن ّلم ّإن ّالصعوبة ّغاية فمن

ّالحدّو ّمدى ّالحقيقيّتحديد ّالتأثير ّأو ث
ّأنّ ّكما ّالضرائب، ّمن ّالمختلفة لألنواع

"ّمباشرغيرّ"ّو"ّمباشر"استخدامّمصطلحيّ
ّعلمّفيّعليهّمغضوباّ ّباتّالضرائبّلوصف
ّنظامّفيّاستخدامهّيتمّولمّاالقتصاد
 .القوميةّالحسابات

ّ
 في االستيراد و اإلنتاج على الضرائب قيد         
 الحسابات

 
ّأسفلّاالستيرادّوّاإلنتاجّعلىّالضرائبّتقيد 7-76

ّوأسفلّالدخلّتوليدّحسابّفيّاالستخدامات
ّتخصيصّحسابّفيّالمواردّبند ّتوزيع/

 .األوليّالدخل
ّ
ّالضرائبّّفي 7-77 ّقيد ّيتم ،ّ ّالدخل حسابّتوليد

ّاالقتصادّ ّمستوى ّعند ّفقط ّالواردات على
ّمنّ ّالدفع ّمستحقة ّغير ّأنها ّحيث الكلي

ّالمح ّللمنتجين ّالمضافة ّالقيمة .ّليينأصل
ّأوّ ّوحدة ّمستوى ّعند ّذلك، ّعلى وعالوة
ّتلكّ ّقيد ّفقط ّيلزم ّفردي ّمؤسسي قطاع
ّإنزالهاّ ّيتم ّلم ّالمنتجاتّالتي الضرائبّعلى
منّقيمةّالمخرجّأوّالناتجّللوحدةّأوّللقطاعّ
ويتمّقيدهاّأسفلّبندّاالستخداماتّفيّحسابّ

ّبها ّالخاص ّالدخل ّتوليد ّهذهّ. وتختلف
يتمّتقييمّالمخرجّّالضرائبّتبعا ّللطريقةّالتي

ّوفقا ّلها،ّفعندماّيتمّتقييمّالمخرجّعلىّأساسّ ّاألساسية ّالضرائبّّفإناألسعار كافة
ّاإلعانات) )ّ ّالمنتجات ّالمدفوعةعلى
علىّالسلعّأوّالخدماتّالمنتجةّ(ّالمقبوضة)

ّ ّخصمها ّإلى)كمخرجاتّيتم ّإضافتها قيمةّ(
ّالمنتجين ّأسعار ّأساس ّعلى ّالمخرج .ّهذا

لزمّقيدّهذهّالضرائبّأسفلّبندّوبالتالي،ّالّي
االستخداماتّفيّحسابّتوليدّالدخلّالخاصّ
ّقيدهاّ ّويتم ّالمعنية ّالقطاعات ّأو بالوحدات
ّبنفسّ ّالكلي ّاالقتصاد ّمستوى ّعند فقط
ّعلىّ ّالضرائب ّمع ّالمستخدمة الطريقة

ّالواردات ّعلىّ. ّالمخرج ّتقييم ّيتم وعندما
ّالضرائبّ ّجميع ّفإن ّالمنتجين أساسّأسعار

ّالمدفوعةالدعمّعلىّالمنتجاتّ/ّاناتأوّاإلع
ّ ّيتمّّالمقبوضةأو ّوأن ّالبد ّالمخرجات على

ّحسابّ ّفي ّاالستخدامات ّبند ّأسفل قيدها
توليدّالدخلّالخاصّبالوحداتّأوّالقطاعاتّ
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ّالقيمةّ ّضريبة ّوباستثناء ّعدا ّفيما المعنية
ّ ّضرائبّّّالمفوترةالمضافة ّمن ّيماثلها ّما أو
مضافةّالمحررةّحيثّأنّضريبةّالقيمةّالّمقتطعة

ّيتمّ ّال ّالحساب ّقائمة ّعلى ّأو ّالفاتورة على
ّالمخرج ّقيمة ّفي ّمطلقا  ّتضمينها ّضريبةّ. أما

ّيماثلهاّ ّوما ّللخصم ّالقابلة ّغير ّالمضافة القيمة
ّاالستخداماتّ ّبند ّأسفل ّقيدها ّالضرائبّيتم من
ّمثلّ ّمثلها ّالكلي ّاالقتصاد ّمستوى ّعند فقط

 .الضرائبّعلىّالواردات
ّ
ّعلىّللضّرّبالنسبة 7-78 ّاإلعانات ّأو ّاألخرى ائب

علىّّالمدفوعةاإلنتاجّأيّبمعنىّأخرّالضرائبّ
ّ ّواألصول ّّواليداألراضي ّذلكّّوماالعاملة إلى

والمستخدمةّفيّاإلنتاجّالّتمثلّضرائبّمستحقةّ
الدفعّعنّكلّوحدةّمنّالمخرجّكماّأنهّالّيمكنّ

ّهذهّقيدّويتمّالمنتج،ّسعرّمنّاقتطاعها
ّمنّدفعهاّاستحقاقّجاريّأنهاّعلىّالضرائب

ّأوّاألفرادّللمنتجينّالمضافةّالقيمةّأصل
 .المعنيةّللقطاعات

ّ
ّتظهرّاألولي؛ّالدخلّتخصيصّحسابّفي 7-79

ّالمواردّأسفلّاالستيرادّوّاإلنتاجّعلىّالضرائب
ّواالقتصادّالعامّالحكومةّلقطاعّبالنسبةّفقط
ّمستحقةّمماثلةّضرائبّأيّعنّوبمنأىّالكلي
ّ.األجنبيةّللحكوماتّالدفع

 
 الرسوم مقابل الضرائب         

 
للحكوماتّهوّمنعّملكيةّّالتنظيميةّالوظائفّأحد 7-81

ّوراءّ ّالسعي ّمنع ّأو ّبعينها ّسلع ّاستخدام أو
منّخاللّّمحددأنشطةّمعينةّماّلمّيتمّمنحّإذنّ

إصدارّرخصةّأوّشهادةّمماثلةّوالتيّيطلبّفيّ
ّمثلّ ّإصدار ّتضمن ذا ّوا  ّمعينة؛ ّرسوم ّالحكومةّمقابلها ّجنب ّمن ّضئيل ّالتراخيصّعمل هذه
أوّلمّيتضمنّعمال ّمنّجانبهاّعلىّاإلطالقّيتمّ
ّالمبالغّ ّدفع ّعند ّتلقائي ّبشكل ّالتراخيص منح
ّالتراخيصّماّ ّهذه ّتكون ّالغالب ّوفي المستحقة

إالّوسيلةّمنّوسائلّزيادةّالعائدّورغمّذلكّهيّ
ّأوّ ّالشهادات ّمن ّما ّنوعا  ّالحكومة ّتقدم ّالمقابلربما ّفي ّالتصديق ّقامتّ. ّما ّإذا ّذلك، ومع
ّحتىّ ّالتراخيص ّإصدار ّباستخدام الحكومة
ّالمناسبةّعلىّ تمارسّبعضّالوظائفّالتنظيمية
ّمنّ ّوالتحقق ّالكفاءة ّفحص ّالمثال سبيل

ّبالج ّالخاصة ّفحصّالمؤهالت ّأو ّالمعنية هة
ّتنفيذّ ّأو ّالمعنية ّللمعدات ّواألمن ّالفعال األداء
ّلمّ ّالتحكم ّبعضّاألشكالّاألخرىّمن وممارسة
ّفإنّالمدفوعاتّالتيّ ّبه تكنّخالفّذلكّملزمة
ّمشترياتّخدماتّ ّعلىّأنها ّينبغيّمعاملتها تتم

منّالحكومةّوليسّكمدفوعاتّضريبيةّماّلمّ
ّذا ّليست ّوضوح ّوبكل ّالمدفوعات تّتكن

ّالخدمات ّعالقةّبتكاليفّتقديم ّأنّالحدّ. بيد
ّالرسومّ ّومدفوعات ّالضرائب ّبين الفاصل
ّواضحّ ّدائما  ّليس ّالمقدمة ّالخدمات على

ّ ّالعملية ّالممارسة ّفي ّالفقرةّ)المعالم أنظر
ّج)64.8ّ ّمنّ( ّمزيد ّعلى ّللحصول أدناه

ّبالوضعّ ّيتعلق ّفيما ّالمسألة ّلهذه التوضيح
ّاألسر ّمع ّالتعرضّبالمن(. ّللحالةّويتم اقشة

ّفيّ ّالحكومة ّللتراخيصّالتيّتصدرها العامة
 .الجزءّالخامسّمنّالفصلّالسابعّعشر

ّ
 الدولي النقد صندوق تصنيفات مع الروابط         
  للضرائب االقتصادية والتنمية التعاون ومنظمة

 
ّالحساباتّنظامّفيّالضرائبّتغطيةّتتوافق 7-81

عائداتّ"ّبـّالخاصةّنظيرتهاّمعّالقومية
ّالضرائب ّدليلّفيّمعرفةّهيّكما"
ّفيما2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات

ّفرضّعنّالناجمةّالضمنيةّالضرائبّعدا
ّسعرّمنّأعلىّفائدةّلسعرّالمركزيّالبنك
ّبالسوقّالفائدة ّمفهومّ. ّمن ّالنقيض وعلى

ّالضرائب" ّفيّ" ّتعريفها ّتم ّما ّنحو على
ّ ّالضرائب ّعائدات  Revenueإحصاءات

Statistics،ّّّالحساباتّالقومية ّنظام يضم
ّاإلعانات ّأو ّالمحتسبة ّالضرائب الدعمّ/

ّالمحتسبةّالناتجةّمنّالعملّوفقا ّألسعارّصرفّرسميةّ ّالضرائب ّيضم ّوكذا متعددة
ّالمركزيّ ّفرضّالبنك ّمن واإلعاناتّالناشئة
ألسعارّفائدةّأعلىّأوّأدنىّمنّسعرّالسوقّ

ّالضمانّاشتراكاتّيصنفّلمّأنهّحينّفي
ّالضرائبّتبويبّأسفلّاالجتماعي ّويحتوي.

ّماليةّإحصاءاتّمنّالخامسّالفصل
ّمفصلةّقائمةّعلى2111ّّلعامّالحكومة
.ّالضريبةّلطبيعةّوفقاّ ّللضرائبّوتصنيف
ّأ)ّالمرفقّويشمل ّعائداتّإحصاءاتّمن(

 .ذكرهّسبقّبماّالصلةّوثيقّتصنيفاّ ّالضرائب
ّ
ّنظامّفيّالمفصلةّالضرائبّتصنيفاتّتستند 7-82

ّالعواملّبينّالتفاعلّعلىّالقوميةّالحسابات
ّأيّطبيعةّتخرجّالّوالتيّالتالية،ّالثالثة
ّ:منهمّواحدّعنّضريبة

ّأ ّدليلّفيّتحديدهاّكماّالضريبةّطبيعة.
/2111ّّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات
ّ.االقتصاديةّوالتنميةّالتعاونّمنظمةّتصنيف

ّ.للضريبةّالدافعةّالمؤسسيةّالوحدةّنوع.ّب
ّج ّظلهاّفيّالضريبةّتصبحّالتيّالظروف.

ّ.الدفعّمستحقة
 

 االستخدامات –الضرائب واإلعانات على اإلنتاج  – الدخل توليد حساب: 6.7 جدول
 االستخدامات
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151ّ 11 11 98 44 986 المستخدمين تعويضات
1 

  151ّ
1 

 235   235      والواردات اإلنتاج على الضرائب
 141   141      المنتجات على الضرائب
 121   121      المضافة القيمة على الضرائب
 الواردات على والرسوم الضرائب
 المضافة القيمة ضريبة باستثناء

     17   17 
 17   17      الواردات رسوم

 ضريبة باستثناء الواردات على الضرائب
 والرسوم المضافة القيمة

     1   1 
 1   1      الصادرات على الضرائب
 باستثناء المنتجات على الضرائب
 ضرائب المضافة، القيمة ضريبة

 والصادرات الواردات
     2   2 

 94   94 1 1 1 4 88 اإلنتاج على األخرى الضرائب
 44-   44-      اإلعانات

 8-   8-      المنتجات على اإلعانات
 1   1      االستيراد إعانات
 1   1      الصادرات إعانات

 8-   8-      المنتجات على األخرى اإلعانات
 -36   -36 1 1- 1 1 -35 اإلنتاج على األخرى اإلعانات

 452   452 3 84 27 46 292 اإلجمالي التشغيل، فائض
 61   61  61    اإلجمالي المختلط، الدخل

 إجمالي على الثابت المال رأس استهالك
 التشغيل فائض

157 12 27 15 3 214    

 إجمالي على الثابت المال رأس استهالك
 المختلط الدخل

   8  8    

 238   238 1 69 1 34 135 صافي التشغيل، فائض
 53   53  53    صافي المختلط، الدخل

فإنّالمدفوعاتّالخاصةّبنفسّالضريبةّقدّّوهكذا،7-83ّ
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّمختلفين ّتحتّعنوانين ّتسجيلها يتم
ّاستهالكّ ّتظهرّضريبة ّربما ّعلىّسبيلّالمثال، القومية؛

ّ ّأسفل ّإنتاج ّرسم ّباستثناءّ"أو ّالواردات، ّعلى الضرائب
الضرائبّعلىّ"،ّأوّأسفلّ"ضرائبّورسومّالقيمةّالمضافة

ّ ّباستثناء ّالضرائبّالمنتجات، ّالمضافة، ّالقيمة ضريبة
ّوالصادرات ّالواردات ّعلى ّضريبةّ" ّكانت ّإذا ّلما تبعا 

.ّاالستهالكّيتمّدفعهاّعلىّسلعةّمستوردةّأوّمنتجةّمحلياّ 
ّبالضريبةّ ّالخاصة ّالمدفوعات ّفإن ّمماثلة، وبطريقة

الضرائبّ"السنويةّعلىّالسياراتّيجوزّأنّيتمّقيدهاّأسفلّ
ّاإلنتاج ّعلى ّاألخرى ّأ" ّأو ّعلىّ"سفل ّالجارية الضرائب

ولهذاّالسبب،ّليسّ.ّدفعهاّمنّقبلّمنشأةّأوّمنّقبلّأسرةتبعا ّلماّإذاّكانتّالضريبةّيتمّ"ّالدخلّأوّعلىّالثروة،ّالخ
ّالحساباتّ ّنظام ّتصنيفات ّإلى ّالوصول ّالممكن من

ّتصنيفاتّ ّتجميع ّإعادة ّخالل ّمن ّبيسر القومية
ّ ّلعام ّالحكومة ّمالية 2111ّإحصاءات ّمنظمة/

ّوالتنمية ّاالقتصادي ّالتعاون ّأجلّ. ّومن ّذلك، ومع
االستفادةّمنّوجودّهذهّالتصنيفاتّالمفصلةّيضمّكلّ

ّإسناداّ ّأدناهّالمدرجةتصنيفّمنّتصنيفاتّالضرائبّ
ّماليةّإحصاءاتّفيّتصنيفاتّمنّيقابلهّلماّترافقياّ 

2111ّّلعامّالحكومة ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة/
ّنظامّتصنيفاتّأنّالحظةمّيجدرّذلكّورغم.ّوالتنمية

ّدليلّتصنيفاتّفيّمتضمنةّالقوميةّالحسابات
ّوتصنيفات2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات

ّالّربماّأنهاّبيدّوالتنميةّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة
 .معهمّمتطابقةّتكون

 على أساس االستحقاق  القيد         
 



الحسابات القومية نظام  
 

883 

ّأساسّّكافة 7-84 ّعلى ّقيدها ّينبغي الضرائب
ّمماّ ّالقومية؛ ّالحسابات ّنظام ّفي االستحقاق
يعنيّوقتماّتقعّاألنشطةّأوّالمعامالتّأوّغيرهاّ
منّاألحداثّالتيّتؤديّإلىّخلقّالتزاماتّبدفعّ

ّضرائب ّأوّ. ّاألنشطة ّبعض ّفإن ّذلك، ومع
ّاألحداثّ والتيّينبغيّّاالقتصاديةالمعامالتّأو
علىّالوحداتّالمعنيةّبدفعّبموجبهاّفرضّالتزامّ

ّقوانينّالضرائبّ ضرائبّفيّإطارّتشريعاتّأو
وسيكونّ.ّكثيرا ّماّتغفلّعنهاّالسلطاتّالضريبية

ّهذهّ ّمثل ّأن ّنفترض ّأن ّالواقعي ّغير من
ّاألحداثّتتسببّفيّ ّالمعامالتّأو ّأو األنشطة
ّشكلّ ّفي ّالتزامات ّأو ّمالية ّأصول نشوء

مّتحديدّولهذاّالسبب،ّيت.ّمدفوعاتّأوّمقبوضات
ّنظامّ ّفي ّقيدها ّسيتم ّالتي ّالضرائب مبالغ
ّعلىّ ّاالعتماد ّخالل ّمن ّالقومية الحسابات
المبالغّالمستحقةّالدفعّفقطّعندماّيتمّإثباتهاّمنّ
ّغيرّ ّأو ّالبيانات ّأو ّالضريبية ّالتقديرات خالل

ّ ّمن ّأوّّمثلّالكشوفذلك ّالمبيعات فواتير
ّوالتيّتخلقّالتزاماتّالجمركيةّالبيانات خصومّ/

ّجانبّ ّمن ّللدفع ّواضحة ّالتزامات ّشكل في
ّالضرائب ّ)دافعي ّالضريبةّ. ّمقدار ّتحديد عند

المتراكمةّأوّالمستحقةّالبدّمنّأخذّالحيطةّفيّ
أالّيتمّتضمينّأيّضريبةّمنّغيرّالمحتملّأبدا ّ

ّتحصيلها ّووفقا ّ(. ّسبق، ّعما ّالنظر وبصرف
ّقيدّ ّينبغي ّالتي ّاألوقات ّفإن ّاالستحقاق، لمبدأ

ّ ّفيهاّتنشأّالتيّاألوقاتّهيّهافيالضرائب
ّالضريبيةّااللتزامات ّينبغيّالمثال،ّسبيلّعلى.

ّمعينّلمخرجّاستخدامّأوّنقلّأوّبيعّضريبةّقيد
ّاالستخدامّأوّالنقلّأوّالبيعّهذاّيحدثّعندما
ّأخطرتّالتيّالوقتّنفسّبالضرورةّليسّوهو
ّطلبّصدرّعندماّأوّالضريبيةّالسلطاتّفيه

ّأوّسدادهاّاستحقّعندماّأوّالضريبةّتسديد
ّسدادهاّبالفعلّتمّعندما ّيسمحّذلك،ّورغم.

ّضرائبّقيدّبوقتّيتعلقّفيماّالمرونةّببعض
 .األصلّمنّالمقتطعةّالدخل

ّ
ّاألنواعّلبعضّوبالنسبةّالبلدان،ّبعضّوفي 7-85

ّالضرائبّمبالغّتختلفّقدّالضرائب،ّمن
ّحدّإلىّالمطافّنهايةّفيّدفعهاّيتمّالتي
ّالمستحقةّالمبالغّعنّمنتظمّوبشكلّكبير
ّكلّتفسيرّفيهّيمكنّالّالذيّالحدّإلىّالدفع
ّعلىّأصالّ ّالدفعّالمستحقةّالمبالغّمنّمبلغ
ّهوّماّنحوّعلىّماليةّالتزاماتّتشكلّأنها

ّمثلّوفي.ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّمفهوم
ّوألسبابّاألفضلّمنّيكونّقدّالحاالت،ّهذه

ّااللتزاماتّتجاهلّيتمّأنّوسياسيةّتحليلية
ّعلىّالقياسّوقصرّالمدفوعةّغيرّالضريبية
ّالحساباتّنظامّفيّالمضمنةّالضرائب
ّدفعهاّتمّالتيّالضرائبّتلكّعلىّالقومية
ّبالفعل ّقيدّينبغيّيزالّالّذلك،ّوبرغم.

ّأساسّعلىّبالفعلّالمدفوعةّالضرائب
ّاالستحقاق ّفيهاّوقعتّالتيّاألوقاتّفيّ
ّ.االلتزاماتّعنهاّنشأتّالتيّاألحداث

 
 األخرى الجزاءات أو الغرامات أو الفوائد         

 
ّالمحملةّالفائدةّقيدّينبغيّالمبدأ،ّحيثّمن 7-86

ّأوّالغراماتّأوّالمتأخرةّالضرائبّعلى
ّمنّالتهربّعلىّفرضهاّيتمّالتيّالجزاءات
.ّكضرائبّوليسّمنفصلّبشكلّالضرائب

ّفصلّالممكنّمنّيكونّالّقدّذلك،ّومع
ّمنّغيرهاّأوّالغراماتّأوّالفائدةّمدفوعات
ّبها،ّتتعلقّالتيّالضرائبّعنّالعقوبات
ّيتمّماّعادةّالعمليةّالممارسةّفيّولذلك

ّ.الضرائبّمعّتجميعها
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 452   452 3 84 27 46 292 اإلجمالي التشغيل فائض
 61   61  61    اإلجمالي المختلط، الدخل
 238   238 1 69 1 34 135 صافي ، التشغيل فائض
 53   53  53    صافي المختلط، الدخل

154ّ    المستخدمين تعويضات
1 

 154ّ1 2  156ّ
1 

 235   235   235   والواردات اإلنتاج على الضرائب
 141   141   141   المنتجات على الضرائب  

 القيمة على الضرائب     
 المضافة

  121   121   121 
والرسوم على  الضرائب     

 ضريبة باستثناءالواردات   
 المضافة القيمة

  17   17   17 

 17   17   17   الواردات رسوم             
 على الضرائب             

 ورسوم ضريبة باستثناء الواردات
 المضافة القيمة

  1   1   1 

 1   1   1   الصادرات ضرائب  
 المنتجات على الضرائب  

 المضافة، القيمة ضريبة باستثناء
 والصادرات الواردات ضرائب

  2   2   2 

 94   94   94   اإلنتاج على األخرى الضرائب  
 44-   44-   44-   اإلعانات

 8-   8-   8-   المنتجات على اإلعانات   
 1   1   1   الواردات إعانات       
 1   1   1   الصادرات إعانات       
 على األخرى اإلعانات       

 المنتجات
  -8   -8   -8 

 -36   -36   -36   اإلنتاج على األخرى اإلعانات   
 435  38 397 7 123 22 149 96 الملكية دخل
 

واإلعانات في حسابات التوزيع األولي  الضرائب       
 للدخل 

 
ّّيبين 7-87 ّالضرائبّواإلعانات6.7ّّالجدول تفاصيل

ّويبينهمّ ّ؛ ّالدخل ّتوليد كاستخداماتّفيّحساب
ّ ّتخصيص7.7ّّالجدول ّحساب ّفي كموارد

بهاّقيدّالضرائبّّيتمونظرا ّللطريقةّالتيّ.ّالدخل
ّفيّ ّالمنتجات ّعلى ّواإلعانات ّالمنتجات على
ّتفاصيلّ ّأي ّتظهر ّال ّالقومية ّالحسابات نظام
ّجدولّ ّفي ّتظهر ّالقطاع ّقبل ّمن للمدفوعات

ّالكلية6.7ّ ّالمبالغ ّفقط ّولكن ّمعّ. ّذلك ويتفق
ّ ّجدول ّفي 1.6ّالعرض ّالضرائبّ. وتظهر

ّمنّ ّالدفع ّوالمستحقة ّالمنتجات ّعلى واإلعانات
ّبق ّقبل ّحسابّفيّالمواردّجزءّفيّالعالمية

ّفيّمبيناّ ّليسّاألولي،ّالدخلّتخصيص
 .هناّالسياق

ّ
 المنتجات على الضرائب. 8
 
 تكون ضريبة هي المنتج على الضريبة 7-88

 أو سلعة من وحدة بكل الدفع مستحقة
ّمحدداّ ّمبلغاّ ّالضريبةّتكونّوقدّ؛ما خدمة
ّأوّسلعةّمنّكميةّمنّوحدةّلكلّالمالّمن

ّ)ّمعينةّخدمة ّإماّالكميةّوحداتتقاس
ّمستمرةّماديةّكمتغيراتّأوّمنفصلةّكوحدات

ّوالوقت،ّوالمسافةّوالقوةّوالوزنّالحجمّمثل
ّلقيمتهاّتبعاّ ّحسابهاّيتمّقدّأو،ّ(ذلكّإلىّوما

ّأوّوحدةّلكلّالسعرّمنّمعينةّمئويةّكنسبة
ّماّوعادة.ّالمتداولةّالخدماتّأوّالسلعّلقيمة
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ّعندماّالدفعّمستحقةّالمنتجّعلىّالضريبةّتصبح
ّيمكنّأنهاّغيرّاستيرادهاّأوّبيعهاّأوّإنتاجهاّيتم

ّأخرىّظروفّفيّالدفعّمستحقةّتصبحّأنّأيضاّ 
ّأوّماّسلعةّتصديرّيتمّعندماّالمثالّسبيلّعلى

ّاستخدامهاّأوّتسليمهاّأوّنقلهاّأوّتأجيرها
ّمالّرأسّلتكوينّأوّالشخصيّلالستهالك
ّشخصي ّبعملّأوّبتعديدّماّمنشأةّتقومّوقد.
ّمنفصلّبشكلّالمنتجّعلىّالضريبةّبمبلغّقائمة
ّعلىّتقيدهاّالتيّالحسابّكشفّأوّالفاتورةّعلى

 .عمالئهاّحساب
ّ

 المضافة القيمةّضريبة        
 
هي ضريبة ( VAT) المضافة القيمة ضريبة 7-89

على السلع أو الخدمات يتم تحصيلها على 
تحميلها كلياً مراحل من قبل الشركات ولكنه يتم 

ّتمّوقدّ؛في النهاية على المشترين النهائيين
ّفقراتّفيّبالفعلّالضرائبّهذهّمثلّتوصيف
ّبأنهاّالضرائبّهذهّوتوصف.62.6ّّإلى55.6ّ
ّمقتطعة"ّضرائب ّمنّ" ّيطلب ّال ّعادة ألنه

ّالتيّ ّللضريبة ّاإلجمالي ّالمبلغ ّدفع المنتجين
ّإلىّالحكومة،ّبلّلعمالئهمّفواتيرهميحررونهاّفيّ

ّالتيّ ّالضريبة ّقيمة ّباقتطاع ّلهم ّالسماح يتم
ّمنبمشترياتهمّّةحررتّلهمّفيّّالفواتيرّالخاص

ّلالستهالكّالمخصصةّالخدماتّأوّالسلع
ّيتمّماّوعادة.ّثابتّمالّرأسّلتكوينّأوّالوسيط
ّالسلعةّسعرّعلىّالمضافةّالقيمةّضريبةّحساب

ّعلىّأخرىّضريبةّأيّذلكّفيّبماّالخدمةّأو
ّالمنتج ّتكونّالمضافةّالقيمةّضريبةّأنّكما.
ّأوّالسلعّوارداتّعلىّأيضاّ ّالدفعّمستحقة
ّغيرّأوّوارداتّرسومّأيّإلىّباإلضافةّالخدمات

دليلّ)ّالوارداتّعلىّاألخرىّالضرائبّمنّذلك
؛2111ّ11411ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات

 (.5111ّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة
ّ

 ضريبة عدا االستيراد، على والرسوم الضرائب        
 المضافة القيمة

 
 من االستيراد على والرسوم الضرائب تتألف 7-91

 تصب  التي والخدمات السلع على الضرائب
 السلع هذه عبور لحظة والسداد الدفع مستحقة
 االقتصادي لإلقليم الوطنية الحدود أو الجمارك

 قبل من الخدمات هذه تسليم يتم عندما أو
المقيمين  إلى الوحدات  غير المنتجين

 .المؤسسية المقيمة
ّ
ّجميعّّوربما 7-91 ّدفع ّتم ّوالتي ّالواردة ّالسلع تصبح

ّدخلتّّالضرائب ّعندما ّعليها ّاالستيراد على
ّالحقّ ّوقت ّفي ّتصبح ّربما ّاالقتصادي اإلقليم
ّلضرائبّأخرىّبينماّ ّأخرىّأو ّلضريبة خاضعة

ّاالقتصاد ّداخل ّتدور ّقدّ. ّالمثال، ّسبيل على
ّ ّاالستهالكّرسومتصبح ّالمبيعاتّّأو/ ضرائب

مستحقةّعلىّالسلعّأثناءّمرورّهذهّالسلعّخاللّ
ّهذهّ ّومثل ّبالتجزئة، ّأو ّبالجملة ّالتوزيع سلسلة

ّعلىّجميعّ ّأوّتحميلها الضرائبّيتمّفرضها
السلعّعندّنفسّالنقطةّسواءّكانتّهذهّالسلعّ
ّتمّ ّأو ّمنشآتّمقيمة ّقبل ّمن ّإنتاجها ّتم قد

ّاستيرادها ّقيد. ّيتم ّالمستحقةّّوال الضرائب
ّتمّ ّوالتي ّالسلع ّعلى ّالحق ّوقت ّفي الدفع
ّالوارداتّ ّعلى ّكضرائب ّاستيرادها بالفعل

ّضرائبّعلىّالمنتجاتّ ّقيدها ّعداولكنّيتم
ّالوارداتّوضرائبّالمضافةّالقيمةّضريبة

 .والصادرات
ّ
ّالضرائبّبعضّتكونّربماّ،استثنائيةّبصورة 7-92

ّخلتدّالتيّالسلعّعلىّالدفعّمستحقةّوالرسوم
ّلملكيتهاّتغييرّدونّمنّولكنّمادياّ ّالبلد

.ّوارداتّأنهاّعلىّمعاملتهاّيتمّالّوبالتالي
ّهذاّمنّورسومّضرائبّأيّفإنّذلك،ّومع
ّالخاصّالتبويبّتحتّمشمولةّتظلّالقبيل

ّ.االستيرادّعلىّوالرسومّبالضرائب
 

 االستيراد رسوم         
 
رسوم االستيراد من الرسوم الجمركية  تتألف 7-93

 والتي االستيراد على الرسومأو غيرها من 
 من معينة أنواع على الدفع مستحقة تكون
ويتمّّاالقتصادي  اإلقليم دخولها عند السلع

ّالجمركية ّفيّجداولّالتعريفة ّالرسوم .ّتحديد
ّالرسومّ ّهذه ّمن ّالمقصود ّيكون ّأن ويمكن

دةّالعائداتّأوّهوّكونهاّوسيلةّمنّوسائلّزيا
ّحمايةّ ّأجل ّمن ّمنه ّوالحد ّاالستيراد لتثبيط

دليلّإحصاءاتّماليةّ)منتجيّالسلعّالمقيمةّ
ّ ّلعام 2111ّالحكومة ّمنظمة1151ّ، ؛

ّ(.5123التعاونّاالقتصاديّوالتنمية،ّ
 

 القيمة ضريبة عدا ، االستيراد ضرائب          
 االستيراد رسوم و المضافة

 
 باستثناءعلى الواردات  الضرائب تتألف 7-94

ضريبة القيمة المضافة والرسوم من جميع 
فيما عدا ضريبة القيمة المضافة )الضرائب 

كما جرى تعريفها في ( ورسوم االستيراد
تصنيفات كل من دليل إحصاءات مالية 

منظمة التعاون االقتصادي / الحكومة
والتنمية، والتي تصب  مستحقة عندما تدخل 

قتصادي أو عندما يتم السلع اإلقليم اال
تسليم السلع من قبل غير المقيمين إلى 

ّ:يليّماّالضرائبّهذهّوتشمل.ّالمقيمين
ّالمبيعات على الضرائب .ّأ ّهذهّوتتألف:

ّالعامةّالمبيعاتّضرائبّمنّالضرائب
(ّ ّ(المضافةّالقيمةّضريبةباستثناء ّوالتي،

ّالسلعّوارداتّعلىّالدفعّمستحقةّتصبح
ّاإلقليمّالسلعّتدخلّعندماّوالخدمات
ّالخدماتّتسليمّيتمّعندماّأوّاالقتصادي
ّ)ّللمقيمين ّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل

2111ّّلعام ،11412ّ ّالتعاونّمنظمة؛
 ؛(5113ّ–5111ّّوالتنمية،ّاالقتصادي
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ّضرائبّهيّاالستهالكّرسومّ:االستهالك رسوم .ّب
ّوعلىّالسلعّمنّمحددةّأنواعّعلىّفرضهاّيتم
ّوالوقود،ّوالتبغّالكحوليةّالمشروباتّالتحديدّوجه
ّرسومّإلىّباإلضافةّالدفعّمستحقةّتكونّوقد

ّاالقتصاديّاإلقليمّالسلعّتدخلّعندماّالواردات
(ّ ،2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل

1142ّ ّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
 ؛(5121

ّهذهّّ:معينة خدمات على الضرائب .ّت ّتكون قد
ّتقومّالمنشآتّأوّ الضرائبّمستحقةّالدفعّعندما
ّخدماتّلوحداتّ ّبتقديم ّالمقيمة المؤسساتّغير

دليلّإحصاءاتّ)مقيمةّداخلّاإلقليمّاالقتصاديّ
ّ ّلعام ّالحكومة 2111ّمالية ّمنظمة1156ّ، ،

 ؛(5126التعاونّاالقتصاديّوالتنمية،ّ
ةّوتتألفّهذهّالمجموعّ:االستيراد احتكارات أرباح .ّث

منّالضرائبّمنّاألرباحّالمحولةّإلىّالحكوماتّ
ّ ّمنّّاالستيرادّتسويقّمجالسمن ّغيرها أو

ّتمارسّالتيّالعامةّالمؤسساتّأوّالمشاريع
.ّالخدماتّأوّالسلعّبعضّوارداتّعلىّاحتكاراّ 
ّأنهاّعلىّاألرباحّهذهّمعاملةّوراءّالتبريرّويكمن
ّنفسهّالتبريرّفيّالمنتجاتّعلىّضمنيةّضرائب
ّباالحتكاراتّالخاص(ّهـ)96.7ّّالفقرةّفيّالمبين
ّ)ّالمالية ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل
2111ّ ،1153ّ ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
 ؛(5127ّوالتنمية،

:ّالمتعددة الصرف أسعار عن الناشئة الضرائب .ّج
ّناتجةّضمنيةّضرائبّمنّالضرائبّهذهّوتتألف
ّالبنكّقبلّمنّمتعددةّصرفّأسعارّتدويرّعن

دليلّ)ّالرسميةّالوكاالتّمنّغيرهّأوّالمركزي
ّ(.2111ّ،1154ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات

 
 التصدير ضرائب        

 
ضرائب التصدير من ضرائب على السلع  تتألف 7-95

تصب  مستحقة الدفع من قبل  التيأو الخدمات 
الحكومة عندما تخرج السلع من اإلقليم 
االقتصادي أو عندما يتم تسليم الخدمات لغير 

ّ:يليّماّالضرائبّهذهّوتشمل.ّالمقيمين
ّالتصدير على الرسوم .أّ ّعامةّرسومّأوّضرائب:

ّماليةّإحصاءاتدليلّ)ّالتصديرّعلىّمحددةّأو
2111ّّلعامّالحكومة ،1152ّ ّالتعاونّمنظمة؛

 ؛(5124ّوالتنمية،ّاالقتصادي
ّالتصدير احتكارات أرباح .بّ ّالمجموعةّ: تتألفّهذه

ّإلىّالحكوماتّمنّ ّمجالسمنّاألرباحّالمحولة
ّّالصادراتّتسويق ّمن ّغيرها ّمن ّالمشاريعأو
ّصادراتّّالعامة ّعلى ّما ّاحتكارا  ّتمارس ّأنّالتبريرّوراءّمعاملةّالتي ّكما سلعةّأوّخدمةّما،

ّعلىّ ّضمنية ّضرائب ّأنها ّعلى ّاألرباح هذه
(ّهـ)96.7ّالمنتجاتّهوّنفسهّالمبينّفيّالفقرةّ

ّيتعلقّباالحتكاراتّالماليةّ دليلّإحصاءاتّ)فيما
ّ ّلعام ّالحكومة 2111ّمالية ّمنظمة1153ّ، ؛

 ؛(5124اديّوالتنمية،ّالتعاونّاالقتص
:ّالمتعددة الصرف أسعار الناتجة الضرائب .جّ

ّعلىّالضمنيةّالضرائبّمنّالضرائبّهذهّتتألف

ّرسميّنظامّتدويرّمنّالناتجةّالتصدير
ّ)ّمتعددةّصرفّألسعار ّإحصاءاتدليل
 (.2111ّ،1154ّلعامّالحكومةّمالية

ّ
 ضريبة عدا المنتجات، على الضرائب          

 .والتصدير االستيراد وضرائب المضافة القيمة
ّ
على المنتجات عدا ضريبة القيمة  الضرائب 7-96

 و االستيراد على الضريبةالمضافة و 
 السلع على الضرائب من تتألف التصدير
 نتيجة مستحقة تصب  التي والخدمات
 تسليم أو تأجير أو نقل أو بيع أو إلنتاج
 نتيجة أو الخدمات أو السلع هذه

 لتكوين أو الشخصي لالستهالك الستخدامها
وهيّتشملّعادةّماّيليّّ.شخصي مال رأس

ّ:منّضرائبّشائعةّالحدوث
ّضرائبّّالعامةّالضرائب .أّ ّأو ّالمبيعات على

ّالمبيعات ّرقم ّأو ّالعمل ّدوران وتشملّ:
ّوالبيعّ ّالمصنعين ّمبيعات ّعلى الضرائب

ّوضرائبّ ّوبالتجزئة ّوضرائبّالشراءبالجملة
ّاستبعادّمعّولكنّجرا،ّوهلمّالعملّدوران
ّالنظمّمنّوغيرهاّالمضافةّالقيمةّضريبة

دليلّ)ّلالقتطاعّأوّللخصمّالقابلةّالضريبية
،2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات
11412-11413ّ ّالتعاونّمنظمة؛

 (.5113-5111ّوالتنمية،ّاالقتصادي
ّاالستهالكّرسوم .بّ ّالمجموعةّ: ّهذه تتألف

ّ ّعلى ّالمفروضة ّالرسوم ّمن ّأنواعالضريبية
ّعلىّ ّنموذجي ّوبشكل ّالسلع ّمن معينة

ّ ّوالوقود ّوالتبغ ّالكحولية دليلّ)المشروبات
ّ ّلعام ّالحكومة ّمالية ،2111ّإحصاءات

؛ّمنظمةّالتعاونّاالقتصاديّوالتنمية،1142ّ
5121.) 

ّمحددةّخدماتّعلىّالضرائب .جّ ّوتشمل:
ّووسائلّالنقلّوسائلّعلىّالضرائب

ّأوّوالفنادقّواإلعالنّوالتأمينّاالتصاالت
ّالترفيهّووسائلّوالمطاعمّالسكنّأماكن

ّواألحداثّواليانصيبّالقمارّوصاالت
ّ)ذلكّإلىّوماّالرياضية، .ّ ّإحصاءاتدليل

ّمنظمة؛2111ّ،1144ّّلعامّالحكومةّمالية
 (.5126ّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاون

:ّوالرأسماليةعلىّالمعامالتّالماليةّّالضرائب .دّ
ّالضّر ّالضريبية ّالمجموعة ّهذه ائبّوتضم

المستحقةّالدفعّعلىّشراءّأوّبيعّاألصولّأوّ
ّفيّذلكّ الموجوداتّغيرّالماليةّوالماليةّبما

ّةاألجنبيّالعمالت ّالضرائبّ. ّهذه وتصبح
مستحقةّالدفعّعندماّتنتقلّملكيةّاألراضيّأوّ
ّلغيرّذلكّمنّالتغيراتّعلىّاألصولّ نتيجة
ّتحويالت ّنتيجة ّتكون ّالتي ّعدا /ّفيما

ّ ّالمال ّرأس ّالمواريثّ)انتقاالت خاصة
ّ)والهبات ّالحكومةّ( ّمالية ّإحصاءات دليل
ّ 2111ّلعامة ّالتعاون1134ّ، ّمنظمة ؛

ّ ّوالتنمية، 4411ّاالقتصادي ّمعاملةّ(. ويتم
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ّالهذهّالضرائبّعلىّأنهاّضرائبّعلىّخدماتّ
 .الوسطاء

ّالماليةّاالحتكاراتّأرباح .هّ ّالمجموعةّ: تتألفّهذه
ّالتيّيتمّ الضريبيةّمنّأرباحّاالحتكاراتّالمالية
ّهيّ ّالمالية ّواالحتكارات ّللحكومة؛ تحويلها

أوّمنشآتّّعامةّشركاتّأشباهأوّّعامةّشركات
ّقانونيا ّ ّاحتكارا  ّمنحها ّتم ّللحكومة ّمملوكة ّخدمةّفردية ّأو ّسلعة ّمن ّمعين ّنوع ّتوزيع ّأو إلنتاج

ّ ّالعائدات ّزيادة ّتعزيزّبهدف ّأجل ّمن وليس
ّأوّ ّاالقتصادية ّالعامة ّالسياسة مصالح

ّاالجتماعية ّاالحتكاراتّ. ّهذه ّمثل وتكون
ّأوّ ّسلع ّإنتاج ّفي ّنموذجي ّبشكل منخرطة

ّ ّعليها ّيكونّمفروضا  مكثفةّّضرائبخدماتّقد
فيّبلدانّأخرى،ّعلىّسبيلّالمثال،ّالمشروباتّ
الكحوليةّوالتبغّوعودّالثقابّوالمنتجاتّالبتروليةّ

ّالخّو ّاللعب، ّوورق ّالملح ّالقوىّ. ّممارسة وتعد
ّبديلةّ ّطريقة ّببساطة ّاالحتكارية والصالحيات
ّاتخاذّ ّمن ّالعائداتّبدال  ّلزيادة ّالحكومة إجراءاتّأكثرّعلنيةّبفرضّضرائبّعلىّاإلنتاجّتتخذها

ّالمنتجات ّهذه ّمن ّالخاص ّهذهّ. ّمثل وفي
ّالمنتجاتّ ّهذه ّبيع ّأسعار ّاعتبار ّيتم الحاالت،

ّعلىّاالحتكاّر ّضمنية ّضرائب ّمتضمنة ية
وبينماّومنّحيثّالمبدأّينبغيّ.ّالمنتجاتّالمباعة

معاملةّالزيادةّفيّاألرباحّاالحتكاريةّعنّبعضّ
وحدهاّكضرائبّإالّ"ّالطبيعية"األرباحّالمفترضةّ

أنهّمنّالصعوبةّبمكانّتقديرّهذهّالقيمةّكماّأنهّ
فيّواقعّالممارسةّالعمليةّينبغيّوأنّتؤخذّقيمةّ

ّاألرباحّالضّر ّلقدر ّمساوية ّتكون ّبحيث ائب
ّللحكومةّ ّالمالية ّاالحتكارات ّمن ّفعليا  ّ)المحول ّلعام ّالحكومة ّمالية ّإحصاءات ،2111ّدليل

ّوالتنمية،1143ّ ّاالقتصادي ّالتعاون ّمنظمة ؛
5122ّ ّعامةّ(. ّمنشأة ّأو ّمنحّهيئة ّيتم وعندما

ّاقتصاديةّ صالحياتّاحتكاريةّكجزءّمنّسياسة
ّمتأنية ّاجتماعية ّللطبيعةّّأو ّنظرا  ومقصودة

الخاصةّللسلعةّأوّالخدمةّأوّلتكنولوجياّاإلنتاجّ
ّمكاتبّ) ّأو ّالعامة ّالمرافق ّالمثال؛ ّسبيل على

ّأوّ ّوالالسلكية ّالسلكية ّاالتصاالت ّأو البريد
ّذلك ّإلى ّوما ّالحديدية، ّالسكك ّالّ(خطوط ،

.ّضريبي/ّينبغيّمعاملتهاّعلىّأنهاّاحتكارّمالي
ّاال ّتميل ّعامة، ّأوّوكقاعدة ّالضريبية حتكار

ّعلىّ ّمقصورة ّتكون ّأن ّإلى ّالدولة احتكارات
ّالوقود ّأو ّاالستهالكية ّالسلع ّإنتاج ّأنّ. وحيث

ّ ّحسابها ّيتم ّالضريبي ّاالحتكار ّللمشروعأرباح
ّّككل ّمتوسط ّتقدير ّالممكن ّغير ّمقدارفمن

لكلّوحدةّمنّالسلعةّأوّالخدمةّالمباعةّّالضريبة
ّ ّمن ّأكثر ّالمنشأة ّلدى ّيكون ّأوّعندما سلعة

ّ ّأو ّكناتج ّواحدة ّوضعّّمخرجخدمة ّدون من
ّعلىّ ّالضريبة ّأسعار افتراضّحولّمعدالتّأو

وماّلمّيكنّهناكّسببّوجيهّ.ّمختلفّالمنتجات
ّنفسهّ ّالمعدل ّأن ّافتراض ّينبغي ّذلك، خالف
ّكافةّ ّعلى ّتطبيقه ّيتم ّالقيمة ّبحسب للضريبة
ّالمعدلّمنّخاللّ ّالتوصلّلهذا ّويتم المنتجات،

ّ ّالقيمة ّإلىّنسبة ّالضمنية ّللضرائب اإلجمالية
ّالكليةّ ّالقيمة ّناقصا  ّالكلية ّالمبيعات قيمة

ومنّالضروريّإيجادّهذاّ.ّللضرائبّالضمنية
المعدلّللتمكنّمنّحسابّاألسعارّاألساسيةّ

 .المعنيةّللمنتجات
ّالمركزيّّالضرائب .وّ ّفرضّالبنك ّعن الناشئة

ّالسوق ّسعر ّمن ّأعلى ّفائدة ّلمعدل يتمّ:
ّالضرائ ّهذه ّمنّتوصيف ّالفقرات ّفي ب

122.7ّّ ّ)126.7إلى ّهذهّ. ّتذكر لم
ّالحكومةّماليةّإحصاءاتّدليلّفيّالضرائب

 (.2111ّلعام
ّ
ّ
ّ
 الضرائب األخرى على اإلنتاج. 3
 
الضرائب األخرى على اإلنتاج من  تتألف 7-97

جميع الضرائب عدا الضرائب على المنتجات 
التي تتكبدها المنشآت نتيجة لدخولها في 

وال تشمل مثل الضرائب أي ضرائب . اإلنتاج
على األرباح أو دخل أخر يتحصل عليها من 
قبل المنشأة تكون مستحقة الدفع بصرف 

ّهذهّتكونّوقد. النظر عن ربحية اإلنتاج
ّأوّاألراضيّعنّالدفعّمستحقةّالضرائب
ّالعمالةّأوّالثابتةّالموجوداتّأوّاألصول
ّنشاطاتّفيّأوّاإلنتاجّعمليةّفيّالموظفة

ّاألخرىّالضرائبّوتشمل.ّمعينةّمعامالتّأو
 :يليّماّاإلنتاجّعلى

ّ
 على أو الرواتبمن واقع كشوف  الضرائب .أّ

ّّ:العاملة اليد ّهذه ّالضرائبّمنوتتألف
ّالشركاتّأوّالمنشآتّقبلّمنّالدفعّالمستحقة

ّوالرواتبّاألجورّمنّكنسبةّإماّتقريرهاّويتم
.ّيعملّشخصّلكلّثابتّكمبلغّأوّالمدفوعة

ّالضمانّاشتراكاتّالضرائبّهذهّتشملّوال
ّأربابّقبلّمنّالمدفوعةّاإللزاميةّاالجتماعي

ّقبلّمنّمدفوعةّضرائبّأيةّأوّالعمل
ّورواتبهمّأجورهمّأصلّمنّأنفسهمّالموظفين

(ّ ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل
2111ّ ،112ّ ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
 ؛(3111ّوالتنمية،

 
المتكررة على األراضي أو المباني  الضرائب .بّ

وتتألفّهذهّالضرائبّّ:األخرى االنشاءاتأو 
منّالضرائبّالمستحقةّالدفعّبانتظام،ّوعادةّ
ّملكيةّ ّأو ّباستخدام ّيتعلق ّفيما ّعام كل
أراضيّأوّمبانيّأوّغيرّذلكّمنّالتشييداتّ
ّالمؤسساتّفيّاإلنتاجّسواءّ التيّتستخدمها
ّهذهّ ّتستأجر ّأو ّتملك ّالمؤسسات كانت

ّ ّالحكومةّ)األصول ّمالية ّإحصاءات دليل
ّ 2111ّلعام ّالتعاون1131ّ، ّمنظمة ؛

 ؛(4111االقتصاديّوالتنمية،ّ
ّ
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ّ:المهنية والتراخيص التجارية األعمال تراخيص .جّ
ّالضرائبّ ّمن ّالضريبية ّالمجموعة ّهذه وتتألف
ّمنّ ّالمؤسسات ّأو ّالمنشآت ّقبل ّمن المدفوعة
أجلّالحصولّعلىّترخيصّلتنفيذّنوعّمعينّمنّ

وتضمّهذهّالضرائبّ.ّاألعمالّالتجاريةّأوّالمهن
ّأوّ ّاألجرة ّسيارات ّرخص ّمثل تراخيص

وفيّظروفّمعينة،ّورغمّماّسبق،ّ.ّالكازينوهات
رخصّالستخدامّموردّطبيعيّالّيتمّالتعاملّمعّ

ويتمّ.ّعلىّأنهاّضريبةّولكنّكبيعّألحدّاألصول
ّمنّ ّالخامس ّالجزء ّفي ّالظروف ّهذه وصف

ّعشر ّالسابع ّالفصل ّقامتّ. ّما ّإذا ّذلك، ومع
ّمدىّ ّمن ّللتأكد ّفحوصات ّبإجراء الحكومة

ّمقرّّمالئمة ّأو ّالتجارية ّالمباني ّسالمة أو
المةّاألعمالّبالمنشأةّوللتحققّمنّموثوقيةّأوّس

ّالمهنيةّ ّالكفاءة ّومن ّالمستخدمة المعدات
للموظفينّالعاملينّأوّمنّنوعيةّأوّمستوىّالسلعّ
أوّالخدماتّالمنتجةّكشرطّمنّشروطّمنحّمثلّ
ّغيرّ ّالمدفوعاتّحينئذ ّتكون ّالتراخيصّال هذه
ّمعهاّ ّالتعامل ّينبغي ّبل ّمقابل ّبال ّأو متبادلة
ّلمّ علىّأنهاّمدفوعاتّمقابلّخدماتّمقدمة،ّما

ّلهاّتك ّالتراخيصّليس ّعلى ّالمحملة ّالمبالغ ن
ّالفحوصاتّ ّجميع ّتنفيذ ّبتكاليف ّتماما  دليلّإحصاءاتّماليةّ)المنفذةّمنّقبلّالحكومةّعالقة

؛ّمنظمةّالتعاون2111ّ،11452ّالحكومةّلعامّ
ّالفقرةّأيضاّ أنظرّ)،ّ(5211االقتصاديّوالتنمية،ّ

ّتحصلّالتيّالتراخيصّمعاملةّحول(ّج)64.8ّ
ّالشخصيّلالستخدامّالمعيشيةّاألسرّعليها

 ؛(بهمّالخاص
 
 غيرها الثابتة األصول استخدام على الضرائب .دّ

ّالضرائبّالمفروضةّّ:األنشطة من ّهذه وتشمل
ّأوّ ّالسفن ّأو ّالمركبات ّاستخدام ّعلى ّاألخرىّدوريا  ّالمعدات ّأو ّاآلالت ّأو الطائرات
ّالمؤسساتّ ّأو ّالمنشآت ّقبل ّمن المستخدمة

ّسّو ّاإلنتاج ّاألصولّألغراض ّهذه ّكانت اء
ّتكونّوغالبا ّماّيتمّتوصيفّهذهّ.ّمملوكةّأوّمستأجرة ّما ّوعادة ّتراخيص ّأنها ّعلى الضرائب

ّالمعدلّ ّعلى ّتعتمد ّال ّثابتة ّمبالغ ّعن عبارة
ّ ّلالستخدام ّماليةّ)الفعلي ّإحصاءات دليل

ّ ّلعام 2111ّالحكومة و11451-11452ّّ،
ّوالتنمية،5.5.3ّ ّاالقتصادي ّالتعاون ّمنظمة ؛
 ؛(5211

ّ
ّالضريبيةّّ:الدمغة رسوم .هّ ّالمجموعة وتتألفّهذه

ّالتيّتندرجّفيّفئاتّمعينةّ منّضرائبّالدمغة
ّعلىّ ّبالفعل، ّوالمعروفة ّالمعامالتّالمحددة من

ّالقانونيةّالمستنداتّعلىّالطوابعسبيلّالمثال،ّّ
ّالشيكاتّعلىّأو ّعلىّالضرائبّهذهّوتعامل.
ّأوّالتجاريةّاألعمالّإنتاجّعلىّضرائبّأنها

ّالماليةّالخدمات ّضرائبّتعاملّذلكّومع.
ّالمشروباتّمثلّمعينةّمنتجاتّبيعّعلىّالتمغات
ّعلىّضرائبّأنهاّعلىّالتبغّأوّالكحولية
ّ)ّالمنتجات ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل

ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛2111ّ،1161ّ
 ؛(6211ّوالتنمية،

 
ّالضرائبّّ:التلوث على الضرائب .وّ وتضم

المفروضةّعلىّانبعاثاتّأوّتفريغّالغازاتّأوّ
ّالملوثةّ ّالمواد ّمن ّغيرها ّأو ّالضارة السوائل

ّالبيئة ّفي ّتتمّ. ّالتي ّالمدفوعات ّتشمل وال
ّالموادّ ّأو ّالنفايات ّمن ّالتخلص ّأو لجمع
ّالهيئاتّ ّأو ّالسلطات ّجانب ّمن الضارة
ّوسيطا ّ ّاستهالكا ّتشكل ّوالتي العامة،

دليلّإحصاءاتّماليةّ)شركاتّللمنشآتّأوّال
ّ ّلعام 2111ّالحكومة ّمنظمة11452ّ، ؛

 ؛(5211التعاونّاالقتصاديّوالتنمية،ّ
ّ

وتتألفّّ:الدولية المعامالت على الضرائب .زّ
ّالضرائبّعلىّ ّمن ّالضريبية ّالمجموعة هذه
ّالخارجيةّ ّالتحويالت ّعلى ّأو ّللخارج السفر
ّغيرّ ّمع ّمعامالت ّمن ّذلك ّشابه ّما أو

ّ ّ)المقيمين ّالحكومةّدليل ّمالية إحصاءات
ّ 2111ّلعام ّالتعاون1156ّ، ّمنظمة ؛

 (.5127االقتصاديّوالتنمية،ّ
ّ
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 اإلعانات . د
 
 لها ليس التي الجارية المدفوعات هي اإلعانات 7-98

 الوحدات تؤديها التي متبادلة غير أي مقابل
 غير الحكومية الوحدات ذلك في بما الحكومية
 على المؤسسات أو المنشآت إلى المقيمة
 على أو اإلنتاجية أنشطتها مستويات أساس
 التي الخدمات أو السلع قيم أو كميات أساس
ّتستوردها أو تبيعها أو تنتجها ّهذهّ. وتكون

ّ ّأوّّمقبوضاتاإلعانات ّالمنتجين ّجانب من
ّالمقيمين ّالمستوردين ّالمنتجينّ. ّحالة وفي

ّعلىّ ّالتأثير ّقاصدين ّيكونوا ّفربما المقيمين،
علىّاألسعارّالتيّتباعّبهاّمستوياتّإنتاجهمّأوّ

ّالوحداتّ ّمكافآت ّأو ّأجور ّعلى ّأو مخرجاتهم
ولإلعاناتّنفسّ.ّالمؤسسيةّالمشاركةّفيّاإلنتاج

ّعلىّ ّالسلبية ّالضرائب ّمثل ّمثلها ّالسلبي األثر
ّفائضّ ّعلى ّأثرها ّأن ّحيث ّمن اإلنتاج

 .علىّاإلنتاجّالضرائبّألثرّمعاكساّ التشغيل
ّ
ّللمستهلكينّالدفعّمستحقةّاإلعاناتّتكونّال 7-99

ّتقومّالتيّالجاريةّالتحويالتّوتعاملّالنهائيين؛
ّأوّاألسرّتجاهّمباشرّبشكلّالحكوماتّبها

ّأنهاّعلىّمستهلكةّبوصفهاّالمحليةّالمنشآت
ّاجتماعيةّفوائدّأوّمنافع ّالّاإلعاناتّأنّكما.
ّللمنشآتّالحكوماتّتؤديهاّقدّالتيّالمنحّتشمل
ّأوّرأسمالهمّتكوينّتمويلّبغرضّالمؤسساتّأو

ّبأصولهمّلحقتّالتيّاألضرارّعنّلتعويضهم
ّأنهاّعلىّالمنحّهذهّمثلّوتعاملّالرأسمالية،
ّ.رأسماليةّتحويالت

 
 المنتجات على اإلعانات. 1
 
أو الدعم على منتج هي إعانة مستحقة  اإلعانة 7-111

الدفع لكل وحدة من وحدات سلعة أو خدمة ما  
ّلكلّّوقد ّالمال ّمن ّمحددا  ّمبلغا  ّاإلعانة وحدةّمنّوحداتّكميةّالسلعةّأوّالخدمةّأوّقدّتكون

ّ ّالقيمة ّبحسب ّحسابها ّمحددةّمئويةّكنسبةيتم
ّوحدةّلكلّالسعرّمن ّأيضاّ ّيمكنّأنهّكما.

ّسعرّبينّالفرقّبوصفهاّاإلعانةّحساب
ّفعلياّ ّالمدفوعّالسوقّسعرّوبينّمحددّمستهدف

ّعلىّاإلعانةّتصبحّماّوعادة.ّالمشتريّقبلّمن
ّأوّسلعةّإنتاجّيتمّعندماّالدفعّمستحقةّمنتج
ّقدّكذلكّأنهاّغيرّاستيرادها،ّأوّبيعاّأوّماّخدمة
ّهوّمثلماّأخرىّظروفّفيّالدفعّمستحقةّتصبح
ّأوّتأجيرهاّأوّالسلعةّنقلّيتمّعندماّالحال

ّأوّالشخصيّلالستهالكّاستخدامهاّأوّتسليمها
ّ.الشخصيّالمالّرأسّلتكوين

 
 االستيراد إعانات         

 
ّالسلعّعلىّاإلعاناتّمنّاالستيرادإعاناتّّتتألف 7-111

ّتعبرّعندماّالدفعّمستحقةّتصبحّالتيّوالخدمات

ّيتمّعندماّأوّاالقتصاديّاإلقليمّحدودّالسلع
.ّمقيمةّمؤسسيةّلوحداتّالخدماتّتسليم
ّعنّالناجمةّالضمنيةّاإلعاناتّهذهّوتشمل
ّكما.ّرسميةّمتعددةّصرفّأسعارّنظامّإدارة
ّالمتكبدةّالخسائرّذلكّجانبّإلىّتشملّأنها
ّجانبّمنّمتعمدّسياسيّأمرّجراء

ّتتمثلّوالتيّالحكوميةّالتجاريةّالمنظمات
ّغيرّمنّالمنتجاتّشراءّفيّوظيفتها
ّللمقيمينّأقلّبأسعارّبيعهاّثمّالمقيمين

(ّ ّعلىّالدعمّأوّاإلعاناتّأيضاّ أنظر
 (.113.7ّالفقرةّفيّالصادرات

ّ
ّفإنّالمنتجات،ّعلىّالضرائبّحالةّفيّوكما 7-112

ّالّالسلعّوارداتّعلىّالدعمّأوّاإلعانات
ّمستحقةّتصبحّقدّدعمّأوّإعاناتّأيّيشمل
ّعبرتّقدّتكونّأنّبعدّالسلعّتلكّعلىّالدفع
ّالتداولّحيزّنطاقّفيّوأصبحتّالحدود
ّ.للبلدّاالقتصاديّاإلقليمّداخلّالحر

 
 التصدير إعانات         

 
ّجميعّمنّالصادراتّعلىّاإلعاناتّتتألف 7-113

ّالسلعّعلىّالدعمّأوجهّأوّاإلعانات
ّقبلّمنّالدفعّمستحقةّتصبحّالتيّوالخدمات
ّاإلقليمّالسلعّتغادرّعندماّالحكومة

ّالخدماتّتسليمّيتمّعندماّأوّاالقتصادي
ّ:يليّماّوتشمل.ّمقيمةّغيرّلوحدات

ّالمستحقةّالصادراتّعلىّالمباشرةّاإلعانات .أّ
ّتغادرّعندماّالمقيمينّللمنتجينّمباشرةّالدفع
ّتسلمّعندماّأوّاالقتصاديّاإلقليمّالسلع

 مقيمة؛ّغيرّلوحداتّالخدمات
ّالحكوميةّاالتجارّمؤسساتّخسائر .بّ وتتألفّ:

ّسياسةّّمن ّمن ّكمسألة ّالمتكبدة الخسائر
ّأوّ ّالمنظمات ّقبل ّمن ّمتعمدة حكومية
الهيئاتّالتجاريةّالحكوميةّوالتيّيتمثلّدورهاّ
ّالمؤسساتّ ّأو ّالمنشآت ّمنتجات ّشراء في
ّبأسعارّأقلّلغيرّالمقيمين ّبيعها .ّالمقيمةّثم

ّ ّأسعار ّبين ّالفارق ّوأسعارّالشراءويصبح
ّالصادراتّعلىّالدعمّأوّاإلعانةّهوّالبيع
 ؛((ب)115.7ّّالفقرةّأيضاَّأنظرّ)

ّالصرفّأسعارّعنّالناشئةّاإلعانات .جّ
ّاإلعاناتّمنّاإلعاناتّهذهّوتتألف:ّالمتعددة
ّألسعارّنظامّعملّعنّالناتجةّالضمنية
 .رسميّمتعددةّصرف

ّ
 التصدير إعانات من االستبعاد         

 
ّّال 7-114 ّاسترداد ّالتصدير ّإعانات ّضريبةتشمل

ّالجمركيةّالحدودّنطاقّفيّالمنتجات
ّمسبقا ّ ّالمدفوعة ّالمنتجات ّعلى للضرائب
علىّالسلعّأوّالخدماتّفيّحينّكانتّداخلّ

ّاالقتصادي ّاإلقليم ّكذلكّ. ّتستثني ّأنها كما
ّوالتيّ ّالتنازلّعنها اإلعفاءّمنّالضرائبّأو
ّكانّ ّما ّإذا ّالسداد ّمستحقة ّستكون كانت



الحسابات القومية نظام  
 

885 

ّاإلقليمّّوىين ّداخل ّالسلع ّاستخدام ّأو بيع
ّتصديرهااالق ّمن ّبدال  ّتصادي ّتكونّ. ّال وعادة

ّضرائبّ ّمثل ّالمنتجات ّعلى ّالعامة الضرائب
ّالقيمةّ ّضريبة ّأو ّالمشتريات ّأو المبيعات

ّ ّأو ّمنّغيرهاّأوّاالستهالكّرسومالمضافة
ّمستحقةّعادةّتكونّالّالمنتجاتّعلىّالضرائب

 .الصادراتّعلىّالدفع
ّ

 المنتجات على األخرى اإلعانات         
 
اإلعانات األخرى على المنتجات من  تتألف 7-115

اإلعانات على السلع أو الخدمات المنتجة 
أو لمؤسسات مقيمة أو من  لمنشآتكمخرجات 

اإلعانات على الواردات، تلك التي تصب  
مستحقة الدفع نتيجة إلنتاج أو بيع أو نقل أو 
تأجير أو تسليم هذه السلع أو الخدمات، أو 

تهالك الشخصي أو كنتيجة الستخدامها لالس
ّأكثرّّ.لتكوين رأس المال الشخصي ّيلي وفيما

ّ:أنواعّتلكّاإلعاناتّشيوعاّ 
:ّمحلياّ ّالمستخدمةّالمنتجاتّعلىّاإلعانات .أّ

المدفوعةّّاإلعاناتّمنّاإلعاناتّتلكّوتتألف
ّيتعلقّ ّفيما ّالمقيمة ّالمؤسسات ّأو للمنشآت
ّاستهالكهاّ ّأو ّاستخدامها ّيتم ّالتي بمخرجاتها

 داخلّاإلقليمّاالقتصادي؛
ّالتجاريةّاالتجارّمؤسساتّخسائر .بّ :ّالحكومية

ّمنّقبلّ ّالمتكبدة ّمؤسساتوتتألفّمنّالخسائر
ّشراءّّاالتجارالحكومية ّفي ّمهمتها ّتتمثل والتي

ّالمنش ّمنتجات ّالمقيمةوبيع ّالمؤسسات ّأو .ّآت
ّالهيئاتّخسائرّ ّالمنظماتّأو ّتلك ّتتكبد فعندما
ّكسياسةّ ّأو ّمقصود ّحكومي ّسياسي كأمر
ّمنّ ّأدنى ّبأسعار ّالبيع ّخالل ّمن اجتماعية
األسعارّالتيّاشترتّبهاّتلكّالسلعّحينئذّينبغيّ

ّ ّالشراء ّأسعار ّبين ّالفرق ّيعامل علىّّوالبيعأن
ّدعم ّأو ّإعانة ّأنه .ّ ّ ّتقييم ّفيّالتغيرويتم

ّالهيئاتّأوّالمنظماتّّالمخزونات لدىّمثلّهذه
ّللسلعّأوّ الحكوميةّوالتيّتدخلّفيّقائمةّالجرد
ّأساسّ ّعلى ّوتقديرها ّتقييمها ّيتم الموجودات
ّأوّ ّالهيئات ّقبل ّمن ّالمدفوعة ّالمشترين أسعار
ّبنفسّ ّاإلعانات ّقيد ّويتم ّالتجارية المنظمات

 :السلعّهذهّفيهّتباعالوقتّالتيّ
ّالشركاتّوألشباهّالعامةّللشركاتّاإلعانات .جّ

ّالعامة ّالتحويالتّ: ّمن ّاإلعانات ّهذه وتتألف
ّ ّالمدفوعة ّالشركاتّواشباهّللشركاتالمنتظمة

ّّبهدفّالعامة ّالخسائر ّعن ّالمستمرةتعويضها
ّالسالبة) ّالتشغيل ّفوائض ّأي، ّعلىّ( والمتكبدة

ّمنّ ّأقل ّفرضّأسعار ّنتيجة ّاإلنتاجية أنشطتها
كأمرّسياسيّواقتصاديّّاالنتاجّفتكاليّمتوسط

ّومتعمد ّمدروس ّحكومي ّحسابّ. ّأجل ومن
ّبهذهّ ّالخاصة ّللمخرجات ّاألساسية األسعار

ّافتراضّّالمشاريع ّعادة ّالضروري ّمن سيكون
معدلّموحدّضمنيّبحسبّالقيمةّلإلعانةّكنسبةّ
ّإلىّاإلعانةّ ّالمبيعاتّباإلضافة ّقيمة ّمن مئوية

 .أوّالدعم

ّاإلعانات .دّ ّالبنكّقبولّعنّةالناتجّالدعم/
ّسعرّمنّأقلّالفائدةّلسعرّلمعدلّالمركزي
ّالفقراتّفيّموصوفةّاإلعاناتّوهذه:ّالسوق
ّهذهّذكرّيتملمّ.ّ)126.7ّإلى122.7ّّمن

ّالحكومةّماليةّإحصاءاتّدليلّفيّاإلعانات
ّ(.2111ّلعام

 
 اإلنتاج على األخرى اإلعانات     . 8
 
ّمنّّتتألف 7-116 ّاإلنتاج ّعلى ّاألخرى اإلعانات

ّعلىّ ّاإلعانات ّتلك ّباستثناء اإلعانات
ّعليهاّ ّتحصل ّأن ّيجوز ّالتي المنتجات
ّكنتيجةّ ّالمقيمة ّالمؤسسات ّأو المنشآت

ّيليّ.ّالنخراطهاّفيّاإلنتاج ّعلىّأمثلةوفيما
ّ:اإلعاناتّهذه

علىّواقعّكشوفّالمرتباتّأوّّاليدّّاإلعانات .أّ
ناتّالمستحقةّالدفعّوتتألفّمنّاإلعا:ّالعاملة

علىّالقائمةّالكليةّلألجرّأوّالراتبّأوّعلىّّ
اليدّالعاملةّالكليةّأوّعلىّتوظيفّأوّعمالةّ
أنماطّمعينةّمنّاألشخاصّمثلّاألفرادّذويّ
ّأوّ ّالبدني ّالقصور ّأو ّالخاصة االحتياجات
ّبدونّعملّلفتراتّطويلة .ّاألفرادّالذينّظلوا

بعضّّكماّقدّيقصدّمنّهذهّاإلعاناتّتغطية
ّالبرامجّ ّأو ّالمخططات ّتكاليف ّكل أو
ّقبلّ ّمن ّالممولة ّأو ّالمنظمة التدريبية

 .المنشآتّأوّالمؤسسات
ّّاإلعانات .بّ ّالمخصص ّالدعم ّمنّللتقليلأو

ّالتلوث ّتهدفّالتيّاإلعاناتّمنّوتتألف:
ّالمعالجاتّتكاليفّكلّأوّبعضّتغطيةّإلى

ّعلىّللقضاءّأوّمنّللحدّالمبذولةّاإلضافية
ّ.البيئةّفيّالملوثاتّوانبعاثّتصريف
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 الملكية دخول. هة
 

 الملكية دخل تعريف .1
ّاألصولّّيتراكم 7-117 ّمالكو ّيقوم ّعندما ّالملكية دخل

ّتحتّتصرفّ ّبوضعها ّالطبيعية ّوالموارد المالية
ّالمؤسسية ّالوحدات ّباقي ّالدخلّ. ويسمى

ّأوّ ّاألصول ّاستخدام ّعن ّدفعه المستحق
ّحينّ ّفي ّاالستثمار ّدخل ّالمالية الموجودات
ّعنّ ّدفعه ّالمستحق ّالدخل ّذلك ّعلى يطلق

لكية هو الم ودخل.ّريع/ّاستخدامّموردّطبيعيّ
 .الريعمجموع دخل االستثمار  و 

ّ
 من قبضه المستحق الدخل هو االستثمار دخل 7-118

 األموال توفير مقابل في مالي ألصل مالك قبل
ّيتمّّ.أخرى مؤسسية لوحدة الالزمة ّما وعادة

ّ ّتحكم ّالتي ّالشروط ّعلى ّدخلّدفعالنص
ّيتمّعندماّالمنشأّالماليّالصكّفيّاالستثمار
ّللمدينّالدائنّمنّاألموالّتحويل ّوبشكل.

ّمنّمحدودةّلفترةّالترتيباتّهذهّمثلّتتمّنموذجي
ّوقد.ّاألموالّاستعادةّمنّالبدّبعدهاّفقطّالزمن
ّلسنواتّأوّعديدةّلشهورّالزمنيةّالفترةّتطول
 .الترتيباتّهذهّتجديدّيتمّقدّأنهّرغمّعديدة

ّ
 من قبضه المستحق الدخل هو الريع أو اإليجار 7-119

( المالك أوالمؤجر ) طبيعي لمورد مالك قبل
 وحدة تصرف تحت الطبيعي المورد وضع نظير

 الستخدام( نزيل أومستأجر ) أخرى مؤسسية
ّاإلنتاج في الطبيعي المورد ّعنّ. ّالتعبير ويتم

ّموردّ ّإطارها ّفي ّيصبح ّالتي ّواألحكام الشروط
 وعقد.ّطبيعيّمستحقّالدفعّفيّعقدّإيجارّمورد
به المالك إيجار مورد هو اتفاق يقوم بموج

القانوني لمورد طبيعي والذي يعامله نظام 
الحسابات القومية على أن حياته ال نهائية يقوم 
بجعل هذا المورد متاحًا للمستأجر في مقابل 
دفع منتظم يتم قيده كدخل ملكية ويتم وصفه 

ّعلىّّ.كريع ّالمورد ّإيجار ّعقد ّيفعل ّأن ويجوز
ّنظامّ ّفي ّكأصل ّبه ّمعترف ّطبيعي ّمورد أي

ّالقوميةالحس ّابات ّقبيلّ. ّمن ّللموارد وبالنسبة
األراضيّيفترضّأنهّفيّنهايةّعقدّإيجارّالموردّ
ّبنفسّ ّالقانوني ّللمالك ّاألرض ّاستعادة ّيتم أنه
ّبعقدّ ّالعمل ّبدأ ّعندما ّعليها ّكانت ّالتي الحالة

وبالنسبةّللمواردّمنّقبيلّاألصولّتحتّ.ّاإليجار
ّ ّيحتملّأنّّ–التربة ّمنّأنه ّردالمواوعلىّالرغم
ّأوّاستعادتهاّيتمّالّيتمّالّفإنهّ–ّالنهائيةّحياتها

ّعقدّنهايةّفيّاألصليّللمالكّبالكاملّإرجاعها

ّاإليجارّعقدّمنّالغرضّألنّنظراّ ّاإليجار
ّباالستخراجّالسماحّهو ّوالتصرفّالتنقيب/
ّالموردّيعانيهّقدّمماّالرغمّوعلى.ّالموردّفي
ّأوّجديدةّاكتشافاتّأليّنتيجةّنضوبّمن

ّللمواردّالطبيعيّالتجددأوّ)ّالتقييماتّإلعادة
ّ(الطبيعية ّالريعّأوّاإليجارّأنّحقيقةّفإن،

ّاستهالكّأليّاقتطاعّأوّإنزالّأيّبدونّيبين
ّنظامّفيّ–ّأنّيعنيّالطبيعيةّللموارد

ّيتمّالطبيعيّالموردّ–ّالقوميةّالحسابات
ّالّعمرهّأنّأساسّعلىّبفعاليةّمعهّالتعامل
 .الدخلّتوليدّيتضمنهّماّبقدرّنهائي

ّ
ّالتيّالمنتظمةّالمدفوعاتّتوصفّماّوغالباّ  7-111

ّمثلّالطبيعةّللمواردّالمستأجرينّيؤديها
ّاألرضطبقاتّ)ّالتربةّتحتّاألصول ّعلى(

ّعلىّمعاملتهاّيتمّولكنّملكية،ّعائداتّأنها
ّالحساباتّنظامّفيّريعّأوّإيجارّأناه

ّأوالريعّ"ّمصطلحّعلىّاإلبقاءّويتم.ّالقومية
ّاإليجار ّاإليجارّإلىّليشيرّالكتيبّهذاّفي"

ّالطبيعية،ّبالمواردّيتعلقّفيماّالريعّأو
ّاإليجارّعقودّإطارّفيّالمدفوعاتّوتوصف
 ".اإليجارات"ّبّالتشغيلية

ّ
ّالحساباتّنظامّفيّالملكيةّدخولّتصنف 7-111

ّ:التاليةّالطريقةّوفقّالقومية
ّ

ّاالستثمارّدخل
ّالفائدةّّ
ّدخلّالشركاتّالموزعّّّ

ّالموزعةّالحصصّّّّّ
ّالشركاتّأشباهّدخولّمنّالسحبّّّّّ
ّالمباشرّّّّّّّ ّاالجنبي ّاالستثمار عوائد

ّالمعادّاستثمارها
ّاآلخرّاالستثمارّدخلّّ

ّحامليّالىّتعزىّالتيّالملكيةّدخولّّّّّ
ّالتأمينّبوليصات

ّعلىّدفعهّالمستحقّاالستثمارّدخلّّّ
ّالتقاعدّمعاشّاستحقاقات

ّفيّللمساهمينّالعائدّاالستثمارّدخلّّّ
ّالجماعيةّاالستثمارّصناديق

ّالريعّّ
 التفصيل من بمزيد البنود هذه من بند كل وصف يتم
 أدناه
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 االستخدامات – الملكية دخل – األولي الدخل تخصيص حساب: 2.7 جدول
 االستخدامات

 وبنود المعامالت
 الموازنة

 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
  المعيشية

 غير المؤسسات
 للرب  الهادفة
 تخدم التي
 المعيشية األسر

مجموع 
 االقتصاد
 الكلي

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

  تعويضات
 المستخدمين

      6  6 
 على الضرائب
 والواردات اإلنتاج

        1 
 1          اإلعانات

 435  44 391 6 41 42 168 134 الملكية دخل
 231  13 217 6 14 35 116 56 الفائدة

 الشركات دخل
 الموزع

47 15    62 17  79 
 األرباح حصص

 الموزعة
39 15    54 13  67 

 دخول من السحب
 الشركات أشباه

8 1    8 4  12 
 االستثمار عوائد

 المباشر األجنبي
 استثمارها المعاد

1 1    1 14  14 

 دخل نفقات
 االستثمار

 47    47 1  47 
االستثمار  دخل

العائد لحاملي 
 التأمين بوليصات

 25    25 1  25 

 االستثمار دخل
 الدفع المستحق

 استحقاقات على
 التقاعدي المعاش

 8    8 1  8 

االستثمار  دخل
العائد للمساهمين 
في صناديق 
االستثمار 
 الجماعية

 14    14 1  14 

 65   65 1 27 7 1 31 الريع
 الدخول ميزان
 اإلجمالي األولية،

 القومي، الدخل/ 
 إجمالي

254 27 198 381ّ1 4 864ّ1   864ّ1 

 الدخل ميزان
/  صافي األولي،
 القومي، الدخل

 صافي

97 15 171 358ّ1 1 642ّ1   642ّ1 

ّ
ّليشمل2.7ّّلجدولّتوسعة8.7ّّجدولّيبين 7-112

ّوالمستحقّدفعّالمستحقّالملكيةّدخلّتفاصيل
 .قبضه

ّ
ّ

ّ 
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 الفائدة.2ّ
ّ
هي أحد أشكال الدخل الذي يكون  الفائدة 7-113

مستحق القبض من قبل مالكي أنواع معينة 
 واألوراقالودائع : من األصول المالية، وهي

الحسابات األخرى ( وربما)والقروض  المالية
المستحق قبضها عن وضع األصل المالي 

ويتمّّ.تحت تصرف وحدة مؤسسية أخرى
ّومخصصاتّحقوقّ ّودائع ّعلى ّالدخل معاملة

ّ هيّاألخرىّعلىّأنهاSDRّّالسحبّالخاصة
وتمثلّاألصولّالماليةّالتيّينشأّبموجبهاّ.ّفائدة

ّالمدينين ّلدى ّللدائنين ّحقوق ّجميعها .ّفائدة
ّتؤديّ ّوالتي ّللمدينين ّاألموال ويقرضّالدائنون
ّالمذكورةّ ّمن ّأكثر ّأو ّمالي ّصك ّإنشاء إلى

ّأعاله ّبهّ. ّالمدين ّيدين ّالذي ّالمبلغ ويعرف
ّالرئيسي ّبالمبلغ ّأو ّالدين ّبأصل ّللدائن ومعّ.

ّيتراجعّوينخفضّالمبلغّالمستحقّ مرورّالوقت،
ّجهةّ ّمن ّويزداد ّالدين ّإرجاع ّيتم ّحيث للدائن

ويشارّإلىّالرصيدّفيّ.ّلتراكمّالفائدةّأخرىّنظراّ 
أيّوقتّبالمبلغّالرئيسيّأوّأصلّالدينّالباقيّ

 (.الذيّلمّيسددّبعد)
ّ
ّأوّسلفاّ ّمحددّالمالّمنّمبلغاّ ّالفائدةّتكونّوقد 7-114

ّالدينّأصلّمنّمتغيرةّأوّثابتةّمئويةّنسبة
ّالمتبقي ذا. ّالفائدةّكلّأوّبعضّسدادّيتمّلمّوا 

ّيتمّفقدّالمعنية،ّالفترةّخاللّللدائنّالمتراكمة
ّقدّأوّالمتبقيّالدينّأصلّمبلغّإلىّإضافته
ّعلىّتحميلهّيتمّمنفصلّأوّإضافياّ ّالتزاماّ ّيشكل
ّبالضرورةّالفائدةّتكونّالّوقدّذلك،ّومع.ّالمدين
ّوفيّالحق،ّتاريخّحتىّالسدادّواجبةّأوّمستحقة
ّأوّالقرضّسدادّوقتّيحينّحتىّأخرىّأوقات
 .الماليةّالصكوكّمنّغيره

ّ
 على أساس االستحقاق  القيد          

 
ّاالستحقاقّأيّأنهّّتقيد 7-115 الفائدةّعلىّأساسّمبدأ

ّ ّمعّّتسجيليتم ّباستمرار ّتراكمها ّمع الفائدة
ّالدينّ ّأصل ّلمبلغ ّتبعا  ّللدائن ّالوقت ّالقائممرور ّالمستحقّ. ّالمبلغ ّهي ّالمتراكمة والفائدة
ّمنّقبلّ ّالدائنّوالمستحقّدفعه ّقبل ّمن قبضه

كماّأنّالفائدةّالمتراكمةّالّتختلفّفقطّ.ّالمدين
ّسدادهّعنّمبلغّالفائدةّالمدفوعّفعليا ّخاللّفترةّمحددةّ ّالمستحق ّالمبلغ ّعن ّكذلك ّتختلف بل

ّنفسّالفترة ّخالل ّسحبّبعضّالصكوكّ. ويتم

ّّو ّالمدينّالمالية ّفيها ّيكون ّالتي ّالطريقة فق
ّتلوّ ّفترة ّمنتظمة ّفائدة ّمدفوعات ّبأداء ّحاالتّملزما  ّوفي ّأنه ّغير ّالفائدة، ّتراكم ّمع فترة

وعلىّ.ّأخرى،ّالّيلزمّوجودّمثلّهذهّالشروط
ّ ّالجزء ّفي ّشرحه ّتم ّما ّالفصل4ّّنحو من

ّاألنواعّ ّمن ّالعديد ّهناك ّعشر، السابع
ّ ّكما ّالمالية، ّللصكوك ّيجرىّالمختلفة أنه

.ّباستمرارّوضعّوخلقّصكوكّوسنداتّجديدة
ّالفائدةّ ّتسدد ّأن ّيمكن ّفإنه ّذلك، ّعلى ّبالفائدةبطرقّمختلفةّومتنوعةّكماّأنهاّليستّدوما ّماّوبناءا  ّعالنية ّوصفها ّيتم ّفإنّ. ّذلك، ومع

ّ ّالصافية ّاألقساط ّدفعات  NETتدفقات
SETTLEMENTّّفيّإطارّعقدّاتفاقّسعر

ّسع ّأو ّمتكافئة ّصفقة ّالمستقبل ّفي منّ)ر
ّبّ ّفيّالعقد ّالفائدة"المحتملّوصفه ّيتمّ"( ال

اعتبارهاّدخلّملكيةّولكنّيتمّقيدهاّكمعامالتّ
ّالماليّ ّالحساب ّفي ّالمالية ّالمشتقات في

ّ(.115.11إلى111.11ّّأنظرّالفقراتّمنّ)
 

 الحسابات و القروض و الودائع على الفائدة         
 الدفع و القبض برسم التي
 
ّتشملّّكما 7-116 ّالسادس، ّالفصل ّفي ّموضح هو

ّوّ ّالقروض ّو ّالودائع ّعلى ّالفائدة مبالغ
ّمنّ ّالدفع ّو ّالقبض ّبرسم ّالتي الحسابات
ّدفعةّ ّيمثل ّهامشا  ّتشمل ّالمالية، ّقبلّالمؤسسات ّمن ّالمقدمة ّالخدمات ّعن ضمنية
ّالقروضّ ّتقديم ّخالل ّمن ّالمالية المؤسسات

الغّويلزمّتقسيمّالدفعاتّأوّالمب.ّالودائعّوقبول
ّ–المستلمةّالفعليةّإلىّومنّالمؤسساتّالماليةّ

ّ ّالمصرفية ّالتيّتوصفّبالفائدة بحيثّّ–تلك
ّرسومّ ّأو ّونفقات ّالفائدة ّوتسجيل ّقيد يمكن
ّبشكلّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي الخدمة

ّمنفصل ّالفائدةّ. ّمبالغ ّفإن ّذلك، ّعلى عالوة
ّقبلّ ّمن ّالمدفوعة ّالقومية ّالحسابات بنظام

ّ ّإلى ّمنّالمقترضين ّأقل ّالمالية المؤسسات
ّ ّالمقدرة ّالقيم ّبقدر ّالمصرفية ّللنفقاتالفوائد

ّبنظامّالفائدةّمبالغّأنّحينّفيّالدفع،ّبرسم
ّقبلّمنّقبضهاّالمستحقّالقوميةّالحسابات
ّبقدرّالمصرفيةّالفوائدّمنّأعلىّالمودعين

ّدفعهاّالمستحقّالخدمةّنفقاتّمبلغ ّقيدّويتم.
ّفيّخدماتّكمبيعاتّالرسومّأوّالنفقاتّقيم

ّالماليةّبالمؤسساتّالخاصةّاإلنتاجّحسابات
ّ.عمالئهاّحساباتّفيّوكاستخدامات
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 ، التشغيل فائض
 إجمالي

292 46 27 84 3 452   452 

 المختلط، الدخل
 إجمالي

   61  61   61 

 ، التشغيل فائض
 صافي

135 34 1 69 1 238   238 

 المختلط، الدخل
 صافي

   53  53   53 

 تعويضات
 المستخدمين

   154ّ1  154ّ1 2  156ّ1 

 اإلنتاج على الضرائب
 والواردات

  235   235   235 

 44-   44-   44-    اإلعانات
 435  38 397 7 123 22 149 96 الملكية دخل

 231  21 219 7 49 14 116 33 الفائدة
 79  17 62 1 21 7 25 11 الموزع الشركات دخل

 األرباح حصص
 الموزعه

11 25 5 13 1 53 14  67 

 دخول من السحب
 الشركات أشباه

  2 7  9 3  12 

 االستثمار عوائد
 المباشر األجنبي
 استثمارها المعاد

4 7 1 3 1 14 1  14 

 47  1 47 1 31 1 8 8 االستثمار دخل نفقات

االستثمار العائد  دخل
 بوليصاتإلى حاملي 

 التأمين
5 1 1 21 1 25 1  25 

 االستثمار دخل
 الستحقاقات المدفوع
 التقاعد معاش

   8  8 1  8 

 العائد االستثمار دخل
 في للمساهمين

 االستثمار صناديق
 الجماعية

3 8 1 2 1 14 1  14 

 65   65 1 21 1 3 41 الريع
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ّ
ّفالبدّمدفوعةّغيرّمصرفيةّفائدةّكانتّحالّفي 7-117

ّنظامّفائدةّمنّكلّأنّهوّالحالّيكونّأن
ّغيرّالخدمةّرسومّأوّونفقاتّالقوميةّالحسابات
ّالدينّأصلّمبلغّيزيدّأخرى،ّوبعبارةّمسددة؛
ّنظامّفائدةّمبلغّمنّكلّبمقدارّالمتبقي

ّورسومّنفقاتّإليهّمضافاّ ّالقوميةّالحسابات
 .المسددةّغيرّالخدمة

ّ
 الدفع برسم المالية األوراق على الفائدة        

 
ّسبيلّعلىّمعينةّماليةّوسنداتّصكوكّثمة 7-118

ّقسيمةّبدونّالقرضّوسنداتّالكمبياالتّالمثال؛
ّالّالتيّالماليةّوالسنداتّالصكوكّتلكّهي
ّمدفوعاتّأيةّبأداءّملزماّ ّالمدينّفيهاّيكون
ّاألصلّسدادّوقتّيحينّحتىّللدائن ّوفي.
ّوحتىّالسدادّواجبةّفائدةّأيّتصبحّالّالواقع،
ّتبرأّعندهاّالتيّالنقطةّوهيّاألصلّعمرّنهائية
ّواحدةّدفعةّطريقّعنّالتزامهّمنّالمدينّذمة

ّاألصلّفيّالمقدمةّاألموالّمبلغّمنّكلّتغطي
ّعلىّالمتراكمةّالفائدةّعنّفضالّ ّالدائنّقبلّمن
ّاألصلّعمرّكاملّمدى ّهذهّمثلّوفي.

ّالمستحقّالفائدةّمبلغّاشتقاقّيتمّالحاالت،
ّأنهاّحيثّالماليةّالورقةّحياةّمدىّعلىّدفعها
ّعلىّالحصولّتمّالتيّالقيمةّبينّالفرقّتمثل
ّيحينّعندماّالصكّقيمةّوبينّعندهاّالصك
ّ.السدادّوقت

 
 والتفصيل اإليضاح من مزيد        

 
ّالرابعّّيشمل 7-119 ّالقسم ّفي ّعشر ّالسابع الفصل

تفصيلّكيفيةّارتباطّكلّالمعامالتّوّالتدفقاتّ
ّفيّالحسابات،ّ ّالمقيدة األخرىّباألدواتّالمالية
ّعلىّ ّخاصة ّتوصيات ّعلى ّعموما ّتشمل في
ّاألدواتّ ّمن ّكل ّعلى ّالفائدة ّحساب كيفية

ّالماليةّذاتّالعالقةّ
 

 اإلسمية و الحقيقية  الفائدة        
 
يخلصّالمدينّذمتهّمنّأصلّالدينّمنّّعندما 7-121

ّالنقديةّ ّقيمتها ّفي ّمساوية ّلدفعات ّأداءه خالل
ّ ّالفائدة ّجانب ّإلى ّالمقترضة ّالمتراكمةلألموال

وفقّالمعدلّالمتفقّعليهّعلىّمدىّتواجدّالدينّ
ّبّ ّالمرتبطة ّالفائدة ّمدفوعات ّوصف يتم

ّاالسمية" ّالخاصةّ". ّالمدفوعات ّتلك ّأن حيث
ّ–للدائنّعندماّ"ّالحقيقي"مثلّالعائدّبالفائدةّالّت

ّ ّللتضخم ّلألموالّّ–ونتيجة ّالشرائية ّالقوة تكون
ّباألموالّالخاصةّتلكّمنّأقلّالمستردة
ّالمقترضة ّترتفعّالمزمن،ّالتضخمّحاالتّوفي.
ّالدائنونّيطلبهاّالتيّاالسميةّالفائدةّمدفوعات

ّخسائرّعنّتعويضهمّأجلّمنّنموذجيّبشكل
ّاستردادّعنّحدوثهاّيتوقعونّيالتّالشرائيةّالقوة

 .المطافّنهايةّفيّأموالهم
ّ

ّالفائدةّتقسيمّيتمّالّالعملية،ّالممارسةّواقعّفي 7-121
ّاألوليّالدخلّتخصيصّحسابّفيّالمقيدة
ّالمسجلةّالفائدةّتكونّوعادةّالنحو؛ّهذاّعلى
ّالمستحقّاالسميةّالفائدةّمبلغّهيّالمقيدةّأو

ّ)ّدفعهاّأوّقبضها ّبناقصّأوّإلىباإلضافة
ّوالتيّالماليةّالوساطةّخدماتّرسومّأوّنفقات

ّعندّصريحة،ّنفقاتّأيةّشأنهاّفيّيتمّال
ّاالقتضاء ّالالزمةّالمعلوماتّفإنّذلك،ّومع(.
ّنظامّضمنّتوفيرهاّيتمّالحقيقيةّالفائدةّلحساب

ّالحيازةّخسائرّأنّحيثّككلّالقوميةّالحسابات
ّفيّقيدهاّيتمّالدائنينّقبلّمنّوالمتكبدةّالفعلية
ّ.التقييمّإعادةّحساب

 
 من الموضوعة الفائدة لمعدل الخاصة الحالة        

 المركزي البنك قبل
 
ّهيّّإن 7-122 ّالمركزي ّللبنك ّالرئيسية المسئولية

ّاالقتصادية؛ّ ّالسياسة ّمن ّجزء ّوتنفيذ صياغة
ّيتصرفّبشكلّ ّاألحيان ّمن ّفيّكثير ولذلك،
ّالماليةّ ّالمؤسسات ّمن ّغيره ّعن مختلف
ّمنّ ّالصالحية ّمنح ّقد ّعام ّوبشكل األخرى

ّورؤاه ّنظره ّوجهات ّلفرض ّالحكومة وفيّ.
ّالمركّز ّالبنك ّفيها ّيستخدم ّالتي يّالحاالت

ّفيّ ّالمشاركين ّإللزام ّالخاصة صالحياته
ّبدونّ ّمصرفية ّحواالت ّدفع ّعلى السوق
ّذلك،ّ ّمقابل ّفي ّمباشر ّشيء ّعلى الحصول
حينئذّيكونّمنّالمناسبّتسجيلّوقيدّالعائداتّ

ّضرائبّضمنية ّأنها ّعلى ّمنّالعكسوعلىّ.
ّبعملّالمركزيّالبنكّقيامّحاالتّفيّذلك،
ّتوليسّسياسيةّألغراضّواضحّبشكلّدفعات
ّإعاناتّدفعّيتمّبأنهّنجادلّحينهاّربماّتجارية

ّينبغيّحاالتّثالثّوهناك.ّضمنيينّدعمّأو
ّ:االعتبارّفيّوضعها

ّمنّأقلّأسعارّإمالءّعلىّقادراّ ّالمركزيّالبنك .أّ
 .االحتياطيّلودائعّبالنسبةّالسوقّأسعار

ّالسوقّأسعارّمنّأعلىّالمركزيّالبنكّيدفع .بّ
/ّالظاهريةّالقيمةّفيهاّتكونّالتيّالحالةّفي

 .الضغطّتحتّللعملةّالخارجية
ّتنمويّمصرفّباعتبارهّالمركزيّالبنكّيتصرف .جّ

ّالسوقّمعدالتّمنّأدنىّبأسعارّالقروضّيقدم
 .األولويةّذاتّللصناعات

ّ
ّالبنكّّفي 7-123 ّلدى ّالفائدة ّأسعار ّتكون ّما حال

ّفائدةّ ّأسعار ّمع ّمتوافقة ّغير المركزي
المصارفّالتجاريةّحينئذّينبغيّقيدّالفرقّبينّ
ّالمرجعيّ ّالسعر ّباستخدام ّالمحسوبة التدفقات
والمعدلّالفعليّالمحددّمنّقبلّالبنكّالمركزيّ
ّوجهّ ّوعلى ّسوق ّمخرج ّأنه ّعلى ليس

ّالمالي ّالوساطة ّخدمات ّالمقاسةّالخصوص ة
ّ ّمباشر ّغير ّنحو ّولكنّ،FISIMعلى

عاناتّكضرائب ّالنحوّعلىّضمنيةّوا 
ّأدناهّمباشرةّالموصوف ّاإلجراءّهذاّويشابه.

ّالفرقّمعالجةّفيّالمتبعةّالممارسةّمعّويتسق



الحسابات القومية نظام  
 

803 

ّالصرفّوسعرّالسوقّفيّالصرفّسعرّبين
ّالمركزيّالبنكّقبلّمنّالمفروضّالبديل

 .ضمنيةّإعانةّأوّكضريبة
ّ

 الودائع احتياطي على السوق أسعار تدنى        
 
ّثالثةّسوىّيدفعّالّالمركزيّالبنكّأنّلنفترضّ 7-124

ّاحتياطيّعلىّتجاريّلمصرفّالمائةّفي
.ّالمائةّفي5ّّالسوقّسعرّكانّعندماّالودائع

ّ:القوميةّالحساباتّنظامّفيّالتاليّالقيدّهذاّيتم
ّالتجاريّالمصرفّأنّمنّالرغمّعلى .أّ

ّكـّفقطّالمائةّفيّثالثةّعلىّفعلياّ ّيحصل
ّخمسةّعلىّيحصلّأنهّعلىّالقيدّيتم،ّ"فائدة"

ّالمائةّفيّاثنينّويدفعّكفائدةّالمائةّفي
 اإلنتاج؛ّعلىّكضريبةّللحكومة

ّعلىّتحصلّأنهاّعلىّالحكومةّوتقيد .بّ
ّكفائدةّالتجاريّالمصرفّمنّالمائةّفيّاثنين
ّبتحويلّدفعةّتسددّأنهاّوعلىّاإلنتاجّعلى
ّالمركزيّالبنكّإلىّالمائةّفيّاثنينّقدرهّجاري

 و؛ّ(سواءّحدّعلىّنظريانّالتدفقانهذانّ)
ّفيّثالثةّفعلياّ ّالمركزيّالبنكّيدفع .جّ

ّأنهّعلىّتقيدّولكنهاّالتجاريّللمصرفّالمائة
ّالتجاريّللمصرفّالمائةّفيّخمسةّيدفع

ّالحكومةّمنّالمائةّفيّاثنينّعلىّويحصل
ّ.جاريّتحويلّشكلّفي

ّالتوجيهّبإعادةّمعنيةّالماليّبالحسابّمعامالتّتوجدّال
ّ.السابق

ّ
 العملة لدعم السوق تضخم معدالت        
 
ّالمائةّفيّسبعةّيدفعّالمركزيّالبنكّأنّلنفترض 7-125

ّتكونّعندماّمحدودةّلمدةّتجاريّلمصرف
ّسعرّكانّعندماّماّوقتّفيّضغطّتحتّالعملة
ّالمائةّفيّخمسةّالسوق ّفيّالتاليّالقيدّيتم.
ّ:القوميةّالحساباتّنظام

ّسبعةّعلىّفعلياّ ّحصلّالتجاريّالمصرفّأنّرغم .أّ
ّعلىّحصلّأنهّعلىّالقيدّيتم،ّ"فائدة"ّكــّالمائةّفي

ّفيّاثنينّعلىّأيضاّ ّوحصلّكفائدةّالمائةّفيّخمسة
ّعلىّدعمّأوّكإعانةّالحكومةّمنّأخرىّالمائة

 اإلنتاج؛
ّالمائةّفيّاثنينّتدفعّأنهاّعلىّالحكومةّتقيد .بّ

ّوعلىّاإلنتاجّعلىّدعمّأوّكإعانةّالتجاريّللمصرف
ّالمائةّفيّاثنينّقدرهّجاريّتحويلّعلىّتحصلّأنها
 و؛ّ(نظريينّالتدفقينّهذينكالّ)ّالمركزيّالبنكّمن

ّللمصرفّالمائةّفيّسبعةّفعلياّ ّالمركزيّالبنكّيدفع .جّ
ّالمائةّفيّخمسةّيدفعّأنهّعلىّيقيدّولكنهّالتجاري
ّللحكومةّالمائةّفيّاثنينّويدفعّالتجاريّللمصرف

ّ.جاريّتحويلّشكلّفي
ّالتوجيهّبإعادةّمعنيةّالماليّبالحسابّمعامالتّتوجدّال

ّ.السابق
 
 
 
 

 األولوية ذات للصناعات السوق أسعار تدنى         
 
ّيحملّأوّيفرضّالمركزيّالبنكّأنّلنفترض 7-126

ّأولويةّذاتّصناعةّعلىّفقطّالمائةّفيّثالثة
.ّالمائةّفيّخمسةّالسوقّسعرّكانّعندما
ّ:القوميةّالحساباتّنظامّفيّالتاليّالقيدّيجرى

ّفعلياّ ّتدفعّاألولويةّذاتّالصناعةّأنّرغم .أّ
ّعلىّقيدهاّيتم،ّ"فائدة"ّكـّفقطّالمائةّفيّثالثة
ّتحصلّولكنّكفائدةّالمائةّفيّخمسةّتدفعّأنها
ّأوّكإعانةّالحكومةّمنّالمائةّفيّاثنينّعلى
 اإلنتاج؛ّعلىّدعم

ّالمائةّفيّاثنينّتدفعّأنهاّعلىّالحكومةّتقيد .بّ
ّعلىّدعمّأوّكإعانةّاألولويةّذاتّللصناعة
ّجاريّتحويلّعلىّتحصلّأنهاّوعلىّاإلنتاج
كالّ)ّالمركزيّالبنكّمنّالمائةّفيّاثنينّقدره

 ؛ّو(التدفقينّنظريين
ّفيّّيحصل .جّ ّثالثة ّعلى ّفعليا  ّالمركزي ّالبنك ّمن ّيتمّّالصناعةالمائة ّولكن ّاألولوية ذات

ّالمائةّ ّفي ّخمسة ّعلى ّيحصل ّأنه ّعلى قيده
ّفيّ ّاثنين ّويدفع ّاألولوية ّذات ّالصناعة من

ّ.المائةّللحكومةّفيّشكلّتحويلّجاري
ّبإعادةّّال ّمعنية ّالمالي ّالحساب ّفي ّمعامالت توجد

ّ.ّالتوجيهّالسابق
ّ
 الموزع الشركات دخل      . 3
 

 الموزعة األرباح          
 
ّطريقّعنّاألموالّعلىّالشركاتّتحصل 7-127

ّالشركةّاألموالّرؤوسّبقيمةّأسهمّإصدار
ّكلّمنّنسبةّفيّلحامليهاّالحقّتعطيّوالتي
ّأوّالمتبقيةّالقيمةّومنّالموزعةّاألرباحّمن

ّحالّفيّالشركةّوموجوداتّألصولّالباقية
ّالجماعيينّالمالكّهمّوالمساهمينّتصفيتها؛
 .لشركة

ّ
 شكل هي المساهمين على الموزعة األرباح 7-128

 لحملة يحق الذي االستثمار دخل أشكال من
 األموال لوضع كنتيجة فيه المشاركة األسهم
ّمالّرأسّزيادةّويعدّ؛الشركات تصرف تحت

ّأحدّأسهمّإصدارّخاللّمنّالعاديةّالحصص
ّزيادةّوسائلّمنّكوسيلةّاالقتراضّعنّالبدائل
ّاألموال ّالمالّرأسّعكسّوعلىّذلك،ّورغم.

ّرأسمالّينشئّالّلإلقراض،ّالمخصص
ّلشروطّمقيداّ ّأوّمحدداّ ّالتزامّالعاديةّالحصص

ّالحقّتعطيّالّأنهاّكماّنقديةّأحكامّأو
ّأوّثابتّدخلّفيّماّشركةّفيّاألسهمّلحاملي
 .سلفاّ ّمحدد

ّ
مثلماّهوّمفهومّأنّالشركاتّفيّنظامّّوتماماّ  7-129

الحساباتّالقوميةّتغطيّمجموعةّمنّالوحداتّ
ّوالتيّيمكنّ ّاإلنتاج ّفي ّتعمل ّالتي المؤسسية
ّأوّ ّالشركات ّمثل ّمختلفة ّبمسميات وصفها
ّالمنشآتّ ّأو ّالعامة ّأو ّالخاصة المؤسسات
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ّ ّأو ّالعامة ّأو ّّالتعاونياتالخاصة ّشركاتأو
ّالبدّذلكّنحوّعلىّالمسئولية،ّمحدودةّأشخاص

ّكافةّتغطيّأنهاّعلىّالموزعةّاألرباحّتفهمّوأن
ّلحامليّالشركاتّقبلّمنّاألرباحّتوزيعات
ّوقد.ّمنهاّكلّاسمّكانّأياّ ّلمالكيها،ّأوّأسهمها
ّبعضّفيّالمساهمينّعلىّالموزعةّاألرباحّتأخذ

ّذلكّأنّمعّاألسهمّإصدارّشكلّاألحيان
ّالتيّالمجانيةّاألسهمّإصداراتّمنهّيستثنى
ّاألموالّبينّتصنيفّإعادةّببساطةّتمثل

ّ.الموزعةّغيرّواألرباحّواالحتياطاتّالخاصة
 

  التسجيل وقت         
الرغمّمنّأنّاألرباحّالموزعةّعلىّاألسهمّّعلى 7-131

تمثلّجزءّمنّالدخلّالذيّتمّإدرارهّوتوليدهّعلىّ
ّتكونّستّشهورّأوّ ّما ّغالبا  ّطويلة ّإالّأنّاألرباحّالموزعةّالّيتمّمدىّفترة ّمبدأّأثنيّعشرّشهرا  ّوفق ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي قيدها
صارمّلالستحقاق،ّحيثّأنهّولفترةّقصيرةّبعدماّ

ّيصبحّيت ّقبلما ّولكن ّموزع ّربح ّعن ّاإلعالن م
ّحيثّ ّاألسهم، ّبيع ّيتم ّأن ّيجوز ّالدفع مستحق

ّ ّ"يعني ّالموزع ّالربح ّحق ّبدون ّفيالسهم
ّالدفعّمستحقّيزالّالّالموزعّالربحّأن"ّالمستقبل
ّوليسّالربحّعنّاإلعالنّتمّعندماّللمالك
ّفإنّوبالتالي،.ّالدفعّاستحقاقّتاريخّعندّللمالك
ّ"ّكــّالمباعّالسهم ّفيّالربحّحقّبدونسهم

ّالمستقبل ّبدونّالمباعّالسهمّأقلّقيمتهّتكون"
ّالموزعةّاألرباحّوقيدّتسجيلّووقت.ّالتقييدّهذا
ّيبدأّالتيّالنقطةّهوّالقوميةّالحساباتّنظامّفي

ّالربحّأساسّعلىّيعلنّعندهاّالسهمّسعر
ّمنّبدالّ ّالمستقبلّفيّالربحّحقّبدونّالموزع

 .الموزعّالربحّيشملّسعرّعلىّاالعتماد
 

الموزعة على األسهم العالية القيمة  األرباح        
Super-Dividends 

 
ّتدفعّنظريا ّّعلى 7-131 ّمنّأنّاألرباحّالموزعة ّالرغم ّفائض ّأصل ّحسابّّالتشغيلمن ّفائض أو

ّماّ ّغالبا  ّأنه ّإال ّالحالية ّللفترة ّالجاري ّدفعهاّّيسرتالمتاجرة ّوتجعل ّالموزعة ّاألرباح مدفوعات
بحيثّتكونّأقربّماّتكونّإلىّفائضّالتشغيلّسلسا ّحيثّأنهاّفيّكثيرّمنّاألحيانّماّتدفعهاّ
غيرّأنهّفيّبعضّاألحيانّتدفعهاّبحيثّتكونّ
ّيكونّ ّعندما ّخاصة ّبقليل ّقيمتها ّمن أعلى

ّجداّ  ّمنخفض ّنفسه ّالتشغيل ّفائض وألسبابّ.
ّأ ّهناك ّتكن ّلم ّنظامّعملية، ّفي ّمحاوالت ي

ّتوزيعاتّاألرباحّمعّ ّلمحاذاة الحساباتّالقومية
ّواحدة ّحالة ّفي ّإال ّاألرباح ّهذاّ. ويحدث

ّكبيرةّ ّالموزعة ّاألرباح ّتكون ّعندما االستثناء
بشكلّغيرّمتناسبّبالنسبةّللمستوىّاألخيرّمنّ

ّواألرباح ّاألسهم ّعلى ّالموزعة ّاألرباح ومنّ.
ّكانتّاألرباحّا ّإذا ّما ّتحديد ّكبيرةّأجل لموزعة

بشكلّغيرّمتناسبّمنّعدمهّفمنّالمفيدّإدخالّ
ّللتوزيع ّالقابل ّالدخل ّمفهوم الدخل  ويكون.

القابل للتوزيع الخاص بمؤسسة ما مساوياً 

 التحويالت كافة إليه مضافاً  التنظيملدخل 
 كافة ناقصاً  القبض المستحقة الجارية

 وناقصاً  دفعها المستحق الجارية التحويالت
 معاش استحقاقات في للتغيير التسوية
 في التقاعد معاش بنظام المرتبطة التقاعد
ومنّهذاّالمنطلق،ّمنّالممكنّّ.المؤسسة هذه

أنّننظرّإلىّنسبةّاألرباحّالموزعةّإلىّالدخلّ
القابلّللتوزيعّعلىّمدىّالسنينّالقليلةّاألخيرةّ
وكذاّتقييمّمدىّمعقوليةّأوّوجاهةّأنّالمستوىّ

ّالمّو ّلألرباح ّمتمشيةّالحالي ّعنها ّالمعلن زعة
ّمنّ ّما ّدرجة ّوقبول ّسبق ّفيما ّالممارسة مع

ّالسالسةّمنّسنةّألخرى ّتجاوزّمستوىّ. ذا األرباحّالموزعةّالمعلنّعنهاّإلىّحدّكبيرّهذاّوا 
ّأنهاّ ّعلى ّالزيادة ّتعامل ّأن ّينبغي المستوى
ّملكيةّ ّحقوق ّسحب ّوتحديدا  ّمالية  .المالكّمنّالشركةمعاملة

ّ
هذهّالمعاملةّعلىّجميعّالشركاتّسواءّّتنطبق 7-132

ّ ّشبه ّأو ّمتحدة كانتّّسواءّشركةكانت
ّمحلي ّأو ّأجنبي ّأو ّخاص ّلحكم .ّخاضعة

ّالشركاتّ ّحالة ّحول ّالنقاش ّمن ّمزيد وهناك
ّالفصلّ ّفي ّالعامة ّقبل ّمن ّعليها المسيطر

22.ّ
 

 الشركات أشباه دخل من السحب          
 
 من الشركة شبهسحوبات الدخل من  تتألف  7-133

هذا الجزء من الدخل القابل للتوزيع الذي 
ّويكون. الشركة شبهيقوم المالك بسحبه من 
ّ ّمالكو ّبسحبهّالشركاتّشبهالدخلّالذيّيقوم

ّللدخلّ ّمماثال  ّالمؤسسية ّشبه ّالكيانات عنّطريقّدفعّاألرباحّّالمشاريعالمسحوبّمنّمن
وبناءا ّعلىّذلك،ّيتمّ.ّالموزعةّلحامليّأسهمها خلّعلىّأنهّدخلّملكيةّمتراكمّمعاملةّهذاّالد

ّ ّالشركاتّشبهلمالك ّتحديدّ. ّيتم ّأن ويلزم
منّّالشركاتّشبهسحبّالدخلّمنّقبلّمالكّ

ّمنّ ّكاملة ّمجموعة ّإنشاء ّمن ّالتمكن أجل
ّأنهّ ّعلى ّمعه ّالتعامل ّويتم ّللكيان الحسابات
ّالمملوكةّ ّنظيرتها ّعن ّمنفصلة ّمؤسسية وحدة

 .لمالكها
ّ
ّّال 7-134 ّمن ّالدخل ّسحوبات ّالشركةّشبهتشمل

ّخاللّّسحوبات ّمن ّتحقيقها ّيتم ّالتي األموال
علىّّالشركة؛ّشبهبيعّأوّالتصرفّفيّأصولّ

ّأوّ ّاألصول ّالمخزوناتّأو ّبيع ّالمثال، سبيل
ّمنّ ّغيرها ّأو ّاألراضي ّأو ّالثابتة الموجودات

ويمكنّأنّيتمّقيدّمثلّ.ّاألصولّغيرّالمنَتجة
هذهّالمبيعاتّكتصرفاتّفيّحسابّرأسّالمالّ

كماّيمكنّتسجيلّتحويلّاألموالّّالشركة،ّلشبه
ّأوّ ّحقوقّملكية ّسحبّمن ّأنها ّعلى الناتجة

ّلشبهّالماليّالحسابّفيّالشركاتّأشباهأسهمّ
/ّمستحقّالقبضّمنّقبلّمالكهاّوكقيدّالشركة
ّمالكيها ّاألموالّ. ّتعامل ّمماثلة، وبطريقة

المسحوبةّعنّطريقّتصفيةّكمياتّكبيرةّمنّ
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ّالمح ّالمتراكمة ّمنّالمدخرات ّغيرها ّأو تجزة
ّ ّالخاصة ّفيّّالشركاتّبأشباهاالحتياطات بما

ّتكونتّ ّالتي ّواالحتياطات ّالمدخرات ّتلك ذلك
ّتدبيراتّاحتياطّاستهالكّرأسّالمالّ منّأصل

ّسحوباتّمنّحقوقّّ–الثابتّ تعاملّعلىّأنها
ّالعادية ّالملكيةّأوّاألسهم ّالوضعّ. ويتوافقّهذا

مّالعاليةّمعّمعاملةّاألرباحّالموزعةّعلىّاألسه
ّقبلّ ّمن ّالدفع ّوالمستحقة ّالعائد ّأو القيمة

 .الشركاتّالمدرجةّالموصوفةّأعالهّمباشرة
ّ
ّأيّّوعلى 7-135 ّتعامل ّأن ّينبغي ّسبق، العكسّمما

ّ ّمالك ّيوفرها ّمالك)أموال ّّالشركاتّأشباه(
حيازةّأصولّأوّللحدّمنّالتزاماتهاّعلىّّبغرض

ّأسهمهاّ ّأو ّملكيتها ّحقوق ّإلى ّإضافات أنها
توزيعّسلبيّمنّالدخلّالقابلّللتوزيعّللمؤسساتّوتماما ّكماّأنهّالّيمكنّأنّيكونّهناكّ.ّالعادية

فيّشكلّأرباحّموزعةّسلبية،ّفمنّغيرّالممكنّ
ّالقابلّ ّالدخل ّمن ّسلبي ّتوزيع ّعلى الحصول

فيّّالشركاتّأشباهللتوزيعّالخاصّبالشركاتّأوّ
ّشبهومعّذلك،ّإذاّكانتّ.ّشكلّسحوباتّسلبية

ّالشركة ّكانتّّوكةمملّ ذا ّوا  ّالحكومة ّقبل ّعالقةّمن ّذات ّكأمر ّمستمر ّتشغيلي ّعجز تدير
ّمتعمدةّ ّحكومية ّواجتماعية ّاقتصادية بسياسة
ّتجاهّ ّألموال ّمنتظمة ّتحويالت ّأي ّفإن حينئذ

ّلتغطيةّالحكومةّجانبّمنّتتمّالمؤسسة
ّإنهاّعلىّمعاملتهاّيتمّوأنّينبغيّخسائرها
ّإعانات 115.7ّّالفقرةّفيّشرحهّتمّكماّدعم/

 .أعاله(ّج)
ّ

 المعاد المباشر األجنبي االستثمار عائدات        
 استثمارها

 
فيّالفصلّالسادسّوالعشرين،ّّإيضاحهتمّّكما 7-136

فإنّمؤسسةّاستثمارّأجنبيّمباشرّهيّمؤسسيةّ
ّمستثمرّ ّفيها ّوضع ّفردية ّأو ّمتحدة ّشركة أو

وقدّتكونّمؤسسةّ.ّأجنبيّاستثمارّأجنبيّمباشر
ّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّإما؛

ّلشركةّاعتباريةّشخصيةّذيّغيرّفرع .ّأ
ّاعتباريةّّمقيمةّغير ّشخصية ّذي ّغير ّمشروع أو
ّ:ّمقيمغيرّ ّّشركةّشبهوتعاملّهذهّالحالةّعلىّأنها

ّأوّ؛
ّمستثمرّّيملكّشركة .ّب ّاألقل ّعلى فيها

ّ ّواحد ّ)أجنبي ّتكون ّال ّأو ّتكون ّقد ّشركةوالتي
ّأخرى ّفيّفعاالّ ّصوتاّ ّلهّليكونّكافيةّأسهماّ (
 .إدارتها

ّ
أنّتتمّالتوزيعاتّالفعليةّمنّأصلّالدخلّّيمكن 7-137

ّاالستثمارّ ّبشركات ّالخاص ّللتوزيع القابل
ّعلىّ ّموزعة ّأرباح ّشكل ّفي ّالمباشر األجنبي
ّشبهّ ّالشركات ّمن ّللدخل ّسحوبات ّأو األسهم

وتسجلّالمدفوعاتّالتيّتتمّوفقّهذهّ.ّالمؤسسية
الطرقّللمستثمرينّاألجانبّالمباشرينّفيّنظامّ

ّالقومية ّالمدفوعاتّّالحسابات ّميزان وفي
ّاالستثمار ّلدخل ّدولية ّكتدفقات ّذلك،ّ. ومع

ّمعاملةّّيقتضي ّيتم ّأن ّكذلك ّالنظامين كال
ّاألجنبيّ ّاالستثمار ّلشركة ّالمحتجزة األرباح
ّإلىّ ّوتحويلها ّتوزيعها ّتم ّأنه ّلو ّكما المباشر
للمستثمرينّاألجانبّالمباشرينّبماّيتناسبّمعّ

ّث ّالشركة ّملكية ّحقوق ّفي ّملكياتهم ّإعادةم
ّاإلضافاتّ ّطريق ّعن ّجانبهم ّمن استثمارها
ّالمالي ّالحساب ّفي ّالملكية ّحقوق .ّإلى

ويصنفّالتحويلّالماليّالمحتسبّأوّالصوريّ
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالمحتجزة ّاألرباح لهذه
القوميةّعلىّأنهّشكلّمنّأشكالّالدخلّالموزعّ
ّمدفوعاتّ ّأي ّإلى، ّوالمضاف ّعن، المنفصل

ّالموزع ّلألرباح ّأوّفعلية ّاألسهم ّعلى ة
 .الشركاتّأشباهلسحوباتّللدخلّمنّ

ّ
ّفيّالمعاملةّهذهّوراءّالعقالنيّالمنطقّويمكن 7-138

ّاألجنبيّاالستثمارّشركةّأنّوحيثّأنه
ّخاضعةّ–ّالتعريفّوبحكمّ–ّتكونّالمباشر
ّمستثمرين)ّمستثمرّتأثير،ّأوّلحكم، ّأجنبي(
ّأرباحهاّمنّبعضّاحتجازّقرارّفإنّمباشر،
ّقراراّ ّيمثلّوأنّالبدّالشركةّداخلّالموزعة
ّجانبّمنّومدروساّ ّمتعمداّ ّاستثمارياّ 
ّالمستثمر .ّالمباشرينّاألجانبّالمستثمرين/

ّاألغلبيةّفإنّالعملية،ّالممارسةّواقعّوفي
ّهيّالمباشرّاالستثمارّشركاتّمنّالعظمى
ّالفرديةّالفروعّأوّأجنبيةّلمؤسساتّفروع

ّتماماّ ّعليهاّيسيطرّوالتيّاألجنبية،ّللشركات
 .مالكيهاّقبلّمنّأوّاألمّشركاتهاّقبلّمن

ّ
ّشركةّلشبهّأوّلمؤسسةّالمحتجزةّاألرباحّتكون 7-139

ّاألرباحّّمتساوية ّناقصَا ّللتوزيع ّالقابل للدخل
ّأوّ ّدفعها ّالمستحق ّاألسهم ّعلى الموزعة

ّأوّ ّالشركةّشبهسحوباتّالدخلّمنّالمؤسسة
ذاّالتوالي؛ّعلى ّاالستثمارّشركةّكانتّوا 

ّقبلّمنّبالكاملّمملوكةّباشرالمّاألجنبي
ّ)ّوحيدّمباشرّأجنبيّمستثمر ّسبيلعلى
ّ(أجنبيةّمؤسسةّفروعّمنّفرعّالمثال، ّفإن،
ّتمّقدّأنهّاعتبارّيتمّالمحتجزةّاألرباحّمجمل
ّوفيّاستثمارها،ّأعيدّثمّالمستثمرّلهذاّتحويلها

.ّصفراّ ّالشركةّادخارّيكونّالحالةّهذهّمثل
ّفقطّجزءاّ ّمباشرّأجنبيّمستثمرّيملكّوعندما

ّالمباشرّاالستثمارّشركةّملكيةّحقوقّمن
ّإلى،ّتحويلهّتمّقدّأنهّيعتبرّالذيّالمبلغّيكون
ّاألجنبيّالمستثمرّقبل،ّمنّاستثمارّإعادةّوتم
ّمنّالمملوكةّالحصةّمعّمتناسباّ ّيكونّ–

ّ.الملكيةّحقوق
 

 المحلية للشركات المحتجزة األرباح        
 
ّتوزيعّمعاملةّلتوسيعّبهّأدليّقدّاقتراحّثمة 7-141

ّالشركاتّمالكيّلتشملّالمحتجزةّاألرباح
ّالشركاتّالخصوصّوجهّوعلىّاألخرى
ّوالتحقيقّاالقتراحّهذاّتقصيّويشكلّالعامة؛

 .البحثّأعمالّجدولّمنّجزءّفيه
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 دخل االستثمار  نفقات    . 4
   

 بوالص لحاملي يعزى الذي االستثمار دخل       
 التأمين

 
ّلحامليّالعائدّاالستثمارّدخلّتقسيمّينبغي 7-141

ّالتأمينّوبوالصّالمخاطرّضدّالتأمينّبوالص
 .الحياةّعلى

ّ
ّّبالنسبة 7-142 ّيكونّالحياه،ّغيرّعلىلبوالصّتأمين

ّبوليصةّحاملّتجاهّالتزاماّ ّالتأمينّشركةّعلى
ّإيداعهّيتمّالذيّالتأمينّقسطّمبلغّبقدرّالتأمين

ّبقيمةّوكذلكّبعدّيستحقّلمّولكنهّالشركةّمع
ّلمّولكنهاّالدفعّواجبةّمطالباتّأوّمستحقاتّأية
ّاحتياطيّمنّلديهاّعماّفضالّ ّبعدّتدفع

ّالتيّأوّبعدّعنهاّاإلبالغّيتمّلمّالتيّللمطالبات
ّوبأخذ.ّبعدّتسويتهاّيتمّلمّولكنّبهاّاإلخطارّتم
ّشركةّتحتفظّأوّتمسكّاالعتبار،ّفيّااللتزامّهذا

ّفنيةّباحتياطياتّالتأمين ّدخلّويعامل.
ّعلىّاالحتياطياتّبهذهّيتصلّفيماّاالستثمار

ّالتأمين،ّبوالصّلحامليّللتوزيعّقابلّدخلّأنها
ّالتأمينّبوالصّحامليّعلىّتوزيعهّيتمّثمّومن
ّدفعهّويتمّاألوليّالدخلّتخصيصّحسابّفي
ّلقسطّتكملةّأوّكملحقّالتأمينّشركةّإلىّثانية

ّوتكون.ّالثانويّالدخلّتوزيعّحسابّفيّالتأمين
ّالتيّاالحتياطياتّتلكّهيّالمعنيةّاالحتياطيات

ّمقابلّبالتزامّالشركةّوتعترفّتدركّعندماّتنشأ
 .التأمينّبوالصّحامليّتجاه

ّ
ّنظامّبتشغيلّتعنىّمؤسسيةّلوحدةّبالنسبةّأما 7-143

ّأيضاّ ّهناكّيكونّفقدّالرسوم،ّضدّموحدّضمان
ّالنظامّاحتياطياتّعلىّمكتسبّاستثمارّدخل
ّهذهّإظهارّيتمّأنّأيضاّ ّوينبغيّالبرنامجّأو

ّالوحداتّعلىّتوزيعهّيجرىّأنهّعلىّالدخل
ّهيّتكونّالّربماوالتيّ)ّالرسومّبدفعّتقومّالتي
ّمنّلالستفادةّنفسهاّتعدّالتيّالوحداتّنفسها

ّأوّإضافيةّرسومّأنهّعلىّويعامل،ّ(الضمانات
 .للدخلّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّمكملة

ّ
لبوالصّالتأمينّعلىّالحياةّوالسنويات،ّّبالنسبة 7-144

يكونّعلىّعاتقّشركاتّالتأمينّالتزاماتّتجاهّ
حامليّبوالصّالتأمينّوالسنوياتّمساويةّللقيمةّ

ّالمتوقعة ّللمطالبات ّالحالية ّهذهّ. ّإلى وبالنظر
ّأمواال ّ ّالتأمين ّشركات ّلدى ّيكون ّمنّااللتزامات، ّمكونة ّالتأمين ّبوالص ّحاملي ّإلى تعود

ّبالنسبةّالعالوا ّعنها ّيعلن ّاإلعاناتّالتي تّأو
ّفيّ ّالمشاركة ّتشمل ّذاتّالتي لبوالصّالتأمين
ّحامليّ ّمن ّلكل ّتدبيرات ّعن ّفضال  األرباح

(ّالسنوياتّيتلقىمنّ)ّوالسناهيّالتأمينبوالصّ
ّالمستقبليةّالعالواتّبمدفوعاتّيتعلقّفيما

ّالمستحقاتّأوّالمطالباتّمنّوغيرها ّّويتم.
ّاألصولّمنّمجموعةّفيّالاألمّوّهذهّاستثمار
ّالماليةّغيرّاألصولّبعضّفيّوربماّالمالية

ّواألراضيّالعقاراتّمثل ّشركاتّوتحصل.
ّالماليةّاألصولّمنّاستثمارّدخلّعلىّالتأمين

ّتشغيلّفوائضّعلىّتتحصلّكماّواألراضي،
ّالسكنيةّالمبانيّاستئجارّأوّتأجيرّمنّصافية

ّالمبانيّمنّغيرهاّأو ّذلك،ّإلىّوباإلضافة.
ّحيازةّخسائرّأوّأرباحّالتأمينّشركاتّتحقق
ّالمحتجزةّالماليةّاألصولّعلى ّقيدّوينبغي.

ّلحامليّعنهاّالمعلنّوالمكافآتّالعالوات
ّدخلّأنهاّعلىّالحياةّعلىّالتأمينّبوالص
ّبوالصّحامليّقبلّمنّقبضهّمستحقّاستثمار
ّوربماّالمقيمينّالتأمينّبوالصحامليّ)ّالتأمين
ّ(المقيمينّغير ّأنهاّعلىّمعاملتهاّويتم،

ّيدفعهاّالتأمينّلقسطّإضافاتّآوّمكمالت
ّوكيفما.ّالتأمينّلشركاتّالتأمينّبوالصّحاملو
ّعلىّالموزعةّواألرباحّالفائدةّمعّالحالّهو

ّاالستثمارّدخلّمصدرّيكونّالّقدّاألسهم،
ّولكنّنفسه،ّاالستثمارّدخلّهوّدفعهّالمستحق

ّالمعيارّفإنّالقومية،ّالحساباتّنظامّأجلّمن
ّدخلّأنهّعلىّالدخلّهذاّتسجيلّوراءّالحاسم
ّهذهّيعتبرّالذيّالمتلقيّيخصّاستثمار

ّوضعهّعنّمكافآتّكانتّلوّكماّالمدفوعات
 .التأمينّشركةّتصرفّتحتّالماليةّلألصول

ّ
ّحامليّإلىّالعائدّاالستثمارّدخلّقيدّيتم 7-145

ّمستحقّأنهّعلىّالحياةّعلىّالتأمينّبوالص
ّالقبضّومستحقّالتأمينّشركةّقبلّمنّالدفع
ّتخصيصّحسابّفيّالمعيشيةّاألسرّقبلّمن

ّإلىّتلقائياّ ّالمبلغّهذاّويحملّاألولي؛ّالدخل
ّكماّتعديلّقيدّإلىّالحاجةّدونّمنّاالدخار

ّالمعاشّاستحقاقاتّفيّالتغيراتّمعّالحالّهو
ّالتقاعدي ّأنهّعلىّاالستثمارّدخلّويعامل.
ّثمّومنّالتأمينّلقسطّإضافاتّأوّمكمالت
ّناقصاّ ّالتأمين،ّأقساطّصافيّمنّجزءاّ ّيشكل

ّمستحقّالماليّالحسابّفيّويقيدّالمطالبات،
ّومستحقّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّالدفع

ّتغيراتّبوصفهّالتأمينّشركاتّقبلّمنّالقبض
 .والسنوياتّالحياةّعلىّالتأمينّاستحقاقاتّفي

ّ
ّّخالفاّ  7-146 ّّعلىّالتأمينلحالة ّالحياة ّأوغير

ّاالدخارّإلىّالمبلغّيحملّالتقاعدية؛ّالمعاشات
ّوجهّوعلىّماليةّكمعاملةّقيدهّيتمّثمّومن

ّالتأمينّشركاتّالتزاماتّعلىّكزيادةّالتحديد
ّالتأمينّأقساطّإلىّباإلضافةّالحياةّعلى

ّعنهاّالمعوضّالخدمةّرسومّناقصاّ ّالجديدة
 .دفعهاّالمستحقّالمطالباتّقبلّمن

ّ
 استحقاقات على الدفع برسم االستثمار دخل         
 التقاعدي المعاش

 
ّّكما 7-147 ّفي ّموضح ّالفصل2ّّّالجزءهو من

ّالمعاشّ ّاستحقاقات ّتنشأ ّعشر؛ السابع
ّمنّ ّمختلفين ّنوعين ّمن ّواحد ّمن التقاعدي
نظمّأوّبرامجّالمعاشاتّالتقاعدية،ّوهماّنظامّ

ّ ّالمحددة ّيتمّ)االشتراكات ّبعضّاألحيان، في
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ّ ّالمال ّشراء ّبرامج ّأو ّبنظم  moneyوصفها
purchase schemes،ّّالمنافعّونظام

 .المحددة
ّ
ّفيهّّنظام 7-148 ّيتم ّنظام ّهو ّالمحددة المساهمات

منّقبلّأصحابّّالمدفوعةاستثمارّاالشتراكاتّ
العملّوالموظفينّنيابةّعنّالموظفينّكمتقاعدينّ

ّالمستقبل ّفي ّأخرّ. ّمصدرا  ّهناك ّيكون وال
ّليسّهناكّ ّأنه ّكما ّالمعاشاتّالتقاعدية لتمويل
ّأوّ ّاألموال ّهذه ّمن ّأخر ّانتفاع ّأو استخدام

ّالصناديق ّالمستحقّ. ّاالستثمار ّدخل ويكون
ّالموحدةّ ّاالشتراكات ّاستحقاقات ّعلى دفعه

ّمضافا ّم ّاألموال ّعلى ّاالستثمار ّلدخل إليهاّأيّصافيّفائضّتشغيلّأوّفائضّحسابّساويا 
ّ ّأوّاألراضيّتأجيرّخاللّمنّيكتسبمتاجرة
 .للصندوقّالمملوكةّالمباني

ّ
ّفيهّّنظام 7-149 ّتعرف ّنظام ّهو ّالمحددة المنافع

ّمعادلةّ ّأو ّصيغة ّوفق ّالدفع ّالمستحقة المنافع
ّش ّالصيغة ّهذه ّتأخذ ّما ّوغالبا  ّالصلةّما؛ كل

وبالتاليّفإنّالمصطلحّالبديلّ)بالمرتبّاألخيرّ
ّالمرتبّبمتوسطّأو،ّ(األخيرةهوّنظمّالمرتباتّ

ّمحددةّماّفترةّمدىّعلى ّعنّالتعبيرّويمكن.
ّسبيلّعلىّذلكّفيّبماّعدةّبأشكالّالصيغة
ّنظامّعلىّالتغيرّأوّاالختالفّالمثال،

ّالصناديقّأرباحّفيّالنموّمثلّمحددةّاشتراكات
 .نموّنسبةّأدنىّأو

ّ
ّلصيغةّّونظراّ  7-151 ّوفقا  ّحسابها ّيتم ّالمنافع معينة،ّفمنّالممكنّتحديدّمستوىّاالستحقاقاتّألن

الالزمّعندّأيّنقطةّمنّالزمنّمنّأجلّالوفاءّ
بااللتزاماتّالمستقبلية؛ّوتكونّقيمةّاالستحقاقاتّ

ّالمدفوعاتّالمستقبليةّّهي ّلجميع ّالحالية القيمة
ّاإلكتواريةّ ّاالفتراضات ّباستخدام ّحسابها ويتم
ّافتراضاتّ ّوباستخدام ّاألعمار ّأطوال حول

وتزدادّ.ّاقتصاديةّحولّمعدلّالفائدةّأوّالخصم
ّبدايةّ ّعند ّالموجودة ّلالستحقاقات ّالحالية القيم
ّالعامّألنّالتاريخّالذيّتصبحّإبانهّاالستحقاقات

ّواحد ّبعام ّأقرب ّأصبح ّقد ّالدفع ّمستحقة والّ.
ّالمعاشاتّ ّنظام ّكان ّإذا ّبما ّالزيادة ّقيمة تتأثر
ّلكافةّ ّللوفاء ّكافية ّأموال ّلديه ّفعليا  ّعلىّالتقاعدية ّاألموال، ّفي ّالزيادة ّبنوع ّأو االلتزامات
ّدخلّ ّالزيادة ّهذه ّكانت ّسواء ّالمثال سبيل

 .استثمارّأوّأرباحّحيازة
ّ

 أسهم لحاملي يعزى الذي تثماراالس دخل        
 االستثمار صناديق

 
ّأوّّيبين 7-151 ّاألسهم ّلحاملي ّالعائد ّاالستثمار دخل

ّّالوحدات ّاالستثمار ّصناديق ّذلكّ)في ّفي بما
mutual fundsّصناديقّاالستثمارّالتعاونيةّ

ّالتوظيفّبرأس ّمتغيرّمالوصناديق ّخاللّمن(
ّهذينّوأولّمنفصلين؛ّعنصرينّأوّبندين
ّالتيّاألسهمّعلىّالموزعةّاألرباحّهوّالبندين

ّبصناديقّاألسهمّحامليّعلىّتوزيعهاّيتم
ّالمحتجزةّاألرباحّهوّثانيهاّأماّاالستثمار،

 .االستثمارّبصناديقّاألسهمّلحامليّالعائدة
ّ
ّبنفسّّيقيد 7-152 ّاألسهم ّعلى ّالموزع ّالربح مكون

ّالموزعةّ ّاألرباح ّمع ّتتبع ّالتي ّتماما  ّالمؤسساتّالطريقة ّأو ّالشركات ّفي ّاألسهم على
ّ ّالنحو ّوعلى ّويقيدّّالموصوفالفردية، أعاله؛

مكونّاألرباحّالمحتجزةّباستخدامّنفسّالمبادئّ
ّبشركاتّ ّيتعلق ّفيما ّالموصوفة ّلتلك المماثلة

المباشرّبيدّأنهّيتمّحسابهّاالستثمارّاألجنبيّ
ّفيّ ّاستثمارها ّمعاد ّأرباح ّأي باستثناء

ّالمباشر ّاألجنبي ّاالستثمار ّأنّ. ّيعني وهذا
ّعلىّ ّتوزيعها ّيتم ّالمتبقية ّالمحتجزة األرباح

ّ ّاألسهم ّاالستثمارّ)حاملي ّصندوق ّترك أي
ّادخار ّالصندوقّ(بدون ّفي ّضخها ّيعاد ّثم ،

ّيتمّ ّمعاملة ّخالل ّمن ّاألسهم ّحملة ّقبل من
 .قيدهاّفيّالحسابّالمالي

ّ
 الريوع     . 5
 

 اإليجارات و الريوع بين التمييز         
 
ّالمستحقّواإليجاراتّالريوعّبينّالتمييزّيعد 7-153

ّعقودّبموجبّدفعهاّوالمستحقّقبضها
ّلنظامّبالنسبةّأساسياّ ّأمراّ ّالتشغيليةّاإليجارات
ّمنّشكلّالريوعّأنّحيثّالقوميةّالحسابات
ّاإليجاراتّمعاملةّيتمّبينماّالملكيةّدخلّأشكال
.ّخدماتّمشترياتّأوّمبيعاتّأنهاّعلى

ّعقدّبمقتضىّتؤدىّمدفوعاتّهيّواإليجارات
ّثابتّأصلّاستخدامّبهدفّتشغيليّإيجار
ّنشاطاّ ّللمالكّيكونّحيثّأخرىّوحدةّبخص
ّويتمّالثابتةّباألصولّفيهّيحتفظّإنتاجياّ 

ّالطلبّعندّوتتاحّاالقتضاءّحسبّاستبدالها
ّللمستأجرين ّتؤدىّدفعةّفهوّالريعّأما.
ّموردّالستخدامّموردّإيجارّعقدّبمقتضى
ّطبيعي ّالمؤجرّاألصلّنمطّفقطّيختلفّوال.
ّطبيعةّكذلكّتختلفّبلّواإليجاراتّالريوعّبين
ّمنهماّكل ّاألنواعّبينّالفرقّشرحّويتم.

ّمن5ّّالجزءّفيّاإليجارّلعقودّالمختلفة
ّ.عشرّالسابعّالفصل

 
 الطبيعية الموارد على الريوع         

 
 قبل من قبضه المستحق الدخل هو الريع154.7ّ

 نظير( المالك أوالمؤجر ) طبيعي مورد مالك
 وحدة تصرف تحت الطبيعي المورد وضعه

 الستخدام( نزيل أومستأجر ) أخرى مؤسسية
ّالتطرقّويتمّ؛اإلنتاج في الطبيعي المورد
ّريعّحاالتّمنّالخصوصّوجهّعلىّلحالتين
ّعلىّوالريعّاألرضّعلىّالريعّوهماّالمورد
ّالتربةّتحتّالواقعةّبالطبقاتّالمتعلقةّالموارد

ّاألرضّجوفّفيّأو ّباقيّعلىّالريعّويتبع.
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ّلهاتينّبالنسبةّالمطروحّالنمطّالطبيعيةّالموارد
ّ.الحالتين

ّ
 األراضي ريوع        

 
ّباستمرارّّيقيد 7-155 ّتراكمه ّمع ّاألراضي ّعلى ريوع

ّالمتفقّ ّالعقد ّفترة ّاألرضّطوال ّلمالك بالنسبة
ّ ّاألرضّوالمستأجر؛ ّصاحب ّبين ّويكونعليها

ّلقيمةّ ّمساويا  ّمعينة ّمحاسبية ّلفترة ّالمقيد ّتلكّالفترةّالريع ّالمستحقّدفعهّخالل الريوعّالمتراكم
ّمبلغّ ّعن ّومنفصل ّمتميز ّوبشكل ّالزمن، من

ّأوّالريوعّالريعّالم ستحقّدفعهّخاللّتلكّالفترة
 .المدفوعّفعلياّ 

ّ
ّإطارّوفيأنّيتمّدفعّالريعّنقدا ّأوّعينا ؛ّّيجوز 7-156

ّماّأوّالمزارعةّأوّالغلةّفيّالمشاركةّنظم
ّالريعّقيمةّوتثبيتّتحديدّيتمّالّيماثلها،
ّويتمّالنقديةّالناحيةّمنّمسبقاّ ّدفعهّالمستحق

ّللمحاصيلّاألساسيةّاألسعارّوفقّبالقيمةّقياسه
ّاألرضّلمالكّبتقديمهاّالمستأجرّيلتزمّالتي

ّبينهمّعقدّبمقتضى ّعلىّالريعّيشملّكما.
ّالمياهّلمالكّدفعهّالمستحقّالريوعّأيضاّ ّاألرض
ّهذهّاستغاللّحقّنظيرّالداخليةّواألنهار
ّمنّلغيرهاّأوّترفيهيةّألغراضّالمائيةّالقنوات

 .الصيدّذلكّفيّبماّاألغراض
ّ
ّضرائبّّقد 7-157 ّبدفع ّاألرضّملزما  ّصاحب يكون

عقاريةّأوّبتكبدّنفقاتّصيانةّمعينةّوحدهّنتيجةّ
ّهذهّ ّأن ّالعرفّعلى ّوجرى ّلألرض؛ المتالكه
ّمستحقةّ ّأنها ّعلى ّتعامل ّالنفقات ّأو الضرائب
الدفعّمنّقبلّالمستأجرّوالذيّيفترضّبأنهّيقومّ
بخصمهاّمنّالريعّالذيّخالفا ّلذلكّكانّسيكونّ

ّبدف ويوصفّالريعّ.ّعهّلصاحبّاألراضيملزما 
ّالضرائبّ ّاقتطاع ّجرءا ّالطريقة المخفضّبهذه
ّصاحبّ ّيكون ّوالتي ّالنفقات ّمن ّغيرها أو

ّ ّبـ ّبها ّملزما  ّاقتطاعّ"األرض ّبعد الريوع
ّالضرائب ّيقومّ". ّأن ّعرف ّاعتماد ّخالل ومن

ّالضرائبّ ّاقتطاع ّبعد ّالريوع ّبسداد المستأجر
ّح ّفي ّالنفقات ّأو ّالضرائب ّتقيد ساباتّفقط
والّ.ّاإلنتاجّأوّتوليدّالدخلّالخاصةّبالمستأجر

ّ ّالمعاملة ّهذه ّشأن ّمن ّدخلّتغييريكون
ّالمستأجر ّتجنبّإلىّالعرفّهذاّإتباعّويؤدي.

ّاألراضيّلصاحبّبالنسبةّافتراضيةّشركةّخلق
 .مؤجراّ ّبصفته

ّ
ّالمبانيّعلىّدفعهاّالمستحقّاإليجاراتّتعامل 7-158

ّخدمات؛ّمشترياتّأنهاّعلىّالهياكلّمنّوغيرها
ّيمكنّالعملية،ّالممارسةّواقعّوفيّذلكّومع
ّواإليجاراتّالريعّمنّكلّتغطيّأنّوحيدةّلدفعة
ّمنّتتألفّأرضّمؤسسيةّوحدةّتؤجرّعندما

ّالطبيعيةّحالتهاّفيّوأرضّأرضّتحسينات
ّبمقتضىّعليهاّتقعّمبانيّأيةّكذلكّتشملّوربما

ّيتمّالّحيثّواحد،ّإيجارّعقدّأوّواحدّعقد
ّسبيلّعلى.ّالمدفوعاتّنوعيّبينّفيهّالتفريق
ّالمزرعةّبيتّبتأجيرّمزارعّيقومّقدّالمثال؛
ّالزراعيةّالمزرعةّوأرضّالمزرعةّومباني
ّواحدّعقدّبموجبّللرعيّالصالحةّواألخرى

ّالعناصرّكافةّتغطيّفقطّواحدةّدفعةّفيهّتقيد
ّمعاّ ّاألربعة ذا. ّأساساّ ّهناكّيكنّلمّوا 

ّبينّالتفريقّفيّعليهّيرتكزّموضوعياّ 
ّبالنسبةّواإليجارّاألرضّعلىّالريوعّمدفوعات
ّالمبلغّكاملّبمعاملةّيوصىّحينئذّللمباني
ّأرضّقيمةّبأنّيعتقدّعندماّريعّأنهّعلى

ّواألرضّالمبانيّقيمةّتتجاوزّالمرعى
ّخالفّالوضعّكانّإذاّوكإيجارّالزراعية،

ّ.ذلك
 

 الجوفية األصول ريع         
 
ملكيةّاألصولّالجوفيةّفيّشكلّرواسبّّتعتمد 7-159

ّالحفريّ ّالنفطّأوّ)المعادنّأوّالوقود ّأو الفحم
ّعلىّالطريقةّالتيّيجرىّوفقا ّ(ّالطبيعيالغازّ ّحقوق ّتعريف ّالقانون،ّبموجبّالملكيةلها
ّحالةّفيّالدوليةّاالتفاقاتّعلىّوكذلك

ّوفي.ّالدوليةّالمياهّقاعّفيّالموجودةّالرواسب
ّمالكّإلىّاألصولّتنتميّقدّالحاالت،ّبعض
ّفيّأنهّغيرّالرواسب،ّتحتهاّتقعّالتيّالتربة
ّحكوميةّوحدةّإلىّتنتميّربماّأخرىّحاالت
 .مركزيةّأوّمحلية

ّ
ّّيجوز 7-161 ّاألصول ّيمنحّمالكو ّكانواّّ-أن سواء

ّ ّحكومية ّأو ّخاصة ّإيجارّّ–وحدات عقود
ّلهاّ ّيسمح ّبما ّأخرى ّمؤسسية لوحدات

ترةّمحددةّباستخراجّمثلّهذهّالرواسبّطوالّف
ّريع ّدفع ّمقابل ّفي ّالزمن ّمن ّماّ. ّرسومّوغالبا  ّأو ّباإلتاوات ّالمدفوعات ّهذه توصف

ّ ّفيّاألساسّّ،royaltiesاستخراج ّأنها غير
ّوضعّ ّمقابل ّفي ّاألصول ّلمالكي ّيتراكم ريع
ّمؤسسيةّ ّوحدات ّتصرف ّتحت ّاألصول تلك
ّ–أخرىّلفترةّمحددةّمنّالوقتّويتمّمعاملتهاّ

ّ ّنظامّّ–اإلتاوات ّفي ّالواردة ّالطريقة بنفس
وقدّيأخذّالريعّشكلّدفعاتّ.ّالحساباتّالقومية

ّمعدلّ ّعن ّالنظر ّبصرف ّثابتة ّلمبالغ دورية
ّتكونّاال ّقد ّشيوعا  ّأكثر ّبشكل ّأو وقدّ.ّجزءا ّمنّكميةّأوّحجمّاألصلّالمستخرجستخراج،

ّاالستكشافّ ّمجال ّفي ّالعاملة ّالشركات تقوم
ّفيّ ّالسطحية ّاألرض ّلمالكي ّدفعات بتسديد
مقابلّالحصولّعلىّحقّإجراءّعملياتّحفرّ
استكشافيةّأوّللتحققّبوسائلّأخرىّمنّوجودّ

ّالجوفية ّاألصول ّموقع ّأو ّهذهّّو. تعامل
الدفعاتّهيّاألخرىّعلىّأنهاّريعّحتىّلوّلمّ

ّ.استخراجّأييتمّ
ّ
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 حسابات إعادة توزيع الدخل: الفصل الثامن
 

  مقدمة. أ 
ّإعادةّيتمّكيفّيبينانّحسابينّالفصلّهذاّيصف 5-3

ّطريقّعنّالمؤسسيةّالوحداتّبينّالدخلّتوزيع
ّالتحويالتّمتحصالتّأوّومقبوضاتّمدفوعات
ّالمرحلةّإليهّالمشارّالتوزيعّإعادةّويمثلّالجارية؛
ّفيّمبينةّهيّكماّالدخلّتوزيعّعمليةّفيّالثانية

ّهماّوالحسابين.ّالقوميةّالحساباتّنظامّحسابات
ّإعادةّوحسابّللدخلّالثانويّالتوزيعّحساب
 .العينيّالدخلّتوزيع

ّكيفيةّّيعرض 5-8 ّللدخل ّالثانوي ّالتوزيع حساب
ّ ّأوّمؤسسيةّلوحدةّاألوليةّالدخولّميزانتحويل
ّطريقّعنّالمتاحّدخلهاّإلىّمؤسسيّلقطاع

ّباستثناءّالجاريةّالتحويالتّودفعّتحصيل
 .العينيةّاالجتماعيةّالتحويالت

ّبعمليةّّويدفع 5-4 ّالعيني ّالدخل ّتوزيع حسابّإعادة
الدخولّالمتاحةّلألسرّالمعيشيةّوللمؤسساتّغيرّإعادةّتوزيعّالدخلّقدما ؛ّحيثّيبينّكيفّتحولّ

ّّالهادفة ّالمعيشيةّّتخدمّالتيللربح األسر
(NPISHsّ ّدخولهاّإلىّالحكوميةّوالوحدات(

ّودفعّتحصيلّخاللّمنّالمعدلةّالمتاحة
ّالعينيةّةاالجتماعيّالتحويالت ّتشملّّو. ال

 .الشركاتّغيرّالماليةّوالماليةّفيّهذهّالعملية
ّوالوصفّبالتعريفّالفصلّهذاّغالبّيعنى 5-3

ّللتحويالتّالمختلفةّلألنماطّالمفصلينّوالتصنيف
ّالثانويّالتوزيعّحسابيّفيّقيدهاّيتمّالتيّالجارية
عادةّللدخل ّالعينيّالدخلّتوزيعّوا  ّمنّوكجزء.
ّنظمّتشكيلّحولّمناقشةّثمةّهناكّالوصف،ّهذا
ّكمتلقيةّودورهاّاالجتماعيّالضمانّبرامجّأو

ّللمنافعّوكموزعةّاالجتماعيةّلالشتراكات
 .االجتماعية

ّمرتبطةّمفاهيمّأربعةّبينّالفرقّاستيعابّيعد 5-8
ّالمذكورينّالحسابينّلتقديرّبالنسبةّحاسمةّمسألة
ّالضمانّهيّالمفاهيمّوهذهّالفصل؛ّهذاّفي

ّوالمساعداتّاالجتماعيّوالتأمينّاالجتماعي
ّوهذه.ّالعينيةّاالجتماعيةّوالتحويالتّاالجتماعية
ّمنّوبمزيدّأدناهّباقتضابّمشروحةّالمفاهيم
 .الفصلّهذاّمنّاألخرىّاألجزاءّفيّالتفصيل

أوّبرامجّالضمانّاالجتماعيّهيّتلكّالنظمّّنظم 5-0
التيّتدفعّفيّإطارهاّاشتراكاتّاجتماعيةّمنّقبلّ
ّآخرينّأوّمنّقبلّأصحابّالعملّ ّأو الموظفين
ّفيّ ّالحق ّتأمين ّأجل ّمن ّموظفيهم ّعن نيابة
ّالضمانّ ّمنافع ّاستحقاق ّأو ّعلى الحصول
ّفيّ ّأو ّالجارية ّالفترات ّفي ّسواء االجتماعي

ّلل ّالالحقة ّمنّالفترات ّلغيرهم ّأو موظفين
ّالمنافعّوتنقسم.ّلورثتهمّأوّلمعاليهمالمساهمينّأوّ

ّالضمانّنظمّقبلّمنّدفعهاّالمستحقّاالجتماعية
ّالتقاعديةّالمعاشاتّنوعين؛ّإلىّاالجتماعي

ّأوّالطبيةّالمنافعّمثلّالمنافعّمنّوغيرها
ّوعادة.ّبالبطالةّالمتعلقةّأوّاإلسكانيةّأوّالتعليمية

ّغيرّالمنافعّأماّنقدا ،ّالتقاعديةّالمعاشاتّتدفع

ّنقداّ ّالدفعّمستحقةّتكونّربماّالتقاعدّمعاشات
ّ.عيناّ ّأو
 

ّنظمّمنّرئيسيينّنوعينّبينّالتفريقّيمكن 5-7
ّاالجتماعي؛ّالضمان

النوعّاألولّمنّنظمّالتأمينّاالجتماعيّّيتألف .أّ
التيّتغطيّالمجتمعّبأكملهّأوّقطاعاتّكبيرةّ

ّالّو حداتّالحكوميةّمنّالمجتمعّوالتيّتفرضها
ّوتمولها ّعليها ّوتسيطر ّالمعاشاتّ. ّتكون وقد

ّالنظمّ ّفيّإطارّهذه التقاعديةّالمستحقّدفعها
ّ ّبمستويات ّمرتبطة ّغير ّأو ّأجورمرتبطة

ّعملهّالمستفيد ّبتاريخ ّأو ّترتبطّ. ّما ّالتقاعدّونادرا  ّبمعاشات ّالمتعلقة ّغير المنافع
ّ.االجوربمستوياتّ

ّالمرتبطةّاألخرىّالنظمّمنّالثانيّالنوعّيتألف .بّ
ّصاحبّعالقةّمنّالنظمّهذهّوتشتقّبالعمل؛
ّالستحقاقّوتدبيرهاّتقديمهاّفيّبالموظفّالعمل
ّشروطّمنّجزءاّ ّيكونّوالذيّالتقاعدّمعاش
ّالمنافعّتوفيرّمسئوليةّتؤولّالّوحيثّالعمل

ّالتأمينّتدبيراتّإطارّفيّالعامةّللحكومة
ّ.االجتماعي

ّهيّالنقديةّاالجتماعيةّالمساعداتّمنافع 5-5
ّالمعيشيةّلألسرّالدفعّمستحقةّجاريةّتحويالت

ّقبلّمنّأوّالحكوميةّالوحداتّقبلّمن
ّاألسرّتخدمّالتيّالربحيةّغيرّالمؤسسات
ّاالحتياجاتّبنفسّالوفاءّأجلّمنّالمعيشية

ّولكنّاالجتماعي،ّالضمانّمنافعّمثلّتماماّ 
ّضمانّنظامّضمنّتقعّالّالتيّالمنافع

ّطريقّعنّعادةّمساهمةّيتطلبّاجتماعي
ّ.االجتماعيةّاالشتراكات

ّمنافعّمنّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّتتألف 5-1
ّومنّعيناّ ّالدفعّالمستحقةّاالجتماعيّالتأمين
ّالمستحقةّالعينيةّاالجتماعيةّالمساعداتّمنافع
 .الدفع

ّ
 للدخل الثانوي التوزيع حساب      . 1
 
ّّباستثناء 5-36 ّاألولية ّالدخول ّالموازنةّوبندميزان

ّلحساباتّ ّاألولي ّالتوزيع ّمن ّقدما  ّالمرحل ّالمتاح ّالدخل ّوكذلك ّاألولي، ّوبندالدخل
فيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخل،ّفإنّّالموازنة
ّ ّللدخلّّفيّالقيودكافة ّالثانوي ّالتوزيع حساب

ّالجارية ّالتحويالت ّمن ّتتألف هو  والتحويل.
معاملة حيث تقوم فيها وحدة مؤسسية واحدة  

 أخرى لوحدة أصل أو خدمة أو سلعة يربتوف
 أي على األخرى الوحدة من الحصول دون من

 كنظير ذلك مقابل في أصل أو خدمة أو سلعة
وتنقسمّالتحويالتّإلىّتحويالتّجاريةّ.ّمباشر

ّرأسمالية ّوتحويالت  الرأسمالية والتحويالت.
 أي يحقق حيث متبادلة غير تحويالت هي

 المضمنة األموال التحويل بعمل القائم الطرفين
 األصول من أصل عن التنازل طريق عن
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 مع، (المخزونات موجودات أو النقدبخالف )
 حساباتبخالف ) مالية مطالبة عن تخليه

 على المتحصل الطرف يكون أو، (المقبوضات
بخالف ) األصول من أصل بحيازة ملزماً  التحويل
تحويالتّرأسّالمالّكبيرةّوغيرّمنتظمةّغيرّأنهّوغالبا ّماّتكونّ.ّالشرطين كال تحقق أو، (النقدية

ّ ّذلك ّيلزم ّالشروطّهذهّمنّشرطّالّأنهّاالال
ّرأسماليا ّّالعتبارّضرورياّ ّيعتبر ّتحويال  التحويل

ّجارياّ  ّتحويال  ّوليس ّالتحويالتّ. ّبقية وتوصف
 فيها تقدم معاملة هو الجاري والتحويل.ّبالجارية
 لوحدة معينة خدمة أو سلعة مؤسسية وحدة
 على األخرى الوحدة من تحصل أن بدون أخرى
 ذلك مقابل في مباشر بشكل خدمة أو سلعة أي

 معاً  الطرفين كال أو طرف يلزم ال كما لها، كنظير
ّويتم.ّاألصول من أصل عن، التنازل أو بحيازة
ّفيّالتفصيلّمنّبمزيدّالتحويلّمفهومّتوضيح
 .أدناه(ّب)ّالقسم

ّ
ّلحسابّالمختصرّالشكل1.8ّّجدولّيبين 5-33

ّاألنواعّبذلكّمحدداّ ّللدخلّالثانويّالتوزيع
ّالتحويالتّتحدثّوقدّللتحويالت؛ّالرئيسية
ّوكذلكّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّالوحداتّبينّالجارية

 .المقيمةّالمؤسسيةّالوحداتّبين
ّ
ّوحدةّّتقيد 5-38 ّقبل ّمن ّدفعها ّالمستحق التحويالت

ّمنّاأليمنمؤسسيةّأوّقطاعّمؤسسيّفيّالجانبّ
ّسبيلّ ّعلى ّاالستخدامات؛ ّبند ّتحت الحساب

ّ ّجدول ّفي ّالدخل1.8ّالمثال، ّعلى ّالضرائب ،
ّقبلّ ّمن ّدفعها ّوالمستحق ّذلك، ّإلى ّوما والثروة
ّتقاطعّ ّعند ّقيدها ّيتم ّالمعيشية ّاألسر قطاع

بهذاّالبندّمعّعمودّاالستخداماتّّالخاصّالسطر
ّوتقيدّالتحويالتّالمستحق.ّبالنسبةّلقطاعّاألسر

قبضهاّمنّقبلّوحدةّمؤسسيةّأوّقطاعّمؤسسيّ
الحسابّأسفلّبندّالموارد،ّّمنّااليسرفيّالجانبّ

ّ ّتقيد ّالمثال، ّسبيل ّالضمانّمنافععلى
بخالفّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّّاالجتماعي

المستحقّقبضهاّمنّقبلّقطاعّاألسرّعندّتقاطعّ
صفّهذاّالبندّمعّعامودّالمواردّالخاصّبقطاعّ

 .األسر
ّ
الحساباتّّنظامّفيّالعامةّالمحاسبةّلقواعدّوفقاّ  5-34

ّوالمقبوضةّالموازنةّبنودالقومية،ّتشيرّالمدخالتّفيّالحسابّوبعيدا ّعنّ ّالمدفوعة ّالمبالغ .ّإلى
وقدّالّتتفقّهذهّالمدخالتّبالضرورةّمعّالمبالغّ
ّالفترةّ ّنفس ّفي ّالمقبوضة ّأو ّالمدفوعة الفعلية

ّالمحاسبية ّأيّمبالغّمستحق. ّوغيرّّوتقيد دفعها
ّ ّأو ّفيّمقبوضةّوغيرّالقبضّمستحقةمدفوعة

ّأوّالمقبوضاتّحسابّتحتّالماليّالحساب
ّ.المدفوعات

ّالتحويالتّمنّأنماطّثالثةّبينّالتمييزّيتم 5-33
ّ:للدخلّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّالجارية
ّالثروةّأوّالدخلّعلىّالجاريةّالضرائب .أّ

ّ.ذلكّإلىّوما
 .االجتماعيةّوالمنافعّالمساهمات .بّ

ّ.األخرىّالجاريةّالتحويالت .جّ
ّ
ّالتحويالتّهذهّطبيعةّحولّملخصّثمةّّّّّّّّّّّ
ّ.التاليةّالفقراتّفيّنستعرضهاّتلبيهاّالتيّواألغراض

ّ
 الخ... الثروة، أو الدخل على الجارية الضرائب      

 
 الثروة أو الدخل على الجارية الضرائب تتألف 5-38

 دخول على الضرائب من األساس فيالخ ...
 ومن الشركات أرباح على أو المعيشية األسر

 مستحق يكون التي الثروة على الضرائب
مع ) ضريبية فترة كل منتظم بشكل دفعها
 المفروضة المال رأس ضرائب عن تمييزها
ّتظهر1.8ّّجدولّوفي.ّ(متباعدة فترات على

ّإلىّوماّوالثروةّالدخلّعلىّالجاريةّالضرائب
ّبالنسبةّالمواردّتحتّقبضهاّوالمستحقّذلك

ّالعالم،ّبقيةّلحسابّوربماّالعامّالحكومةّلقطاع
ّأسفلّدفعهاّالمستحقّالضرائبّتظهرّحينّفي
ّاألسرّلقطاعاتّبالنسبةّاالستخداماتّبند

ّوربماّالمالية،ّوغيرّالماليةّوالشركاتّالمعيشية
ّتخدمّالتيّالربحيةّغيرّالمؤسساتّلقطاع
 .العالمّبقيةّولحسابّالمعيشيةّاألسر

ّ
 االجتماعية والمنافع المساهمات         

 
االجتماعية هي المدفوعات  المساهمات 5-30

الصورية لنظم الضمان / الفعلية أو المحتسبة
 الضمان منافع توفيراالجتماعي من أجل 

ّتتمّوقدّ؛عنها الدفع يتم التي االجتماعي
منّقبلّأصحابّالعملّّاالجتماعية المساهمات

ّموظفيهم ّعن ّنيابة ّفهيّ. ّالنحو، ّهذا وعلى
ّفيّميزانّتشكلّجزءا ّمنّتعويضاتّأوّأجورّالموظفينّ ّتضمينها األوليّلألسرّّالدخلويتم

ّالمعيشية ّالثانويّللدخل،ّ. وفيّحسابّالتوزيع
ّ ّهذه ّمعّّجنباّ ّالمساهماتتقيد ّجنب إلى

ّةالمعيشيّاألسرالمدفوعاتّالتيّتؤدىّمنّقبلّ
ّيعملونّأوّيعملونّأفراداّ ّبصفتهمّنفسها

ّعلىّتقيدّ–ّيعملونّالّأوّالخاصّلحسابهم
ّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّالدفعّمستحقةّأنها

ّالمسئولةّالوحداتّقبلّمنّالقبضّومستحقة
ّتكونّأنّويمكن.ّاالجتماعيّالضمانّنظمّعن

ّمنّّاالجتماعية المساهمات ّالقبض مستحقة
ّمنّالوحداتّفيّأيّقطاعّبصفتهاّ قبلّوحدة

ّ ّلموظفيها ّاجتماعي ّضمان ّنظام وحتىّ)تقدم
وبصورةّاستثنائيةّإلىّاألسرّالمعيشيةّإذاّكانواّ
بصفتهمّمؤسساتّفرديةّيديرونّنظامّللضمانّ

ّأوّمنّقبلّوحدةّ(االجتماعيّيخدمّموظفيهم ،
ّعنّ ّمسئولة ّكمؤسسة ّثالثّمخصصة لطرف

ومعّذلك،ّعلىّاألرجحّماّيتمّقيدّ.ّالنظامّإدارة
ّ ّبالنسبةّّتحتّالمساهماتغالبية ّالموارد بند

ّصناديقّ ّذلك ّفي ّبما ّالعام ّالحكومة لقطاع
ّ ّوبالنسبة ّاالجتماعي، التأمينّّلشركاتالتأمين

ّقطاعّ ّفي ّالتقاعدية ّالمعاشات وصناديق
ّاالجتماعيةّالمساهماتوتقيدّ.ّالماليةّالشركات
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ّلألسرّبالنسبةّفقطّداماتاالستخّبندّأسفل
 .المقيمةّغيرّأوّالمقيمةّسواءّالمعيشية

ّ
 تحصل جارية تحويالت هي االجتماعية المنافع 5-37

 توفير بغرض وتكون المعيشية األسر عليها
 ظروف أو أحداث من تنشأ التي االحتياجات

 أو المرض ظروف المثال، سبيل على معينة،
 أو التعليم أو اإلسكان أو التقاعد أو البطالة
ّعائلية ظروف ّاالجتماعيةّالمنافعّتقدمّوقد.

ّأوّاجتماعيّضمانّبرامجّأوّنظمّإطارّفي
ّ.االجتماعيةّالمساعداتّطريقّعن

 
 

 االستخدامات – مختصر نموذج – للدخل الثانوي التوزيع حساب: 1.2 جدول
 االستخدامات

 وقيود المعامالت
 الموازنة

 الشركات
 المالية غير

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

مجموع  
 االقتصاد

 حساب
 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 229ّ1  17 212ّ1 7 582 248 277 98 الجارية التحويالت
 الجارية الضرائب
 أو الدخل على

 إلى وما الثروة،
 ذلك

24 11 1 178 1 212 1  213 

 المساهمات صافي
 333  1 333  333    االجتماعية

 االجتماعية المنافع
 التحويالت بخالف

 العينية االجتماعية
62 215 112 1 5 384 1  384 

 الجارية التحويالت
 299  16 283 2 71 136 62 12 األخرى

 المتاح الدخل
 به، للتصرف
 اجمالي

228 25 317 219ّ1 37 826ّ1   826ّ1 
 المتاح الدخل

 به، للتصرف
 صافي

71 13 291 196ّ1 34 614ّ1   614ّ1 

ّالتيّالعينيةّاالجتماعيّالضمانّمنافعّتعامل 5-35
ّقدّكانتّلوّكماّأنهاّعلىّالعملّأربابّيقدمها
ّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّوتضمنّنقداّ ّدفعت
ذاّللدخل؛ ّفإنّالمنوال،ّهذاّعلىّاألمرّيكنّلمّوا 
ّعرضهاّسيلزمّكانّالمعنيةّوالخدماتّالسلعّشراء
ّأنّغيرّالعملّأربابّقبلّمنّتكبدتّأنهاّعلى
ّيمكنّوالّوسيطاّ ّاستهالكاّ ّليستّالمنتجاتّهذه

ّنهائياّ ّاستهالكاّ ّلديهاّيكونّأنّللمؤسسات ّومع.
ّالعينيةّاالجتماعيّالضمانّمنافعّتشكلّذلك،

ّالعامةّاالجتماعيّالتأمينّنظمّضمنّالمقدمة
ّ–ّالعينيةّاالجتماعيةّالمساعداتّمنافعّكافةّوكذا
ّيتمّثمّومنّعينيةّاجتماعيةّتحويالتّتشكل

ّالدخلّتوزيعّإعادةّحسابّفيّفقطّتضمينهم
ّاالجتماعيةّالمنافعّتقيد،1.8ّّجدولّوفي.ّالعيني
ّتحتّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّبخالف
ّوربما،ّالمعيشيةّاألسرّلقطاعّبالنسبةّالموارد
ّبندّأسفلّقيدهاّيتمّالمبدأ،ّحيثّومن

ّبرنامجّيديرّقطاعّأليّبالنسبةّاالستخدامات
ّ.العملّصاحبّباعتبارهّاجتماعيّضمان

 

 األخرى الجارية التحويالت         
 
التحويالت الجارية األخرى من كافة  تتألف 5-31

التحويالت الجارية بين الوحدات المؤسسية 
المقيمة، أو بين الوحدات المقيمة وغير 
المقيمة، بخالف الضرائب الجارية على الدخل 

 والمساهماتأو على الثروة وما إلى ذلك، 
 االجتماعية والمنافع االجتماعية والمنافع
ّصافّ.العينية ّالمجموعة ّأقساطّوتشمل ي

ّ ّبوالص ّبموجب ّوالمطالبات ّالتأمينالتأمين
ّّعلى ّالحياة ّبينّالجاريةّوالتحويالتغير

ّتكونّماّغالباّ ّالتيّالحكوميةّالوحداتّمختلف
ّوكذلكّالحكومة،ّمنّمختلفةّمستوياتّعلى
ّاألجنبية،ّوالحكوماتّالعامةّالحكومةّبين

ّالمؤسساتّإلىّالجاريةّالتحويالتّعنّفضالّ 
ّاألسرّخدمةّإلىّتهدفّالتيّالربحيةّغير

ّالمقيمةّالمعيشيةّاألسرّوبينّومنها،ّالمعيشية
ّ.المقيمةّوغير

 
 به للتصرف المتاح الدخل. 8



الحسابات القومية نظام  
 

874 

 
في  الموازنة بندالمتاح للتصرف به هو  الدخل 5-86

حساب التوزيع الثانوي للدخل  ويشتق من 
 لقطاع أو مؤسسية لوحدة األولية الدخول ميزان

ّ:طريقّعنّ،مؤسسي
كافة التحويالت الجارية، فيما عدا  إضافة .أ 

 قبضها المستحق العينية، االجتماعيةالتحويالت 
 و القطاع  هذا أو الوحدة هذه قبل من

 عدا فيما الجارية، التحويالت كافة طرح .ب 
 دفعها والمستحق العينية، االجتماعية التحويالت

 .القطاع أو الوحدة هذه قبل من
ّ
ّّالدخل 5-83 ّمثل ّمثله ،ّ ّبه ّللتصرف ّميزانالمتاح

أوّصافيّّإجماليّتسجيلهاألولية،ّيجوزّّالدخول
استهالكّلرأسّالمالّالثابت؛ّوكماّهوّالحالّفيّ
ّمنّ ّمفضل ّالصافي ّالقياس ّفإن ّأخر، سياق
ّضروريا ّ ّيكون ّقد ّأنه ّغير ّالمفاهيمية الناحية

ّقياسّلصعوبةّنظراّ ّإجمالياّ ّالموازنةّقيودّتسجيل
ّرأسّاستهالكّأنّرغمّحتىّالثابتّالمالّرأس
ّمنّمكونّوليسّاإلنتاجّتكلفةّهوّالثابتّالمال

ّمفهومّإلىّالتاليةّالمناقشةّوتشير.ّالدخلّمكونات
 .المتاحّللدخلّالصافي

ّ
المتاحّللتصرفّبهّليسّكلّماّهوّمتاحّّالدخل 5-88

ّالمعامالتّ ّحسابات ّفي ّالشمولية ّوتعني ّالذاتيّنقدا ؛ ّباإلنتاجّلالستهالك ّالمرتبطة ّالنقدية غير
تعنيّأنّّ–أوّللمقايضة،ّأوّمعّالمكافآتّالعينيةّ

ّخيارّسوىّاستهالكّ ّليسّلديها ّالمعيشية األسر
ّأنواعّمعينةّمنّالسلعّوالخدماتّوالتيّتكونّفي
ّالدخلّ ّأصل ّمن ّالمناظرة ّالنفقات ّقيم شأنها

ّصورية ّأو ّالمتاحّمحتسبة ّأنّ. ّمن ّالرغم وعلى
ّالوحداتّ ّمن ّالعينية ّاالجتماعية التحويالت
ّللربحّ ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات ّمن ّأو الحكومية
ّالمعيشيةّ ّإلىّاألسر ّالمعيشية ّاألسر التيّتخدم

ّ ّإعادةّحسابّفيّمنفصلّبشكلّتسجيلهايتم
ّاألخرىّالتحويالتّتقيدّالعيني،ّالدخلّتوزيع
ّإلىّجنباّ ّللدخلّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّالعينية
ّالنقديةّالتحويالتّمعّجنب ّتشملّوقد.

ّواألدوية،ّوالملبسّالغذاءّمنّالدوليةّالتحويالت
ّغيرهاّأوّماّمجاعةّأثارّلتخفيفّذلك،ّإلىّوما
ّأوّالطبيعيةّالكوارثّتسببهاّالتيّاألهوالّمن

ّالحروب ّالتحويالتّمنّالمستفيدينّويقيد.
ّالعينية،ّاالجتماعيةّالتحويالتّبخالفّالعينية،
ّبنفقاتّيقومونّأنهمّعلىّالعرف،ّوبحسب
ّالخدماتّأوّللسلعّبالنسبةّمحتسبةّاستهالك
ّاستالمهاّتمّقدّالتحويالتّكانتّلوّكماّالمعنية

 .نقديةّصورةّفي
ّ

ّ
ّهيّّعالوة 5-84 ّالمعيشية ّاألسر ّتتلقى ّذلك، على

ّالملكيةّ ّدخل ّتدفقات ّمن ّعدة ّأنواعا  ّبالشكلّاألخرى ّوالتيّالّتتاحّلألسرّالمعيشية المحتسبة
ّوتشملّ ّلهم؛ ّيحلو ّكيفما ّإنفاقه ّمن الذيّيمكنها

ّ ّعلى ّاالستثمار ّدخل ّاألنواع ّالتأمينهذه
ّالتقاعديةّّوالسنوية ّالمعاشات واستحقاقات

ّ ّالدخل ّعن ّوحداتّفضال  ّأو ّأسهم ّمن الوارد
ّاالستثمار ّصناديق ّتدفقاتّ. ّترحل وبالفعل،

ّبصناديقّاالستثمارّوبالتأمينّ ّالمرتبطة الدخل
ّمعاملتهاّ ّيتم ّال ّوالتي ّوالسنويات ّالحياة على

ترحلّإلىّالدخلّّ–علىّأنهاّضمانّاجتماعيّ
بهّعلىّالرغمّمنّأنهاّتذهبّّللتصرفالمتاحّ

جزةّمنّقبلّاألسرّتلقائيا ّلزيادةّاألصولّالمحت
المعيشيةّفيّالمؤسساتّالماليةّالتيّتديرّهذهّ
الصناديقّوالبوالصّالتأمينية،ّومنّثمّالّيكونّ
لدىّاألسرّالمعيشيةّحريةّالتصرفّفيّإنفاقّ

ّالمبالغ ّهذه ّالمرتبطةّ. ّالدخل ّتدفقات وتقيد
ّ ّّعلىبتأمين ّالحياة الضمانّّوبنظمغير

ّ ّحساب ّفي ّدخلللّالثانويّالتوزيعاالجتماعي
ّأوّاألضرارّتأمينّشركةّإلىّردتّأنهاّلوّكما
ّتضمينهاّيتمّوالّاالجتماعي،ّالضمانّنظمّإلى
ّالجزءّعداّفيماّبهّللتصرفّالمتاحّالدخلّفي

ّالمرتبطةّالخدمةّبرسومّبالوفاءّبالفعلّالملزم
ّالضمانّبنظامّأوّالتأمينّببوليصة

 .االجتماعي
ّ
ّالمتاحّالدخلّيشملّالمعيشية؛ّلألسرّبالنسبة 5-83

ّنظامّّللتصرفّبه ّفي ّالفائدة ّزيادة فائضّأو
ّعلىّ ّالمصرفية ّالفائدة ّفوق ّالقومية الحسابات
ّأوّ ّوفائض ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّمن الودائع
ّنظامّ ّفائدة ّفوق ّالمصرفية ّالفائدة زيادة
ّلألسرّ ّالقروض ّعلى ّالقومية الحسابات

ّالمعيشية ّملزمةّ. ّتكون ّالفروق ّهذه ّأن كما
ّبّر ّبالوفاء ّالمباشرةّمسبقا  ّغير ّالخدمة سوم

ّعلىّ ّالمالية ّالمؤسسات ّقبل ّمن المفروضة
ّ ّوالودائع ّالماليةّّخدمات)الفروض الوساطة

ّ ّمباشر ّغير ّنحو ّعلى (.FISIMّالمقاسة
(ّ ّالتيّاألخرىّالمؤسسيةّللقطاعاتبالنسبة

ّخدماتّتعاملّالمالية،ّالوساطةّتستثني
ّمباشرّغيرّنحوّعلىّالمقاسةّالماليةّالوساطة

ّثمّومنّالوسيطّاالستهالكّمنّجزءاّ ّأنهاّعلى
ّ(.الدخلّقياساتّمنّاستبعادهاّيتم

 
 النظرية االقتصادية بالمفاهيم االتصال حلقات        
  للدخل

 
ّعلىّّيمكن 5-88 ّللتصرفّبه ّالمتاح ّالدخل مقارنة

ّالحساباتّالقوميةّ ّقياسهّفيّنظام ّيتم نحوّما
ّ ّفي ّعامة ّيفهم ّكما ّالدخل ّاالقتصاد؛بمفهوم

ّالدخلّ ّيعرف ّما ّغالبا  ّالنظرية، ّالناحية ّألسرةّمن ّيمكن ّالذي ّاألقصى ّالمبلغ ّأنها على
ّدونّ ّمن ّاستهالكه ّأخرى ّلوحدة ّأو معيشية

ّالفعلية ّالصافية ّخفضّقيمته ّفإنّ. ّذلك، ومع
ّتكونّ ّقد ّما ّلوحدة ّالفعلية ّالصافية القيمة
ّتحويالتّ ّدفع ّأو ّلتحصيل ّكنتيجة تغيرت

ّألرباح ّوكنتيجة ّّرأسمالية ّخسائر ّاالقتناءأو
ّأوّّالحقيقية ّأصولها ّعلى ّتتراكم والتي
ّخصومها .ّ ّقد ّالقيمة ّهذه ّأن جراءّّتتغيركما
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ّحجمّ ّتغير ّالتي ّالطبيعية ّالكوارث ّمثل أحداث
ّاألصول ّتحويالتّ. ّتستثنى ّالتحديد، ّوجه وعلى

ّ ّخسائر ّأو ّوأرباح ّالمال ّالحقيقيةّاالقتناءرأس
ّمنّالتغيراتّعلىّحجمّاألصولّا لراجعةّوغيرها

تستثنىّجميعهاّّ–ألحداثّمثلّالكوارثّالطبيعيةّ
ّيقاسّتبعا ّ ّالتي ّالطريقة ّوفق ّالمتاح ّالدخل من

ّالسياق ّهذا ّفي ّ)لها ّالرأسماليةّ. ّالتحويالت تقيد
ّالحساباتّالقومية،ّ فيّحسابّرأسّالمالّبنظام
ّاألصولّ ّحجم ّفي ّاألخرى ّالتغيرات ّتقيد بينما

ّ ّخسائر ّأو ّالتغيراتّّةالحقيقيّاالقتناءوأرباح في
ّاألصول ّحسابات ّفي ّاألخرى ّتفسيرّ(. ويمكن

الدخلّالمتاحّوفقّمعنا ّضيقا ّلهّعلىّأنهّأقصىّ

ّأخرىّ ّلوحدة ّأو ّمعيشية ّألسرة ّيمكن مبلغ
تحملّإنفاقهّعلىّاستهالكّالسلعّأوّالخدماتّ

منّدونّاالضطرارّإلىّّالمحاسبيةخاللّالفترةّ
ّمنّلديهاّماطريقّتخفيضّّعنّانفاقهاتمويلّ
أصولّّمنّالتخلصّطريقّعنّأوّنقديةّأصول

ّأخرىّأوّمنّخاللّزيادةّ ماليةّأوّغيرّمالية
ّالتزاماتها ّخصومها/ ّيعادلّ. ّالمفهوم وهذا

ّالّ ّعندما ّفقط ّالنظري ّاالقتصادي المفهوم
ّجراءّ ّالفترة ّبداية ّعند ّالصافية ّالقيمة تتغير
ّالتغيراتّاألخرىّفيّ ّأو تحويالتّرأسّالمال

ّأرب ّأو ّاألصول ّحجم ّخسائر ّأو ّاالقتناءاح
ّ.الفترةّهذهّخاللّسجلتّلتياّالفعلية

 
الموارد – مختصر نموذج – للدخل الثانوي التوزيع حساب(: تابع) 1.2 جدول  

 الموارد
 وقيود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 

 تخدم
 األسر
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 حساب
 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 األولية، الدخول ميزان
 الدخل/  إجمالي
 إجمالي القومي،

254 27 198 381ّ1 4 864ّ1   864ّ1 

 األولي، الدخل ميزان
 القومي، الدخل/ صافي

 صافي
97 15 171 358ّ1 1 642ّ1   642ّ1 

 229ّ1  55 174ّ1 41 421 367 275 72 الجارية التحويالت
 على الجارية الضرائب
 الثروة على أو الدخل

 ذلك إلى وما
  213   213 1  213 

 المساهمات صافي
 333  1 333 4 1 51 213 66 االجتماعية

 االجتماعية المنافع
بخالف التحويالت 
 االجتماعية العينية

   384  384 1  384 

 الجارية التحويالت
 299  55 244 36 36 114 62 6 األخرى

 
 

 للتصرف به المتاح القومي الدخل          
 
ّأوّّ 5-80 ّنقدا  ّكانت ّسواء ّالجارية ّالتحويالت ّالمؤسسيةّمعظم ّالوحدات ّبين ّتحدث ّأن ّيمكن المقيمةّوغيرّالمقيمةّوكذلكّبينّالوحداتّالمقيمةّعينا 

ّ ّيشتق ّأن ّويمكن ّالبعض؛ أو  إجماليوبعضها
 منبه  للتصرفصافي الدخل القومي المتاح 

به  للتصرفإجمالي أو صافي الدخل المتاح 
ّ:طريق عن

 أو النقدية الجارية التحويالت كافة فةإضا .أ 
 الوحدات قبل ممن قبضها المستحق العينية

 المقيمة  غير الوحدات من المقيمة المؤسسية
 و

 أو النقدية الجارية التحويالت جميع طرح .ب 
 الوحدات قبل من دفعها المستحق العينية

 غير الوحدات إلى المقيمة المؤسسية
 .المقيمة
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ّ
ّ
وتأتيّالتحويالتّالتاليةّمنّبينّأكثرّالتحويالتّّ 5-87

ّالوحداتّ ّبين ّتحدث ّالتي ّتلك ّأهمية الجارية
ّ:المقيمةّوغيرّالمقيمة

ّاالجتماعية؛ّالمنافعّأوّالمساهمات .أّ
ّالدخلّعلىّالجاريةّالضرائب .بّ

ّالثروة؛ّأو
ّ؛تأمينّومطالباتّتأمينّّأقساط .جّ
ّبمعنى،ّّالتعاون .دّ ّالجاري؛ الدولي

بينّالحكوماتّالمختلفة،ّالتحويالتّالجاريةّ
ّبرامجّ ّإطار ّفي ّتتم ّالتي ّالتحويالت مثل
ّاستهالكّ ّمستويات ّدعم ّبهدف المعونة

ّبالكوارثّّالمتضررينّالسكان ّأو بالحروب
ّأوّ ّالجفاف ّأو ّالفيضانات ّمثل الطبيعية

ّالزالزل؛
ّالمعيشيةّاألسرّبينّالماليةّالتحويالت .هّ

 .المقيمةّوغيرّالمقيمة

ّ
ّمنّأفضلّمقياسّماّلبلدّالمتاحّالدخلّصافي 5-85

NNIّ)ّالقوميّدخلهاّصافي ألغراضّتحليلّ(
 .االستهالكّاحتماالت

ّ
 العيني الدخل توزيع إعادة حساب. 3
 
ّالموازنةّوالدخلّالمتاحّوالدخلّّبعيداّ  5-81 عنّقيود

ّتتألفّجميعّ ّفيّالواردةّالقيودالمتاحّالمعدل،
ّمنّالعينيّالدخلّتوزيعّإعادةّحساب

ّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالت ّوتتألف.
ّالمنافعّمنّفقطّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالت
ّوالخدماتّالسلعّوتحويالتّالعينيةّاالجتماعية

ّالمعيشيةّاألسرّإلىّالسوقيةّغيرّالفردية
ّذلكّفيّبماّالحكوميةّالوحداتّقبلّمنّالمقيمة
ّغيرّوالمؤسساتّاالجتماعيّالتأمينّصناديق
ّ.المعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة

 
 االستخدامات –الدخل توزيع إعادة حساب: 8.2 جدول

 االستخدامات
 وقيود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 

 تخدم
 األسر
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 حساب
 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 االجتماعية التحويالت
 215   215 31  184   العينية

 االجتماعية التحويالت
 غير اإلنتاج – العينية

 السوقي
  181  31 211   211 

 الجارية التحويالت
 السوق إنتاج – العينية

 المشترى
  4   4   4 

 المعدل، المتاح الدخل
 1826   1826 6 434ّ1 133 25 228 إجمالي

 المعدل، المتاح الدخل
 614ّ1   614ّ1 3 411ّ1 116 13 71 صافي

ّتحدثّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّأنّحيث 5-46
ّغيرّوالمؤسساتّالحكوميةّالوحداتّبينّفقط

ّواألسرّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة
ّتوزيعّإعادةّلحسابّحاجةّهناكّليسّالمعيشية،

ّغيرّالشركاتّلقطاعاتّبالنسبةّالعينيّالدخل
 .والماليةّالمالية

ّ
ّالمستحقّّتقيد 5-43 ّالعينية ّاالجتماعية التحويالت

ّقبلّ ّمن ّأو ّالحكومية ّالوحدات ّقبل ّمن دفعها
ّ ّتخدم ّالتي ّللربح ّالهادفة ّاألسرالمؤسساتّغير

ّ ّالجانب ّفي ّإعادةّّمنّاأليمنالمعيشية حساب
ّبندّ ّتحت ّبها ّالخاص ّالعيني ّالدخل توزيع

ّاالستخدامات ّجدولّ. ّفي ّالمثال، ّسبيل على

،ّتقيدّقيمةّالسلعّأوّالخدماتّالفرديةّغير2.8ّ
ّليستّذاتّ ّبأسعار ّأو ّمجانا  ّالمقدمة ّالسوقية ّالوحداتّالحكومية ّقبل ّمن ّاقتصاديا  ّ–داللة

ّ ّفيّتقاطع ّمعّّالخاصّالسطرتقيد ّالبند بهذا
ّالحكومةّع ّلقطاع ّبالنسبة ّاالستخدامات امود

ّالعام .ّ ّاالجتماعية ّالتحويالت ّالمستحقوتقيد
ّفيّالمعيشيةّاألسرّقطاعّقبلّمنّقبضها
.ّالمواردّبندّأسفلّحسابهاّمنّاأليمنّالجانب
ّمنّهوّوحدهّالمعيشيةّاألسرّقطاعّأنّوحيث
ّفإنّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّيتلقى
ّبالّاألخرىّقطاعاتّلألربعةّالمواردّعواميد

ّ.مدخالت
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 المعدل للتصرف به المتاح الدخل.       4
 بندهو  المعدلبه  للتصرفالمتاح  الدخل 5-48

 العيني  الدخل توزيع إعادة حساب في الموازنة
 أو مؤسسية لوحدة المتاح الدخل من ويشتق
 :طريق عن مؤسسي لقطاع
 االجتماعية التحويالت قيمة إضافة .أ 

 هذه قبل من قبضها المستحق العينية
 و القطاع  هذا أو الوحدة

 االجتماعية التحويالت قيمة طرح .ب 
 الوحدة هذه قبل من دفعها المستحق العينية

 .القطاع هذا أو
 

المعدلّّللتصرفّبهّالمتاحّالدخلّتسجيلّيجوز
ّالمتاحّ– ّالدخل ّمثل علىّّ–ّللتصرفّبهّمثله

ّالمالّ ّرأس ّاستهالك ّصافي ّأو ّإجمالي أنه
ّالوحداتّالثابت؛ّونظرا ّألنّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّ ّقبل ّمن ّفقط ّالدفع ّمستحقة تكون
ّالتيّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّوالمؤسسات الحكومية
ّالقبضّفقطّمنّ ّومستحقة ّالمعيشية ّاألسر تخدم
ّالدخولّ ّأن ّذلك ّيتبع ّالمعيشية، ّاألسر قبل

ّالعامةّالمتا ّالحكومة ّلقطاعات ّالمعدلة حة
وللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
ّأنّ ّحين ّفي ّالمتاحة، ّدخولها ّمن ّأقل المعيشية
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّلقطاع ّالمعدل ّالمتاح الدخل

ّالمتاح ّدخلها ّيفوق ّتكونّ. ّالحالتين، ّكلتا وفي
ّللتحويالتّ ّالكلية ّللقيمة ّمساوية ّالفرق قيمة

ّالمتاحّّاالجتماعية ّالدخل ّيكون ّبحيث العينية
ّدخلهّ ّنفسه ّهو ّالكلي ّلالقتصاد ّبالنسبة المعدل

 .للتصرفّبهّالمتاح
ّ
ّبهّالمتاحّالدخلّتفسيرّيمكن 5-44 المعدلّّللتصرف

ّقيمةّ ّأقصى ّيقيس ّأنه ّعلى ّمعيشية ألسرة
ّالتيّ ّالخدمات ّأو ّالسلع ّمن ّالنهائي لالستهالك

فيّبإمكانّهذهّاألسرةّالمعيشيةّتحملّاستهالكهاّ
ّدونّاالضطرارّإلىّخفضّ ّالجارية ّانفاقهاالفترة

التنازلّأوّالتصرفّفيّأصولّأخرىّّأوالنقديّ
وتحددّ.ّخصومهاّلهذاّالغرض/ّأوّزيادةّالتزاماتها

ّالمبلغّ ّبمعلومية ّفقط ّليس ّاستهالكها إمكانات
األقصىّالتيّتستطيعّتحملّإنفاقهّعلىّاستهالكّ

يضا ّعنّ،ّولكنّأ(دخلهاّالمتاح)السلعّوالخدماتّ
ّالتيّ ّاالستهالكية ّوالخدمات ّالسلع ّقيمة طريق
ّمنّ ّأو ّالحكومية ّالوحدات ّمن ّعليها تحصل

ّاألسرّّغيرالمؤسساتّ ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة
ّعينية ّاجتماعية ّتحويالت ّشكل ّفي .ّالمعيشية

ّللتصرفوفيّالمقابل،ّيمكنّتفسيرّالدخلّالمتاحّ
ّمةالقيّيقيسّأنهّعلىّالعامةّللحكومةّالمعدلبهّ

ّتستطيعّالتيّالجماعيةّللخدماتّالقصوى
ّاالضطرارّدونّمنّللمجتمعّتوفيرهاّتحمل

/ّالتزاماتهاّلزيادةّأوّأصولّفيّللتصرف
 .خصومها

  الجارية التحويالت. بّ
الجاري هو  التحويلتمّتعريفهّأعاله،ّفإنّّوكما 5-43

معاملة حيث تقوم فيها وحدة مؤسسية بتقديم 
سلعة أو خدمة أو أصل لوحدة أخرى من دون 
الحصول في مقابل ذلك على أي سلعة أو 
خدمة أو أصل من تلك الوحدة األخرى  

ّبعملّّ؛كمقابل ّتقوم ّالتي ّالوحدة ّتحصل وال
ّقياسهاّ ّيمكن ّمحددة ّفائدة ّأي ّعلى التحويل

ّيمك ّالمقابل ّفي ّنفسّكميا  ّمن ّكجزء ّقيدها ن
ّالمعاملة ّاشتراكّ. ّدفع ّيمنح ّقد ّذلك، ومع

غيرّّعلىللضمانّاالجتماعيّأوّقسطّتأمينّ
ّ ّبعضّالفوائدّّالوحدةالحياة ّفي ّالحق الدافعة

ّالمستقبليةّالمحتملةّأوّالمشروطة علىّسبيلّ.
ّفيّ ّالحق ّمعيشية ّألسرة ّيكون ّقد المثال،
ّاالجتماعيةّ ّالمنافع ّبعض ّعلى الحصول

ّشروطّّشريطة ّتحقق ّأو ّمعينة ّأحداث وقوع
ّبعينها ّكافةّ. ّتستفيد ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّتوفرهاّ ّالتي ّالخدمات ّمن ّالمعيشية األسرة
ّقدّتمّأنّهناكّمنفعةّماّورغمّذلك،ّالّتعنيّتلقائيا ّ.ّالوحداتّالحكومية ّما ّبعملّحقيقةّأنّتحويال  ّقامت ّوحدة ّعليها ّتحصل سوف

ّأ ّذلك ّحدث ّإن ّحتى ّوال ّقيمةّالتحويل، ن
ّمبلغّ ّمع ّمتناسبة ّتكون ّوأن ّالبد المنفعة

ّالتحويل ّنظامّ. ّيتمسك ّالسبب، ولذلك
 .للتحويلّمقابلالحساباتّالقوميةّبعدمّوجودّ

ّ
عمليةّتحصيلّالحكومةّللضرائبّواستخدامّّإن 5-48

ّالخدماتّ ّتوفير ّتكاليف ّدفع ّفي ّمنها العائد
ّشركاتّ ّحصول ّعملية ّوكذلك الحكومية

ّفيغيرّالحياةّّعلىّالتأمينّعلىّأقساطّتأمين
ّحامليّ ّمن ّالعديد ّقبل ّمن ّالسنين ّمن سنة
ّصغيرّ ّلعدد ّمطالبات ّودفعها بوالصّالتأمين
ّباألساسّفيّ ّمنهمّهيّعملياتّتوزيعية ّطبيعتهانسبيا  ّتحصلّ. ّواحدة، ّمحاسبية فخاللّفترة

ّ ّمؤسسية ّالتأمين)وحدة ّشركة ّأو (ّالحكومة
ّمنّّعلى ّمحددة ّلمجموعة ّوفقا  ّأمواال  وتوزع ّشأنهاّا ّمن ّالتي ّاألحداث ّأن ّغير إلجراءات

ّالوحداتّهذهّإلىّالمدفوعاتّزيادةالتسببّفيّ
ّمرتبطةّغيرّمنهاّومصروفاتّنفقاتّوتحصيل

ّ.مباشرّبشكل
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 الموارد – الدخل توزيع إعادة حساب(: تابع) 8.2 جدول
 الموارد

 وقيود المعامالت
 الموازنة

 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 

 تخدم
 األسر
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 للتصرف المتاح الدخل
 اجمالي به،

228 25 317 219ّ1 37 826ّ1   826ّ1 
 للتصرف المتاح الدخل
 صافي به،

71 13 291 196ّ1 34 614ّ1   614ّ1 
 االجتماعية التحويالت
 العينية

   215  215   215 
 االجتماعية التحويالت
 غير اإلنتاج – العينية
 السوقي

   211  211   211 

 االجتماعية التحويالت
 السوق إنتاج – العينية
 المشترى

   4  4   4 

 
ّعلىّالتأمينّأقساطّمدفوعاتّفإنّالمقابل،ّوفي 5-40

ّيتمّوالتيّالفرديةّالحياةّعلىّالتأمينّبوالص
ّبمبادرةّالمعيشيةّاألسرّأعضاءّقبلّمنّتحصيلها

ّوكذاّاجتماعيّضمانّنظامّأيّوخارجّمنهمّذاتية
ّتحويالت؛ّليستّلهاّالمقابلةّوالفوائدّالمنافع
ّالتأمينّشركةّتديرّالحياة،ّعلىّللتأمينّفبالنسبة
ّّماليةّصناديق ّمعيشية ّأسر ّعن .ّمعينةنيابة

ّاألسرّ ّبين ّنسبيا  ّقليل ّتوزيع ّإعادة ّثمة ّلبوالصّتأمينّمماثلةّوهناك ّالحاملة ّالمتنوعة المعيشية
ّعلىّالتنبؤّبدرجةّ ّمعيشيةّقادرة وتكونّكلّأسرة
ّومتى ّعليه ّستحصل ّعما ّاليقين ّمن .ّمعقولة

وبالتالي،ّفإنّبوالصّالتأمينّالسابقّذكرهاّتشكلّ
ّوتنا ّحيازة ّثم ّومن ّمالية ّأصول ّعن ّتسجلزل

هذاّاألساسّفيّالحساباتّالماليةّفيّنظامّّعلى
الحساباتّالقوميةّكمكوناتّللتغيرّفيّاستحقاقاتّ

 .التقاعديةّوالمعاشاتالتأمينّعلىّالحياةّ
ّ
ّالمعاشاتّّيمكن 5-47 ّنظم ّأو ّبرامج ّبأن المجادلة

ّلنظمّ ّمشابهة ّبطريقة ّوظيفتها ّتؤدي التقاعدية
ّتعاملّ ّوأن ّينبغي ّوبأنه ّالحياة ّعلى التأمين
ّوهناكّ ّالفردية؛ ّالمعيشية ّلألسرة ّادخار كبرامج
ثالثةّمبرراتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّيفسرونّ
ّاالجتماعيّ ّللضمان ّبرنامج ّتخصيص استخدام

لمعاشاتّالتقاعديةّالمرتبطةّبالعمل،ّفيّتغطيةّا
ّ ّيالزمه ّتخصيص ّالمساهماتّتسجيلوهو

والمبررّاألولّهوّأنّالتأمينّ.ّكتحويالتّوالمنافع
عبرّّتوزيعاالجتماعيّهوّباألساسّعمليةّإعادةّ

قطاعّعريضّمنّالسكانّيضمّالعديدّمنّاألفرادّ
ّالمحتاجينّمنّالمنافع .ّالمشاركينّبحيثّيستفيد

ّتوفرّوالسببّالثان ّالمعاشاتّالتقاعدية ّأن ّهو ي
ّالتقاعد ّبعد ّما ّلتمويل ّومستقر ّمنتظما  .ّمصدرا 

ّمثلّ ّاألخرى، ّاالقتصادية ّالتطبيقات وفي
حولّالدخلّواإلنفاق،ّتعتبرّالمعاشاتّّالمسوح

ّسالب ّادخار ّوليس ّدخال  ّالتقاعدية والسببّ.
ّالمعاشاتّالتقاعديةّكدخلّ الثالثّوراءّمعاملة

ّ ّماّبدال ّمنّاعتباره ّصاحبّادخارّسالبّهوّأنهّكثيرا  ّوفاة ّعند ّالتقاعدية ّالمعاشات تتوقف
ّأوّوريثه)المعاشّ ّتختلفّ(. ّالصدد، وفيّهذا

ّمنّ ّغيرها ّعن ّالتقاعدي ّالمعاش استحقاقات
ّوفاةّ ّجراء ّتتأثر ّال ّالتي ّالمالية األصول

 .المالك
 
 و الجارية التحويالت بين التمييز.     1

 الرأسمالية التحويالت
ّّقد 5-45 ّرأسمالية ّأو ّجارية ّالتحويالتّإما ّ؛تكون

ّفمنّ ّاألخر، ّعن ّمنها ّكل ّتمييز ّأجل ومن
ّالمميزةّ ّالخصائص ّعلى ّالتركيز األصل

ّالرأسمالية ّللتحويالت ّأعاله،ّ. ّلوحظ وكما
ّأوّ التحويلّالرأسماليّهوّتحويلّيرتبطّبحيازة
ّكانّ ّسواء ّاألصول ّمن ّأصل ّعن التنازل

ّمالي ّغير ّأو ّماليا  ّأصال  ّتكونّّوالبد. أن
الوحداتّالمؤسسيةّقادرةّعلىّالتمييزّبينّرأسّ
ّوأنّ ّالبد ّكما ّالجارية، ّوالتحويالت المال
ّخاللّ ّالمحول ّالمال ّرأس ّبمعاملة يفترض

ّ ّمعّتتبعّالتيّالطريقةّبنفسّالمحاسبيةالفترة
ّالفترةّطوالّالمحتجزّالمالّرأس ّسبيلّعلى.

ّتحويالّ ّحكيمةّمعيشيةّأسرةّتعاملّلنّالمثال،
ّمعينةّفترةّخاللّاستالمهّتمّوأنّحدثّرأسمالياّ 
ّالنهائيّلالستهالكّمتاحاّ ّجميعهّأنهّعلى
ّمنّالعكسّوعلى.ّالمحاسبيةّالفترةّنفسّخالل
ّبإجراءّتقومّمعيشيةّأسرةّتخططّلنّذلك،

ّ)ّرأسمالياّ ّتحويالّ  ّدفعّالمثال،ّسبيلعلى
ّبقدرّالنهائيّاستهالكهاّلخفض،ّ(إرثّضريبة
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ّالتحويلّمبلغّإجمالي ّالوحداتّتكنّلمّوما.
ّالتحويالتّبينّالتمييزّعلىّقادرةّالمؤسسية
ّبشكلّالتصرفّثمّومنّوالجاريةّالرأسمالية
ّالمستحيلّمنّيصيرّقدّمنها،ّكلّحيالّمختلف
 .سواءّحدّعلىّوعملياّ ّنظرياّ ّالدخل،ّقياس

ّ
ّالتحويالتّكافةّمنّالجاريةّالتحويالتّتتألف 5-41

ّالتحويالتّوتؤثرّرأسمالية؛ّتحويالتّليستّالتي
ّالمتاحّالدخلّمستوىّعلىّمباشرّبشكلّالجارية
ّالسلعّاستهالكّعلىّتأثيراّ ّلهاّيكونّأنّوينبغي

ّالخدماتّأو ّتميلّالعملية،ّالممارسةّواقعّوفي.
ّوغيرّضخمةّتكونّأنّإلىّالرأسماليةّالتحويالت

ّالتحويالتّأنّحينّفيّمنتظمة،ّوغيرّمتواترة
ّماّوغالباّ ّنسبياّ ّصغيرةّتكونّأنّإلىّتميلّالجارية

ّوبانتظامّبكثرةّتتم ّيساعدّحينّوفيّذلك،ّومع.
ّبينّالتفريقّفيّاالنتظامّومدىّوالتواترّالحجم

ّأنهاّإالّالرأسماليةّوالتحويالتّالجاريةّالتحويالت
ّنوعيّلتعريفّمرضيةّمعاييرّتوفرّال

ّالتحويالت ّأوّالتأمينّمنافعّالمثال،ّسبيلّعلى.
ّأوّمنافعّشكلّفيّاالجتماعيّالضمان

ّمنحّباألساسّهيّوالوفاةّاألمومةّاستحقاقات
ّاالستهالكّنفقاتّلتغطيةّمخصصةّجارية

ّأنّرغمّالوفيات،ّأوّالمواليدّعنّالناجمةّالمتزايدة
 .ّمنتظمةّغيرّوبوضوحّنفسهاّاألحداثّهذه

ّ
ّالتحويالتّّمن 5-36 ّبعض ّاعتبار ّيتم ّأن الممكن

ّاألطرافّ ّمنّقبلّأحد ّتحويالتّرأسمالية النقدية
ّالطرفّ ّقبل ّمن ّوكتحويالتّجارية ّالمعاملة في
ّسدادّ ّاعتبار ّيتم ّقد ّالمثال؛ ّسبيل ّعلى األخر؛

ّ ّاألسرةّّتحويالّ ّاالرثضريبة ّقبل ّمن ّمنّقبلّالحكومةرأسماليا  ّولكنّكتحويلّجاريا  .ّالمعيشية
ّبانتظامّوبطّر ّتعتبرّبلدّكبيرّتقوم ّقد يقةّمماثلة،
ّهذهّالصغرىّالبلدانّمنّلعددّاستثمارّمنحبعملّ

ّهذهّمنّالرغمّعلىّجاريةّتحويالتّاإلنفاقات
ّالخصوصّوجهّعلىّتكونّقدّاإلنفاقات
ّأصولّحيازةّلتمويلّمخصصة ّوفيّأنهّإال.

ّنظامّغرارّعلىّللحساباتّمتكاملّنظامّإطار

ّالعمليّأوّالمالئمّمنّفليسّالقومية،ّالحسابات
ّمختلفّبشكلّمصنفةّالمعاملةّنفسّتتواجدّأن
ّاالثنينّالطرفينّقبلّمن ّذلك،ّعلىّوبناءاّ .

ّرأسماليّأنهّعلىّماّتحويالّ ّيصنفّأنّينبغي
ّتحويلّعلىّينطويّكانّإذاّالطرفينّلكال

 .الطرفينّمنّلطرفّألصل
ّ
 التحويالت قيد.      8
 
ّأوّّعلى 5-33 ّسلعة ّعلى ّالحصول ّعدم ّمن الرغم

ّ ّالمقابل ّفي ّأصل ّأو ّمباشرّكمقابلخدمة
لتحويلّماّإالّأنّقيدّالتحويلّوبصرفّالنظرّ
عنّذلكّالبدّوأنّيكونّمنّشأنهّإنشاءّأربعةّ

ّقيدّعندّتتبعّالتيّوالطرقّالحسابات؛ّفيّقيود
ّ)ّالتحويالت (ّالعينيةّأوّالنقديةسواء
ّفيّأدناهّمبينةّالعينيةّاالجتماعيةّوالتحويالت

 :التاليةّاألمثلة
ّ

 النقدية التحويالت        
 
ّمثلّّوالمثال 5-38 ّنقدي، ّجاري ّتحويل ّحول األول

ّنقدية؛ّ ّاجتماعي ّضمان ّأو ّتأمين ّمنافع دفع
حيثّيقيدّالتحويلّعلىّأنهّمستحقّالدفعّمنّ

ّ ّصندوق ومستحقّّاالجتماعيّالضمانقبل
ّحساب ّفي ّالمعيشية ّاألسرة ّقبل ّالقبضّمن

ّللدخل ّالثانوي ّ)التوزيع ّالتحويلّ. ّكان ذا (.ّالمالّبدال ّمنّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلتحويال ّرأسماليا ،ّفقدّيتمّقيدهّفيّحسابّرأسّوا 
ّاألصولّ ّفي ّخفضَا ّالتحويل ّنتيجة ويكون

ّ ّااللتزاماتّ)المالية ّأو ّالخصوم ّفي ّزيادة أو
ّالمالية )ّ ّفيّّاالجتماعيّالضمانلنظام وزيادة

ّالمعيشيةّاألصول ّلألسرة ّالمالية ويقيدّ.
ّ ّالنهائي ّاألسرةّقبلّمنّللنقداالستخدام

ّ.منفصلةّكمعاملةّالحقاّ ّالمعيشية
 
 

  معيشية أسرة االجتماعي التأمين صندوق
التغيراتّ/ّّالموارد

فيّااللتزاماتّأوّ
ّوصافيالخصومّ

 القيمة

/ّّاالستخدامات
 األصولّفيّالتغيرات

التغيراتّفيّ/ّّالموارد
االلتزاماتّأوّ

ّوصافيالخصومّ
 القيمة

/ّّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات

 األصول
ّالمدفوعّالتحويل 

 
ّاألصلّفيّانخفاض

 المالي

ّالمقبوضّالتحويل
 

ّاألصلّفيّزيادة
 المالي

 للدخل الثانوي التوزيع حساب 
 
 المالي الحساب

 
 توفير السلع والخدمات من قبل الشركات           

 
ّحيثّتتبرعّّالمثال 5-34 ّأدوية ّتنتج ّلشركة ّهو التالي

مؤسسةّ)ببعضّمنّإنتاجهاّمجانا ّلجمعيةّخيريةّ
ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّللربح ّهادفة ّوكماّ(غير ؛

ّينبغيّ ّأعاله، ّالمعامالتّّاثنينّتسجيلذكر من

ّ ّأربعة ّله ّمنها ّقيودكل ّبهذاّ. ّيتعلق وفيما
منّّتحويلّتوفيرهوّّاألولّالقيدالمثال،ّيكونّ

ّالتيّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّللمؤسسة ّالشركة قبل
ّ ّالمعيشية، ّاألسر شراءّّالثانيّوالقيدتخدم

ّللربحّ ّالهادفة ّغير ّالمؤسسة ّقبل ّمن األدوية
ّعنّ ّمتاحة ّأصبحت ّالتي ّاألموال باستخدام

ّينطّو ّالمعاملتين ّوكال ّالتحويل، ّعلىّطريق يا
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ّاكتملتّ ّما ذا ّوا  ّالمالي، ّالحساب ّفي ّالمحاسبيةّستلغيّهذهّمدخلين المعاملتينّفيّنفسّالفترة
ّالبعضّ ّبعضها ّالمالية ّاألصول ّفي التغيرات
ّالوحدتينّالمعنيتين،ّبماّيتركّأربعةّ بالنسبةّلكلتا

ّالحساباتّظاهرةّقيود ّفي ّفقط ّإذاّ. ّذلك، ومع
ّلتحويلاّتسجيلكانّهناكّفرقّفيّالتوقيتّبينّ

ّالالزمّ ّمن ّسيكون ّحينئذ ّاألدوية، ّتسليم ووقت
ّ ّوخصوصاّ ّالماليةّالحساباتّفيّالقيودتضمين

 .الدائنةّأوّالمدينةّاألخرىّالحساباتّتحت
ّ
ّالشركةّقامتّماّإذاّيحدثّتعقيداّ ّأكثرّتغييرّثمة 5-33

ّأيّ–ّأعطتهاّثمّب،ّالشركةّمنّاألدويةّبشراءّأ
ّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّللمؤسسةّ–ّاألدوية
ّتشتريّفعلياّ ّأنهّمنّالرغمّفعلىّالمعيشية؛ّاألسر
ّالسلعّهذهّأنّإالّب،ّالشركةّمنّالسلعّأّالشركة

ّأوّالوسيطّأّالشركةّاستهالكّمنّجزءاّ ّتمثلّال
ّقيدهاّيمكنّالّكماّرأسمالها،ّتكوينّمن

ّألنهاّنظراّ ّأ،ّالشركةّقبلّمنّنهائيّكاستهالك
ّاحتسابّيتمّذكره،ّسبقّماّنحوّوعلى.ّشركة
ّإلىّأّالشركةّمن(ّصوريبشكلّ)ّنقدياّ ّتحويالّ 

ّشراءّ ّوكذلكّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسة
.ّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسةّقبلّمنّمحتسباّ 

ذا ّالفترةّنفسّفيّالمعاملتانّحدثتّماّوا 
ّالماليّالحسابّفيّادخالينّسيلغيّالمحاسبية،
ّستّفقطّيتركّبماّللربحّالهادفةّغيرّللمؤسسة
ّ.الحساباتّفيّمبينةّالثمانيةّمنّإدخاالت

 
 

 
 للرب  الهادفة غير المؤسسة 

 المعيشية األسر تخدم التي
 ب الشركة أ الشركة

/ّّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات

 األصول
/ّّالموارد
ّفيّالتغيرات

ّالخصوم
ّوصافي
 القيمة

االستخداما
/ّّت

ّفيّالتغيرات
 األصول

/ّّالموارد
ّفيّالتغيرات

ّالخصوم
ّوصافي
 القيمة

/ّّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات

 األصول
/ّّالموارد
ّفيّالتغيرات

ّالخصوم
ّوصافي
 القيمة

 للدخل الثانوي التوزيع حساب
 
 
 
 المالي الحساب

ّتحويل 
ّمستحق
ّالقبض

ّ
ّفيّزيادة

ّاألصل
 المالي

ّتحويل
ّمستحق
ّالدفع
ّ
ّ
ّفيّانخفاض
ّاألصل
 المالي

   

 اإلنتاج حساب
 

 استخدام الدخل حساب
 
 المالي الحساب

ّ
ّ
ّعلىّاإلنفاق

ّاألدوية
ّفيّانخفاض
 الماليّاألصل

/ّالمخرجات    
ّاألدويةّبيع

ّ
ّ
ّفيّزيادة

ّاألصل
 المالي

 
 العينية االجتماعية التحويالت          

 
ّوالمؤسساتّّفي 5-38 ّالعامة ّالحكومة ّتتحمل النظام

ّالمعيشيةّ ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح ّالهادفة غير
ّاالستهالكّ ّعلى ّإنفاقا  ّفقط ّالمعيشية ّالنهائيواألسر ّعلىّ. ّالمعيشية ّاألسر ّإنفاق وجميع
ّنفسها ّعن ّباألصالة ّاألسر ّتتحمله .ّاالستهالك

ّعلىّ ّالعامة ّإنفاقّالحكومة ّفإن ّأخرى، منّجهة
ّككلّاالستهال ّالمجتمع ّلمنفعة ّيتم ّأن ّإما ك

ّجماعي) ّاستهالك ّاألسرّ( ّفرادى ّلمنفعة أو
وقدّجرىّالعرفّعلىّمعاملةّكلّإنفاقّ.ّالمعيشية

ّاألسرّ ّتخدم ّالتي ّللربح ّالهادفة ّغير المؤسسات
ّلمنفعةّ ّإنفاق ّأنه ّاالستهالكّعلى ّعلى المعيشية

ّالمعيشية ّفرادىّاألسر ّبينّاإلنفاقّ. ّالتمييز وهذا

كيّالفرديّوالجماعيّمهمّللغايةّفيّاالستهال
ّالفصلّّالنظام، ّفي ّبالتفصيل ّبحثه ويجري
ّالتاسع إنّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّمنّقبلّ.

ّالهادفةّ ّغير ّوالمؤسسات ّالعامة الحكومة
ّعنّ ّنيابة ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي للربح

ّ ّالمعيشية ّاالستهالكّ)األسر ّعلى إنفاقها
حويالتّيضطلعّبهّمنّأجلّتقديمّت(ّالفردي

ّالتحويالتّ ّهذه ّوتغطي ّعينية اجتماعية
ّالحكومةّ ّمن ّلكل ّالسوقية ّغير المخرجات
ّالتيّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّوالمؤسسات العامة
ّإلىّاألسرّ ّالتيّتقدم تخدمّاألسرّالمعيشية،
ّمهمةّ ّغير ّبأسعار ّأو ّمجانا  المعيشية
ّالتيّ ّوالخدمات ّالسلع ّيغطي ّكما اقتصاديا ،

ّسوقيين ّمنتجين ّمن ّاألسرّّتبتاع ّإلى وتقدم
ّمهمةّ ّغير ّبأسعار ّأو ّمجانا  المعيشية
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ّاقتصادياّ  ّتقيدّ. ّالعينية ّاالجتماعية والتحويالت
ّالتحويالتّ ّمن ّسواها ّعن ّمختلف ّنحو على

 .ّالعينية
 
 

 
 
 
 اإلنتاج حساب
 
 

 الدخل استخدام حساب

 العامة الحكومة
 أو االلتزامات في التغيرات/  الموارد األصول في التغيرات/  االستخدامات

  القيمة وصافي الخصوم
ّ
ّ
ّ

ّبالخدماتّالخاصةّاالستهالكّنفقات
 التعليمية

 التعليميةّالخدماتّمخرجات

 
التاليّهوّلخدمةّتعليميةّمقدمةّإلىّأسرةّّالمثال 5-30

مملوكّلوحدةّّسوقيّغيرمعيشيةّمنّقبلّمنتجّ
ّمرتينّالخدمةّتوفيرّتسجيلحكومية؛ّوفعليا ،ّيتمّ

يتمّّفأوال ، القومية،ّالحساباتّنظامّحساباتّفي
قيدهّوفقّالطريقةّالتقليديةّفيّالمحاسبةّالقوميةّ
ّاإلنتاجّ ّحساب ّفي ّالحكومة ّقبل ّمن كمخرج

ّ ّفي ّللحكومة ّنهائي ّاستهالك ّحسابوكنفقة
ّالدخلّاستخدام .ّ ّيتم ّأنه ّهذهّيلتسجوحيث
ّفإنهاّالحكومةّإطارّفيّداخليةّكمعاملةّالمعاملة
ّإدخاالت،ّأربعةّوليسّفقطّإدخالينّإلىّتؤدي
ّبندّأسفلّاإلدخالينّكالّويقيدّالحسابات،ّفي

 .العامةّالحكومة
ّالّالتسجيلّأوّالقيدّفيّاألسلوبّهذاّأنّبيد 5-37

ّالخدمةّتقدمّاألمرّواقعّفيّأنهّحقيقةّيصور
ّكتحويلّالمعيشيةّلألسرةّفعلياّ ّالتعليمية
ّ.الحكومةّقبلّمنّمدفوعّعينيّاجتماعي

ّيقيدّالعيني؛ّاالجتماعيّللتحويلّبالنسبة 5-35
ّمنّفعليّكاستهالكّالتعليميةّالخدمةّاستهالك

ّالدخلّحسابّاستخدامّفيّالمعيشيةّاألسرّقبل
ّذلكّأجلّمنّالمواردّتوفيرّويتم.ّالمعدلّالمتاح

ّمنّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّطريقّعن
ّتوزيعّإعادةّحسابّفيّالمعيشيةّلألسرّالحكومة
ّالتمييزّحولّمفصلّشرحوهناكّ.ّ)العينيّالدخل
ّبالنسبةّاالستهالكّونفقاتّالفعليّاالستهالكّبين

ّوالمؤسساتّالعامةّوالحكومةّالمعيشيةّلألسر
ّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغير
 (.التاسعّالفصلّفي

ّّالمثال 5-31 نّتتضمّتعقيداّ ّأكثرّلحالةّهواألخير
ّحيثّوالمتداخلة؛ّالمترابطةّالمعامالتّمنّاثنين
ّللربحّهادفةّغيرّمؤسسةّأوّحكوميةّوحدةّتقوم
ّخدمة،ّأوّسلعةّبشراءّالمعيشيةّاألسرّتخدم
ّمجاناّ ّتقديمهّثمّبالسوقّمنتجّمنّاألدوية،ّمثل

 ّ.المعيشيةّلألسرة
القيدّالطبيعيّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّضمن 5-86

ّمنّاألدويةّبيعّلعرضّقيودقدّيلزمّوجودّأربعةّ
ّنهائيةّاستهالكّكنفقاتّوشراءّالشركةّقبل

ّعلىّنتائجّمنّعليهّيترتبّبماّللحكومة
ّالوحدتينّلكلتاّالماليةّحسابات ّقيدّّوقد. يتم

ّقبل ّمن ّاستهالك ّنفقات ّأنه ّعلى  الشراء
الحكومة

.ّ
 
 
 
 
 
 
 
 اإلنتاج حساب
 
 

 توزيع إعادة حساب
 العيني الدخل
 
 استخدام حساب
 المعدل المتاح الدخل

 العامة الحكومة المعيشية األسرة
/ّّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات

 األصول
التغيراتّ/ّّالموارد

فيّااللتزاماتّأوّ
الخصومّوصافيّ

 القيمةّ

/ّّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات

 األصول
التغيراتّفيّ/ّّالموارد

االلتزاماتّأوّالخصومّ
 وصافيّالقيمةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّالفعليّاالستهالك

ّللخدمات
 التعليمية

ّ
ّ

ّالتحويالت
ّاالجتماعية

ّالمستحقّالعينية
 قبضها

ّ
ّ

ّالتحويل
ّاالجتماعي

ّالمستحقّالعيني
 دفعه

ّالخدماتّإنتاجّأوّمخرجات
 التعليمية

ّ
 
 

 المنشآت للرب  الهادفة غير المؤسسات
التغيراتّفيّ/ّّالموارد/ّّاالستخدامات/ّّالموارد/ّّاالستخدامات
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 التوزيع حساب
 للدخل الثانوي

 
 
 
 المالي الحساب

 

ّفيّالتغيرات
 األصول

التغيراتّفيّ
االلتزاماتّأوّ

الخصومّوصافيّ
 القيمةّ

ّفيّالتغيرات
 األصول

االلتزاماتّأوّالخصومّ
 وصافيّالقيمةّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّالتحويالت
ّالمقبوضة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّفيّانخفاض
 الماليةّاألصول

ّالتحويالت
ّالمدفوعة
ّ
ّ
ّ
ّ

ّاألصولّفيّزيادة
 المالية

 

 االنتاج حساب
 

 استخدام حساب
 الدخل

 
 

 المالي الحساب

ّ
ّ
ّعلىّاالنفاق

ّاألدوية
ّ
ّفيّانخفاض
ّالماليةّاألصول

ّاألدويةّبيع/ّمخرجات  
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 الماليةّاألصولّفيّزيادة
ّ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حساب
 اإلنتاج
 
 

 حساب
 إعادة
 توزيع
 الدخل
 العيني
 

 حساب
 استخدام
 الدخل
 المتاح
 المعدل
 
 
 

 الحساب
 المالي

 المنشآت العامة الحكومة المعيشية األسرة
 

ّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات/ّ

 األصول
/ّّالموارد

التغيراتّفيّ
االلتزاماتّأوّ
الخصومّ

 وصافيّالقيمةّ

ّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات/ّ

ّاألصول
/ّّالموارد

التغيراتّفيّ
االلتزاماتّأوّ
الخصومّ

ّوصافيّالقيمةّ

ّاالستخدامات
ّفيّالتغيرات/ّ

ّاألصول
/ّّالموارد
ّفيّالتغيرات
ّأوّااللتزامات
ّالخصوم

 القيمةّوصافي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّاالستهالك
الفعليّ
 لألدوية

ّ
ّ
ّ
ّ

ّالتحويالت
ّاالجتماعية
ّالعينية
ّالمستحق
 قبضها

ّ
ّ
ّ
ّ

ّالتحويالت
ّاالجتماعية
ّالعينية
ّالمدفوعة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّفيّانخفاض

ّاألصول
ّالمالية

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّبيعأوّّمخرجاتّ
ّالدواء
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّفيّزيادة
 الماليةّاألصول

 
 
 

 
ّ
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ّاألسرةّتقومهذهّالمثالّيغطيّكذلكّالحالةّالتي8-51ّّّ
ّيتمّثمّومنّالصيدليّمنّمباشرةّاالدويةّبشراءّفيها

ّالضمانّصندوقّخاللّمنّاالنفاقّهذاّتمويل
ّخاللّمنّاوّاخرىّحكوميةّوحداتّاالجتماعي،
ّللربحّهادفةّغيرّمؤسسات ّ .ّ ّيتمّالّالحالةّهذهفي
ّيتمّوانماّانفاقّبأيّقامتّانهاّعلىّاألسرةّتسجيل
ّوحدةّأوّاالجتماعيّالضمانّلصندوقّاالنفاقّتسجيل
بينّالوقتّالذيّقامتّّوالفرق.ّّالتكاليفّتتحملّاخرى

ّيتمّ ّفيه ّالتسديد ّتم ّالذي ّوالوقت ّباالنفاق ّاالسرة فيه
(ّمنّقبلّاالسر)اظهارهّعلىّانهّحسابّآخرّمقبوضّ

 (.التكاليفّتتحملّالتيمنّقبلّالوحدةّ)ومدفوعّ
 
 الثروة، أو الدخل على الجارية الضرائب. ج

 الخ... 
 
 عموما الضرائب      . 1
 

هي دفعات نقدية أو عينية  الضرائب 2-58
إجبارية دون مقابل، تدفعها الوحدات 

إنهاّّ.الحكومية الوحداتالمؤسسية إلى 
ّفيّ ّأيّشيء ّتقدم ّال ّالحكومة تحويالتّالن
ّتدفعّ ّالتي ّالوحدات ّفرادى ّإلى المقابل
ّأوّ ّسلعا  ّتقدم ّالحكومات ّأن ّمع الضرائب،
ّوحداتّ ّإلى ّأو ّككل ّالمجتمع ّإلى خدمات
أخرىّبمفردهاّأوّإلىّمجموعاتّمنّالوحدات،ّ
ّواالجتماعيةّ ّاالقتصادية وذلكّحسبّسياستها

الجاريةّعلىّالدخلّّوّتتكونّالضرائب.ّالعامة
ّإلخ ّ..والثروة ّمن ّرئيسية ّبصورة ّضرائب،
ّالمعيشيةّاألسرّدخلّعلىّمفروضة
ّوتقيدّالدخلّعلىّرسوماّ ّتمثلّوهي.ّوالشركات

ّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّاالستخداماتّتحت
ّالمعيشيةّاألسرّلقطاعيّبالنسبةّللدخل

ّوالشركات ّقبلّمنّأيضاّ ّالضرائبّتدفعّوقد.
ّقبلّمنّالجائزّومنّمقيمة،ّغيرّوحدات
ّهادفةّغيرّمؤسساتّأوّحكوميةّوحدات
ّللربح ّالدخلّعلىّالجاريةّالضرائبّوكانت.
ّ...الخّوالثروة ّبأنهاّالماضيّفيّتوصف،
"ّمباشرة"ّاالصطالحينّأنّإالّمباشرة،ّضرائب

ّالنظامّفيّمستعملينّيعوداّلم"ّمباشرةغيرّ"ّو
ّأنّيمكنّوال.ّالسابعّالفصلّفيّبيناّكماّوذلك

بأنهاّضرائبّجاريةّّببساطةّالضرائبّتوصف
ّبعضّ ّعلى ّتشتمل ّألنها ّوالثروة ّالدخل على
ّاألسرّ ّعلى ّالمفروضة ّالدورية الضرائب

ّأوّدخلّأساسّعلىّتقدرّالّالتيّالمعيشية
ّضريبةّمثلّأعضائها،ّأوّالمعيشيةّاألسرةّثروة

 .النفوس
ّ
ّوكذاّللضرائبّالعامةّالطبيعةّوصفّتمّلقد 5-84

ّفيّقيدهاّكيفيةّتحكمّالتيّالمحاسبيةّالقواعد
81.7ّّمنّالفقراتّفيّالقوميةّالحساباتّنظام

86.7ّّإلى ّهذهّتعادّالمالئمةّوألغراض.
 .أدناهّأخرىّمرةّالفقرات

 
 الرسوم مقابل الضرائب        

 
المهامّالتنظيميةّللحكوماتّهوّمنعّملكيةّّأحد 5-83

ّوراءّ ّالسعي ّمنع ّأو ّبعينها ّسلع ّاستخدام أو
ّمنّ ّمحدد ّإذن ّمنح ّيتم ّلم ّما ّمعينة أنشطة
ّوالتيّ ّمماثلة ّشهادة ّأو خاللّإصدارّرخصة
ّتضمنّ ذا ّوا  ّمعينة؛ ّرسوم ّمقابلها ّفي ّمنّيطلب ّالتراخيصّعملّضئيل ّهذه ّمثل إصدار

ّمنّجانبهاّجنبّالحكومةّأوّلمّيتضمنّعمالّ 
علىّاإلطالقّيتمّمنحّالتراخيصّبشكلّتلقائيّ
ّوفيّالغالبّتكونّ ّالمستحقة ّالمبالغ ّدفع عند
ّوسائلّ ّمن ّوسيلة ّإال ّهي ّالتراخيصّما هذه

ّتقدمّالحكومةّّالضرائبّجباية ورغمّذلكّربما
ّفيّ ّالتصديق ّأو ّالشهادات ّمن ّما ّالمقابلنوعا  ّالحكومةّ. ّقامت ّما ّإذا ّذلك، ومع

ّ ّتمارسّباستخدام ّحتى ّالتراخيص إصدار
بعضّالوظائفّالتنظيميةّالمناسبةّعلىّسبيلّ
ّالمؤهالتّ ّمن ّوالتحقق ّفحصّالكفاءة المثال
ّاألداءّ ّفحص ّأو ّالمعنية ّبالجهة الخاصة
ّتنفيذّ ّأو ّالمعنية ّللمعدات ّواألمن الفعال
ّالتحكمّ ّمن ّاألخرى ّبعضّاألشكال وممارسة
ّتكنّخالفّذلكّملزمةّبهّفإنّالمدفوعاتّ لم

ّمشترياتّا ّأنها ّعلى ّمعاملتها ّينبغي ّتتم لتي
ّكمدفوعاتّ ّوليس ّالحكومة ّمن خدمات
ّوضوحّ ّوبكل ّالمدفوعات ّتكن ّلم ّما ضريبية

بيدّ.ّليستّذاتّعالقةّبتكاليفّتقديمّالخدمات
ّّو ّالضرائب ّبين ّالفاصل ّالحد ّرسومأن

ّالمعالمّ ّواضح ّليسّدائما  ّالمقدمة ّ الخدمات
(ّج)64.8ّّأنظرّالفقرة)فيّالممارسةّالعمليةّ

ّلهذهّ ّالتوضيح ّمن ّمزيد ّعلى ّللحصول أدناه
ّ(.المسألةّفيماّيتعلقّبالوضعّمعّاألسر

 
االتصال بين التصنيفات الضريبية  حلقات          

لصندوق النقد الدولي و التصنيفات الضريبية لمنظمة 
 التعاون االقتصادي والتنمية 

 
ّالحساباتّّتتوافقّ 5-88 ّنظام ّفي ّالضرائب تغطية

ّ ّبـ ّالخاصة ّنظيرتها ّمع عائداتّ"القومية
كماّهيّمعرفةّفيّدليلّإحصاءاتّ"ّالضرائب

فيماّعداّالضرائب2111ّّماليةّالحكومةّلعامّ
ّالمركزيّ ّالبنك ّفرض ّعن ّالناجمة الضمنية

ّ ّسعر ّمن ّأعلى ّفائدة .ّبالسوقّالفائدةلسعر
لىّنحوّع"ّالضرائب"وعلىّالنقيضّمنّمفهومّ

ماّتمّتعريفهاّفيّإحصاءاتّعائداتّالضرائبّ
Revenue Statistics،ّّنظامّيضم

ّأوّالمحتسبةّالضرائبّالقوميةّالحسابات
ّاإلعانات ّوفقاّ ّالعملّمنّالناتجةّالدعم/
ّيضمّوكذاّمتعددةّرسميةّصرفّألسعار
ّمنّالناشئةّواإلعاناتّالمحتسبةّالضرائب
ّأوّأعلىّفائدةّألسعارّالمركزيّالبنكّفرض
ّيصنفّلمّأنهّحينّفيّالسوقّسعرّمنّأدنى
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ّتبويبّأسفلّاالجتماعيّالضمانّاشتراكات
ّالضرائب ّمنّالخامسّالفصلّويحتوي.
ّعلى2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات

ّلطبيعةّوفقاّ ّللضرائبّوتصنيفّمفصلةّقائمة
ّالضريبة ّأ)ّالمرفقّويشمل. ّإحصاءاتّمن(
ّسبقّبماّالصلةّوثيقّتصنيفاّ ّالضرائبّعائدات
 .ذكره

ّ
ّنظامّفيّالمفصلةّالضرائبّتصنيفاتّتستند 5-80

ّالعواملّبينّالتفاعلّعلىّالقوميةّالحسابات
ّأيّطبيعةّتخرجّالّوالتيّالتالية،ّالثالثة
 :منهمّواحدّعنّضريبة

ّ
ّدليلّفيّتحديدهاّكماّالضريبةّطبيعة .أّ

/2111ّّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات
ّ.االقتصاديةّوالتنميةّالتعاونّمنظمةّتصنيف

ّ.للضريبةّالدافعةّالمؤسسيةّالوحدةّنوع.بّ
ّظلهاّفيّالضريبةّتصبحّالتيّالظروف .جّ

 .الدفعّمستحقة
ّ
ّّوهكذا،ّ 5-87 بنفسّالضريبةّّالخاصةّالدفعاتفإن

ّفيّ ّمختلفين ّعنوانين ّتحت ّتسجيلها ّيتم قد
ّالمثال،ّ ّسبيل ّعلى ّالقومية؛ ّالحسابات نظام

ّ ّتظهر ّأسفلّاالستهالكّرسومّدفعاتربما
ّضرائبّ" ّباستثناء ّالواردات، ّعلى الضرائب

ّالجمركيةّالمضافةّالقيمة ّأسفلّ"والرسوم ّأو ،
ّضريبةّ" ّباستثناء ّالمنتجات، ّعلى الضرائب

ّالوارداتّ ّعلى ّالضرائب ّالمضافة، القيمة
ّاالستهالكّرسومتبعا ّلماّإذاّكانتّ"ّوالصادرات

.ّيتمّدفعهاّعلىّسلعةّمستوردةّأوّمنتجةّمحلياّ 
ّالخاصةّّوبطريقة ّالمدفوعات ّفإن مماثلة،

بالضريبةّالسنويةّعلىّالسياراتّيجوزّأنّيتمّ
أوّ"ّالضرائبّاألخرىّعلىّاإلنتاج"قيدهاّأسفلّ

ّ ّعلىّ"أسفل ّأو ّالدخل ّعلى ّالجارية الضرائب
ّالخ ّالثروة، ّيتمّ" ّالضريبة ّكانت ّإذا ّلما ّقبلّأسرةتبعا  ّأوّمن ّمنّقبلّمنشأة ّدفعها ولهذاّ.

ّالم ّمن ّليس ّإلىّالسبب، ّالوصول مكن
ّمنّ ّبيسر ّالقومية ّالحسابات ّنظام تصنيفات
خاللّإعادةّتجميعّتصنيفاتّإحصاءاتّماليةّ

ّ ّلعام 2111ّالحكومة ّالتعاونّ/ منظمة
ّوالتنمية ّاالقتصادي ّأجلّ. ّومن ّذلك، ومع

ّالمفصلةّ ّالتصنيفات ّهذه ّوجود ّمن االستفادة
ّالضرائبّ ّتصنيفات ّمن ّتصنيف ّكل يضم

ّمنّيقابلهّلماّترافقياّ ّإسناداّ ّأدناهّالمدرجة
ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتّفيّتصنيفات
2111ّ .ّوالتنميةّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة/
ّنظامّتصنيفاتّأنّمالحظةّيجدرّذلكّورغم

ّدليلّتصنيفاتّفيّمتضمنةّالقوميةّالحسابات
2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات
ّوالتنميةّاالقتصاديّالتعاونّمنظمةّوتصنيفات

ّ.معهمّمتطابقةّتكونّالّربماّأنهاّبيد
 

 على أساس االستحقاق  القيد        
 

ّعلىّالقيدّعلىّقيدهاّينبغيّالضرائبّكافة 5-85
ّالقومية؛ّالحساباتّنظامّفيّاالستحقاقّأساس
ّأوّالمعامالتّأوّاألنشطةّتقعّوقتماّيعنيّمما

ّخلقّإلىّتؤديّالتيّاألحداثّمنّغيرها
ّبعضّفإنّذلك،ّومع.ّضرائبّبدفعّالتزامات
ّاألحداثّأوّالمعامالتّأوّاألنشطة

ّالتزامّفرضّبموجبهاّينبغيّوالتيّاالقتصادية
ّإطارّفيّضرائبّبدفعّالمعنيةّالوحداتّعلى

ّتغفلّماّكثيراّ ّالضرائبّقوانينّأوّتشريعات
ّالضريبيةّالسلطاتّعنها ّغيرّمنّوسيكون.

ّأوّاألنشطةّهذهّمثلّأنّنفترضّأنّالواقعي
ّنشوءّفيّتتسببّاألحداثّأوّالمعامالت

ّفيّالتزاماتّأوّماليةّموجوداتّأوّأصول
ّمقبوضاتّأوّمدفوعاتّشكل ّالسبب،ّولهذا.
ّفيّقيدهاّسيتمّالتيّالضرائبّمبالغّتحديدّيتم

ّاالعتمادّخاللّمنّالقوميةّالحساباتّنظام
ّيتمّعندماّفقطّالدفعّالمستحقةّالمبالغّعلى
ّأوّالضريبيةّالتقديراتّخاللّمنّإثباتها

ّفواتيرّمثلّالصكوكّمنّذلكّغيرّأوّالبيانات
ّتخلقّوالتيّالجمركيةّاإلقراراتّأوّالمبيعات
ّالتزامات ّواضحةّالتزاماتّشكلّفيّخصوم/
ّتحديدعندّ.ّ)الضرائبّدافعيّجانبّمنّللدفع
ّمنّالبدّالمستحقةّأوّالمتراكمةّالضريبةّمقدار
ّضريبةّأيّتضمينّيتمّأالّفيّالحيطةّأخذ
ّتحصيلهاّأبداّ ّالمحتملّغيرّمن ّوبصرف(.

ّفإنّاالستحقاق،ّلمبدأّووفقاّ ّسبق،ّعماّالنظر
ّهيّإبانهاّالضرائبّقيدّينبغيّالتيّاألوقات
.ّالضريبيةّااللتزاماتّفيهاّتنشأّالتيّاألوقات
ّأوّبيعّضريبةّقيدّينبغيّالمثال،ّسبيلّعلى
ّيحدثّعندماّمعينّلمخرجّاستخدامّأوّنقل
ّليسّوهوّاالستخدامّأوّالنقلّأوّالبيعّهذا

ّفيهّأخطرتّالتيّالوقتّنفسّبالضرورة
ّطلبّصدرّعندماّأوّالضريبيةّالسلطات
ّأوّسدادهاّاستحقّعندماّأوّالضريبةّتسديد
ّسدادهاّبالفعلّتمّعندما ّيسمحّذلك،ّورغم.
ّضرائبّقيدّبوقتّيتعلقّفيماّالمرونةّببعض
ّ)ّاألصلّمنّالمقتطعةّالدخل ّالفقرةأنظر
61.8.) 

ّ
ّلبعضّاألنواعّّوفي 5-81 ّوبالنسبة بعضّالبلدان،

منّالضرائب،ّقدّتختلفّمبالغّالضرائبّالتيّ
ّكبيرّ ّحد ّإلى ّالمطاف ّنهاية ّفي ّدفعها يتم

ّإلىّالدفعّالمستحقةوبشكلّمنتظمّعنّالمبالغّ
ّمنّمبلغّكلّتفسيرّفيهّيمكنّالّالذيّالحد

ّتشكلّأنهاّعلىّأصالّ ّالدفعّالمستحقةّالمبالغ
ّفيّمفهومّهوّماّنحوّعلىّماليةّالتزامات

ّالقوميةّالحساباتّنظام ّهذهّمثلّوفي.
ّوألسبابّاألفضلّمنّيكونّقدّالحاالت،
ّااللتزاماتّتجاهلّيتمّأنّوسياسيةّتحليلية

ّعلىّالقياسّوقصرّالمدفوعةّغيرّالضريبية
ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّالمضمنةّالضرائب

.ّبالفعلّدفعهاّتمّالتيّالضرائبّتلكّعلى
ّالضرائبّقيدّينبغيّيزالّالّذلك،ّوبرغم

ّاالستحقاقّأساسّعلىّبالفعلّالمدفوعة ّفيّ
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ّنشأتّالتيّاألحداثّفيهاّوقعتّالتيّاألوقات
ّ.االلتزاماتّعنها

 
 األخرى الجزاءات أو الغرامات أو الفوائد       

 
ّالمحملةّالفائدةّقيدّينبغيّالمبدأ،ّحيثّمن 5-06

ّأوّالغراماتّأوّالمتأخرةّالضرائبّعلى
ّمنّالتهربّعلىّفرضهاّيتمّالتيّالجزاءات
ّومع.ّكضرائبّوليسّمنفصلّبشكلّالضرائب

ّمدفوعاتّفصلّالممكنّمنّيكونّالّقدّذلك،
ّعنّالعقوباتّمنّغيرهاّأوّالغراماتّأوّالفائدة

ّالممارسةّفيّولذلكّبها،ّتتعلقّالتيّالضرائب
 .الضرائبّمعّتجميعهاّيتمّماّعادةّالعملية

ّ
 الدخل على الضرائب. 8
 
 الضرائب من الدخل على الضرائب تتألف  5-03

ّويتمّ؛المال رأس وأرباح واألرباح الدخول على
ّالمفترضةّأوّالفعليةّالدخولّعلىّتقديرها
ّغيرّللمؤسساتّأوّالمعيشيةّلألسرّأوّلألفراد
ّالمعيشيةّاألسرّخدمةّإلىّتهدفّالتيّالربحية

ّتقديرهاّيتمّالتيّالضرائبّوتشمل.ّللشركاتّأو
ّأوّاألراضيّأوّالممتلكاتّحيازاتّعلى

ّكـأساسّالحيازاتّهذهّتستخدمّعندماّالعقارات
ّمالكهاّدخلّلتقدير ّالّالحاالت،ّبعضّوفي.
ّإالّالدخلّضرائبّبدفعّااللتزامّتحديدّيمكن
ّالمحاسبيةّالفترةّغيرّالحقةّمحاسبيةّفترةّأثناء
ّالدخلّفيهاّتراكمّالتي ّثمةّذلك،ّعلىّوبناءاّ .

ّهذهّفيهّتسجلّالذيّالوقتّفيّالزمةّمرونة
ّالتيّالدخلّضرائبّتقيدّأنّويجوز.ّالضرائب
ّاحتجازّضرائبّمثلّأصلهاّعلىّتقتطع

ّالمنتظمةّوالمدفوعاتّالمنبعّعندّالضرائب
ّالتيّالفتراتّفيّقيدهاّيجوزّ–ّالدخلّلضرائب

ّأوّخضوعّأيّقيدّيمكنّكماّفيها،ّسدادهاّتم
ّالفترةّفيّالدخلّعلىّبالضرائبّنهائيّالتزام
ّفيهاّااللتزامّتحديدّتمّالتي ّالضرائبّوتشمل.
ّ:الضرائبّمنّالتاليةّاألنواعّالدخلّعلى

ّّالضرائب .أّ ّدخلّّاالفرادّدخلعلى ّعلى أو
ّالمعيشية ّاألسرة ّمنّ: ّالضرائب ّهذه وتتألف

ّتلكّ ّذلك ّفي ّبما ّالشخصية ّالدخل ضرائب
ّ ّأصحاب ّيقتطعها ّالتي ّالعملالضرائب

(ّ ّعند ّتحتجز ،ّ(الدخلّتساباكالضرائبّالتي
ّوالضرائبّاإلضافية ّفرضّهذهّ. ّيتم ّما وعادة

ّأوّ ّالمعلن ّالكلي ّالدخل ّعلى الضرائب
:ّالمفترضّمنّجميعّمصادرّالشخصّالمعني

ّالملكيةّ ّودخل ّالموظفين ّأجور ّأو تعويضات
ّبعدّ ّذلك، ّإلى ّوما ّالتقاعدية، والمعاشات

ّالضرائبّوّبهاّالمسوحّالعالواتّبعضاقتطاعّ
ّ ّمالك ّدخل ّذواتّغيرّالمشاريععلى

ّالسياقّّاالعتباريةّالشخصية ّفيّهذا متضمنة
(ّ ّلعام ّالحكومة ،2111ّدليلّإحصاءاتّمالية

ّوالتنمية،1111ّ ّاالقتصادي ّالتعاون ّمنظمة ؛
ّ؛(1111

ّالشركاتّدخلّعلىّالضرائب .بّ ّهذهّوتتألف:
ّوضرائبّالشركاتّدخلّضرائبّمنّالضرائب

ّاإلضافية،ّالشركاتّوضرائبّالشركاتّأرباح
ّلخا ّعلىّالضرائبّهذهّتقدرّماّوعادة.

ّالمصادرّجميعّمنّللشركاتّالكليةّالدخول
ّمنّالمتولدةّاألرباحّعلىّببساطةّفقطّوليس
ّ)ّاإلنتاج ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل
2111ّ ،1112ّ ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
ّ؛(1211ّوالتنمية،

وتتألفّهذهّ:ّعلىّأرباحّرأسّالمالّالضرائب .جّ
الضرائبّمنّالضرائبّعلىّأرباحّرأسّالمالّ

ّالحساباتّّاقتناءّبمكاسبتوصفّ) ّنظام في
ّالقومية ّالشركاتّ( ّأو ّباألشخاص الخاصة

ّالفترةّ ّأثناء ّالسداد ّواجبة ّتصبح والتي
المحاسبيةّالحالية،ّبصرفّالنظرّعنّالفتراتّ

ّاألرباح ّعبرها ّتراكمت ّقد ّالتي ّماّوعا. دة
ّعلىّ ّالدفع ّمستحقة ّالضرائب ّهذه تكون
ّالمالّ ّلرأس ّالفعلية ّوليس ّاالسمية األرباح
ّغيرّ ّوليس ّالمحققة ّالمال ّرأس ّأرباح وعلى

دليلّإحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّ)المحققةّ
2111ّ ّالتعاون1111-1113ّ، ّمنظمة ؛

ّ؛(1121ّ،1221االقتصاديّوالتنمية،ّ
ّوأّاليانصيبّمنّاألرباحّعلىّالضرائب .دّ

ّالقمار ّالمستحقةّالضرائبّعنّعبارةّوهي:
ّالفائزونّعليهاّيحصلّالتيّالمبالغّعلىّالدفع
ّالعملّدورانّعلىّالضرائبّعنّلهاّتمييزاّ 
ّأوّالقمارّلعبّينظمونّالذينّللمنتجينّبالنسبة

ّعلىّضرائبّأنهاّعلىّتعاملّوالتيّاليانصيب
ّ)ّالمنتجات ّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل

2111ّّلعام ،1113-113ّ ّالتعاونّمنظمة؛
 (.1121ّوالتنمية،ّاالقتصادي

ّ
ّالدخلّعلىّالمستحقةّالضرائبّاحتسابّيعفي 5-08

ّالضرائب؛ّمنّالدخلّمنّاألجزاءّبعضّكثيراّ 
ّبخصوماتّاإلعفاءاتّهذهّمثلّوتوصف
ّالضريبة ّمنّكبديلّأوّذلك،ّإلىّوباإلضافة.
ّالحكوماتّمنّحكومةّتقومّأنّيجوزّالبدائل،
ّتمّقدّضريبةّأنهّعلىّيعاملّمبلغّبتحديد
ّاسمّالمبلغّهذاّعلىّويطلقّبالفعل،ّسدادها
ّالضريبيّاالئتمان ّإذاّالحاالت،ّبعضّوفي.
ّاالئتمانّمنّأقلّالمستحقةّالضريبةّكانت

ّمستحقّالرصيدّيكونّقدّحينئذّالضريبي
ّائتمانّالحالةّهذهّعلىّويطلقّللمستفيد،ّالدفع

ّإضافيةّمناقشةّوهناك.ّالدفعّمستحقّضريبي
ّالثانيّالفصلّفيّالضريبيّاالئتمانّحول

ّ.والعشرين
ّ
 األخرى الجارية الضرائب    . 3
 

 المال رأس على الجارية الضرائب        
 
 من المال رأس على الجارية الضرائب تتألف 5-04

 دورياً  الدفع مستحقة تكون التي الضرائب
 صافي على أو الممتلكات على سنوياً  وعادة
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 باستثناء المؤسسية الوحدات ملكية حقوق
 من غيرها على أو األراضي على الضرائب
 قبل من المؤجرة أو المملوكة األصول
ّفمثلّ،اإلنتاج في يستخدمونها والتي الشركات

ّأخرىّضرائبّأنهاّعلىّتعاملّالضرائبّهذه
ّ–ّالضرائبّهذهّمنّيستثنىّكما.ّاإلنتاجّعلى

ّالضرائبّ–ّالمالّرأسّعلىّالجاريةّالضرائب
ّحينّمنّالمفروضةّالثروةّعلىّأوّالملكيةّعلى
ّظلّفيّأوّمنتظمة،ّغيرّفتراتّوعلىّألخر

ّ)ّاستثنائيةّظروف ّضريبةّالمثال،ّسبيلعلى
ّتعاملّالضرائبّهذهّفمثل،ّ(التركاتّأوّاإلرث
ّالمالّرأسّعلىّضرائبّأنهاّعلى ّكما.

ّعلىّالمقدرةّالدخلّضرائبّأيضاَّّمنهاّيستثنى
ّالوحداتّقبلّمنّالمملوكةّالملكيةّقيمةّأساس

ّبشكلّدخولهاّتقديرّيتعذرّعندماّالمؤسسية
ّالعنوانّتحتّالضرائبّهذهّوتقيدّمرضي
ّالدخلّعلىّالضرائبّالسابق، ّوتشمل.
ّ:يليّماّالمالّرأسّعلىّالجاريةّالضرائب

ّوالمبانيّالضرائب .أّ ّاألراضي ّعلى :ّالجارية
ّدوريا ،ّ ّالدفع ّالمستحقة ّالضرائب ّمن وتتألف
ّعلىّملكيةّ ّالحاالتّسنويا ، ّعلىّوتكونّفيّمعظم ّالضرائب ّباستثناء ّالمباني ّأو األراضي
ّمنّ ّالمملوكة ّأو ّالمؤجرة ّالمباني ّأو األراضي
ّفيّ ّجانبهم ّمن ّوالمستخدمة ّالشركات قبل

ّالسكانهاّلخدماتّاإلنتاجّبماّفيّذلكّاستخدام
ّماليةّ)ّللمنزلّالمالكين ّإحصاءات دليل

؛ّمنظمةّالتعاون2111ّ،1131ّالحكومةّلعامّ
ّ؛(4111االقتصاديّوالتنمية،ّ

ّّالضرائب .بّ ّصافي ّعلى ّالثروةالجارية ّوتتألف:
ّفيّ–ّدورياّ ّدفعهاّالمستحقّالضرائبّمن

ّأوّاألراضيّقيمةّعلىّ–ّسنوياّ ّاألحيانّغالب
ّهذهّعلىّمتكبدّدينّأيّصةناقّالثابتةّاألصول
ّاألصولّعلىّالضرائبّوباستثناءّاألصول
ّفيّوالمستخدمةّالشركاتّقبلّمنّالمملوكة
ّ)ّاإلنتاج ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل
2111ّ ،1132ّ ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
ّ؛(4211ّوالتنمية،

:ّاألخرىّاألصولّعلىّالجاريةّالضرائب .جّ
ّ–ّدورياّ ّدفعهاّالمستحقّالضرائبّوتشمل
ّالمجوهراتّمثلّاألصولّعلىّ–ّسنوياّ ّوعادة
ّعلىّالظاهريةّالعالماتّمنّغيرهاّعلىّأو

ّ)ّالثروة ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليل
2111ّ ،1136ّ ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
ّ(.4611ّوالتنمية،

 
 متنوعة جارية ضرائب          

 
ّأنواعّّالضرائبّتتألف 5-03 ّمن ّالمتنوعة الجارية

ّدفعهاّالمستحقمختلفةّومتنوعةّمنّالضرائبّ
ّأكثرّبينّمنّوالتيّسنويا ،ّوعادةّ–ّدورياّ 

ّ:يليّماّشيوعاّ ّأنواعها
ّالنفوسّضرائب .أّ ّالمفروضةّالضرائبّوهي:

ّبالغّشخصّكلّعلىّالمالّمنّمحددةّكمبالغ
ّعنّالنظرّبصرفّمعيشية،ّأسرةّكلّعلىّأو

ّالمفترضةّأوّالفعليةّالثروةّأوّالدخل ّومع.
ّتبعاّ ّالمفروضةّالمبالغّتختلفّقدّذلك،

دليلّ)ّالمعيشيةّاألسرةّأوّالشخصّلظروف
،2111ّّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءات
1162ّ ّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
ّ؛(6111

ّاالنفاقّالضرائب .بّ ّعلى ّالضرائبّ: وهي
المستحقةّالدفعّعلىّالنفقاتّالكليةّلألشخاصّ

ّعلىّأ ّتكون ّأن ّمن ّبدال  ّالمعيشية ّلألسر بدائلّلضرائبّّهيّاالنفاقوضرائبّ.ّدخولهمو
ّأعلىّتدريجيةّبمعدالتالدخلّوقدّيتمّفرضهاّ

ّالدخلّضرائبّمعّتتبعّالتيّالطريقةّبنفس
ّلإلنفاقّالكليّللمستوىّتبعاّ ّالشخصية ّوهي.
ّواقعّفيّاالستخدامّشائعةّغيرّضرائب
ّ)ّالعمليةّالممارسة ّماليةّإحصاءاتدليل
2111ّّلعامّالحكومة ،1162ّ ّمنظمة؛
ّ؛(6111ّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاون

ّالمعيشيةّّالدفعات .جّ ّاألسرة ّقبل ّمن ّتتم التي
ّمعينة ّتراخيص ّعلى ّللحصول تعاملّ:

ّأوّ ّاألشخاص ّقبل ّمن ّتتم ّالتي المدفوعات
ّتراخيصّ ّعلى ّللحصول ّالمعيشية األسر
ّ ّقوارب ّأو ّمركبات ّالستخدام ّأو أوّلحيازة

ّتراخيصّللممارساتّ ّعلى طائراتّوللحصول
ّبإطالقّ ّالصيد ّأو ّالبري ّكالصيد الترفيهية

ّ ّاألسماك ّصيد ّأو ّأنهاّّ–النار ّعلى تعامل
ّجارية ّضرائب ّتتمّ. ّالتي ّالمدفوعات وتعامل

ّ ّالتراخيص ّمن ّاألخرى ّاألنواع علىّ)لكافة
ّأوّ ّالطيران ّأو ّالقيادة ّرخص ّالمثال؛ سبيل

وّأوّرخصّاألسلحةّرخصّالتليفزيونّأوّالرادي
ّالخ ّالصغيرة، ّالنارية ّالمدفوعةّ( ّالرسوم أو

ّ ّالمدفوعاتّ)للحكومة ّالمثال، ّسبيل على
ّرسومّ ّأو ّالسفر، ّجوازات ّعلى للحصول

 (ّالمطارّأوّرسومّالمحكمة،ّالخ
ّقبلّمنّمقدمةّخدماتّكمشترياتّتعامل

ّالحكومات ّبينّالفاصلّالحدّويرتكز.
ّعلىّالخدماتّومشترياتّالضرائب

ّالبلدانّغالبيةّفيّالمتبعةّالفعليةّالممارسات
ّإحصاءاتدليلّ)ّبهمّالخاصةّالحساباتّفي

2111ّّلعامّالحكومةّمالية ّو11451ّ،
11452ّ ّاالقتصاديّالتعاونّمنظمة؛
ّ؛(5211ّوالتنمية،

ّمنّوتتألف:ّالدوليةّالمعامالتّعلىّالضرائب .دّ
ّوالتحويالتّللخارجّالسفرّعلىّالضرائب
ّوماّاألجنبية،ّواالستثماراتّاألجنبيةّالمالية
ّقبلّمنّالدفعّالمستحقةّعداّفيماّذلك،ّإلى

ّلعامّالحكومةّماليةّإحصاءاتدليلّ)ّالمنتجين
2111ّ 1156ّّو1155ّ، ّالتعاونّمنظمة؛

ّ(.5127ّوالتنمية،ّاالقتصادي
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  االجتماعي التأمين برامج. د
 ضمان نظام هو االجتماعي التأمين برامج 5-08

 :التاليين الشرطين تحقيق فيه يتم حيث
المقبوضة تكون مشروطة بالمشاركة  المنافع .أ 

في النظام وتشكل منافع اجتماعية حيث أن 
هذا المصطل  مستخدم في نظام الحسابات 

 القومية  و
األقل يحقق شرط من الشروط الثالثة  على .ب 

 :التالية
 سواء إجبارياً  النظام في المشاركة يكون -

 وشروط أحكام بموجب أو القانون قبل من
 الموظفين  من مجموعة أو الموظف عمل

 لصال  يدار اجتماعياً  نظاماً  النظام يكون -
 من سواء العاملين من معينة مجموعة
 كون الموظفين، غير من أو الموظفين
 هذه أعضاء على مقصورة المشاركة

 المجموعة 
 أوفعلي ) اشتراكاً  العمل صاخب يسدد -

 الموظف عن نيابة النظام إلى( محتسب
 من اشتراك بدفع الموظف قام سواء
 .عدمه

ّ
ّقبلّمنّاالجتماعيّالتامينّبرامجّتنظيمّيتمّقد

ّالحكومية؛ّالوحداتّقبلّمنّأوّالخاصّالقطاع
ّاالجتماعيّالضمانّمنافعّتوفيرّيتمّأنّويمكن

ّالمنافعّهذهّوتصبح.ّعينيةّأوّنقديةّصورةّفي
ّعندّأوّبعينهاّأحداثّوقوعّعندّالدفعّمستحقة
ّعلىّسلباّ ّتؤثرّقدّوالتيّمعينة،ّظروفّتحقق
ّخاللّمنّسواءّالمعنيةّالمعيشيةّاألسرّرفاء
ّبخفضّأوّمواردهمّعلىّإضافيةّأعباءّفرض
ّدخولهم ّالمغطاةّالطارئةّالحاالتّوتكون.
ّأخرّلنظامّنظامّمنّلالختالفّعرضة ّومع.
ّباعتبارهاّمعينةّمقبوضاتّتحديدّفإنّذلك،
ّعلىّفقطّيعتمدّالّاجتماعيّضمانّمنافع

ّعلىّأيضاّ ّولكنّالمغطاةّالطارئةّالحاالت
ّ.التغطيةّتقديمّفيّتتبعّالتيّالطريقة

ّ
 االجتماعي التأمين برامج تغطيها التي الظروف. 1
 
ّللدفعّقابلةّاالجتماعيةّالمنافعّتكونّأنّيمكن 5-00

ّبرامجّأوّاجتماعيّضمانّنظمّإطارّفي
ّهناكّتكونّقدّذلكّومعّاجتماعيةّمساعدات
ّمنّالنوعينّكالّيغطيهاّيتمّمماثلةّظروف
 .النظم

ّ
ّفئتينّّيمكن 5-07 ّإلى ّاالجتماعية ّالمنافع تقسيم

ّالمنافعّ ّوكافة ّالتقاعدية ّالمعاشات رئيسيتين؛
ّنظامّ ّفي ّوالموصوفة ّاألخرى االجتماعية
ّالمعاشيةّ ّغير ّبالمنافع ّالقومية الحسابات

ّالتقاعد) ّمعاشات ّعن ّاألكثرّ(بعيدة ّوالنمط ؛
ّالمعاشّ ّهو ّالتقاعدي ّالمعاش ّمن أهمية

ّع ّللفرد ّيدفع ّالذي ّعنّالتقاعدي ّتقاعده ند
ّالعمل .ّ ّالمعاشات ّتكون ّقد ّالتقاعديةكذلك،

ّسبيلّعلىّاآلخرين،ّلألفرادّالدفعّمستحقة
ّمنّيعانيّلشخصّأوّالثكلىّللزوجةّالمثال
ّدائمةّإعاقة ّّتتمّالتيّالمدفوعاتّوتعامل.
ّحالةّمنّمؤقتاّ ّيعانيّشخصّيكونّماّأثناء

ّمنافعّأنهاّعلىّلفترةّالعملّمنّتمنعهّمرضية
 .معاشيةّغير

ّ
ّقدّالذيّالوقتّالظروفّمنّأنواعّستةّتوضح 5-05

ّالمعاشيةّغيرّاالجتماعيةّالمنافعّفيهّتكون
ّ:التاليّالنحوّعلىّالدفعّمستحقة

ّّاذا .أّ ّعالجاتّّالمستفيدوناحتاج ّعائالتهم أو
غيرهاّمنّالعالجاتّّأوأسنانّّعالجطبيةّأوّ

أوّلرعايةّبالمستشفىّأوّرعايةّنقاهةّأوّرعايةّ
نتيجةّللمرضّأوّلإلصاباتّأوّّطويلةّاألجل،

ّالخ؛ّوعادةّ ّالعمر، لالعتاللّالمزمنّأوّلتقدم
ّ ّمنافع ّتقديم ّيتم عينيا ّّاالجتماعيّالتأمينما ّ ّشكل ّأوّّعالجفي ّمجانا  ّتقدم ّرعاية ّعنّطريقّسدادّأو ّأو ّاقتصاديا ، ّزهيدة بأسعار

ّالمعيشية ّاألسر ّتكبدتها ّالنفقاتّالتي وأيضَاّ.
ّ ّمنافع ّتكون ّمستحقةّاالجتماعيّالتأمينقد

ّرعايةّيحتاجونّالذينّللمستفيدينّالدفع
ّصحية؛

ّمنّّيكون .بّ ّمعالين ّبدعم ّملزمين المستفيدون
أنماطّمختلفة؛ّزوجاتّوأطفالّوأقاربّمسنينّ

ّالخ ّتدفعّ.ّوذويّاحتياجاتّخاصة، ّما وعادة
ّ ّشكلّفيّنقداّ ّاالجتماعيّالتأمينمنافع

ّ.لألسرّأوّللمعالينّمنتظمةّمخصصات
ّالدخلّّمستفيدونالّيعاني .جّ ّفي ّانخفاض من

ّكامل؛ّ ّبدوام ّالعمل ّعلى ّقدرتهم ّلعدم كنتيجة
ّ ّمنافع ّتدفع ّما ّاالجتماعيّالتأمينوعادة

ّهذاّاستمرارّطوالّنقداّ ّمنتظمةّبصفة
ّالوضع ّتقديمّيتمّقدّالحاالت،ّبعضّوفي.
ّالدفعّإلىّباإلضافةّواحدةّدفعةّإجماليّمبلغ

ّمنّاألشخاصّيمنعّوقد.ّمنهّبدالّ ّأوّالمنتظم
ّذلك،ّفيّبماّومتنوعة،ّمختلفةّألسبابّالعمل
ّمؤقتّتسريحّمنّتشملهّبماّالقهريةّالبطالة
ّوالمرضّاألجلّقصيرّلوقتّوالعملّللعمالة

ّمنّماّالخ،ّطفل،ّووالدةّالعرضيةّواإلصابة
ّمنّمنعهّأوّشخصّعملّدونّيحولّأنّشأنه
ّكامل؛ّبدوامّالعمل

ّالدخلّّالمستفيدونّيعاني .دّ ّفي ّانخفاض من
بسببّوفاةّالمصدرّالرئيسيّللدخل؛ّوعادةّماّ

ّصورةّفيّنقداّ ّاالجتماعيّالتأمينتدفعّمنافعّ
ّالحاالت،ّبعضّفيّأوّمنتظمة،ّمخصصات

ّواحدة؛ّدفعةّإجمالياّ ّمبلغاّ ّيدفع
المستفيدونّعلىّإسكانّإماّمجانيّأوّّيحصل .هّ

ّمنّ ّأو ّاالقتصادية ّالناحية ّمن بأسعارّزهيدة
ّ ّاألسرّخالل ّتكبدتها ّالتي ّالنفقات سداد
ّالمعيشية؛

ّعلىّمخصصاتّلتغطيةّّيحصل .وّ المستفيدون
ّلصالحّ ّأو ّلصالحهم ّالمتكبدة ّالتعليم نفقات
عائالتهم؛ّوفيّبعضّالمناسباتّقدّيتمّتوفيرّ

 الخدماتّالتعليميةّفيّصورةّعينية؛
ّ
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ّالتيّالنموذجيةّالظروفّهيّأعالهّذكرّما 5-01
ّمستحقةّاالجتماعيةّالمنافعّإطارهاّفيّتكون
ّتوضيحيةّالقائمةّتلكّفإنّذلك،ّومعّالدفع؛
ّحصريةّمنهاّأكثر ّمنّالمثال،ّسبيلّعلى.

ّمستحقةّأخرىّمنافعّهناكّتكونّأنّالممكن
ّأخرّنظامّظلّفيّالدفع ّمنّالعكسّوعلى.
ّالنظمّكافةّتوفرّالّاألحوالّمنّحالّبأيّذلك،

.ّجميعهاّأعالهّالمذكورةّالظروفّفيّالمنافع
ّنطاقّيكونّالعملية،ّالممارسةّواقعّوفي

ّبشكلّلالختالفّعرضةّاالجتماعيةّالمنافع
ّأخرّإلىّنظامّمنّأوّأخر،ّإلىّبلدّمنّهائل
ّ.البلدّنفسّداخل

ّالمسبقّّفي 5-76 ّالسداد ّفيها ّيلزم الحاالتّالتيّال
ّعلىّ ّالحصول ّأجل ّمن ّمؤهلة الشتراكات
منافعّتعاملّهذهّالمنافعّكجزءّمنّالمساعداتّ
االجتماعية؛ّوبشكلّنموذجي،ّتقدمّالمساعداتّ
ّاألشخاصّ ّلكافة االجتماعيةّمنّقبلّالحكومة
ّطلبّرسميّ ّأيّاشتراطّأو المحتاجينّوبدون

ّإي ّقبيل ّمن ّسدادّبالمشاركة ّعلى ّدليل راد
ّالمثال ّسبيل ّعلى ّاشتراكات، ّمدىّ. ويختلف

ّبلدّ ّمن ّكبير ّحد ّإلى ّاالجتماعية المساعدات
وفيّالعديدّمنّالبلدان،ّتكونّالمنافعّ.ّإلىّأخر

ّالدخولّ ّذوي ّلألشخاص ّفقط ّالدفع مستحقة
ّالمنخفضة ّأنّ. ّبقول ّذلك ّيوصف ّما للبحثّاالجتماعيّأوّللتحققّ"المنافعّخاضعةّوغالبا 

ّحيث،ّ"means-testedمنّمتوسطّالدخلّ
ّمتوسط"ّالمصطلحّيشير ّالمستوىّإلى"

 .الدخلّمنّالمؤهلّاألقصى
ّ
 االجتماعي التأمينتنظيم برامج .      8
 
ّإلىّّالتأمينّبرامجّتنظيمّتهدف 5-73 االجتماعي

ّحياتهمّ ّخالل ّوعائالتهم ّالمستفيدين تغطية
المهنيةّوعادةّخاللّتقاعدهمّأيضَا،ّسواءّكانواّ
موظفينّأوّأصحابّعملّأوّيعملونّلحسابهمّ
ّمؤقتة؛ّ ّلفترة ّعمل ّأشخاصّبدون الخاصّأو

أنّّاالجتماعيّالتأمينويستلزمّاستحقاقّمنافعّ
منّّتكونّاالشتراكاتّاالجتماعيةّقدّتمّسدادها

المستفيدينّأوّعائالتهمّّ–أوّنيابةّعنّّ–قبلّ
ّالسابقة ّأو ّالجارية ّالمحاسبية ّالفترات .ّخالل

ّ ّتكون ّقد ّبالفعل، ّلوحظ ّالمساهماتوكما
ّقبلّمنّفقطّليسّالدفعّمستحقةّاالجتماعية
ّأصحابّجانبّمنّكذلكّبلّأنفسهمّالمشاركين

 .موظفيهمّعنّنيابةّالعمل
ّ
ّالتأمينّتنظيمّبرامجّتنظيمّيتمّأنّالبد 5-78

ّ ّجماعي ّبشكل منّّلمجموعاتاالجتماعي
ّالقانونّ ّبمقتضى ّمتاحة ّتكون ّأن ّأو العمال
ّبماّ ّمنّالعمال، ّلفئاتّمعينة ّالعمالّأو لكافة
ّالمشتغلينّ ّذلكّمنّاألشخاصّغير ّيشمله قد

ّ ّتتراوحّنظم ّوقد ّالموظفين؛ ّعن ّالتأمينفضال 

ّمخصصةّّاالجتماعي ّخاصة ّنظم من
ّ ّمن ّمختارة ّمنّلمجموعات ّالموظفين العمال

ّبرامجّ ّأو ّنظم ّإلى ّواحد ّعمل ّصاحب قبل
ّفيّالعملّقوةّكاملّتغطيّاجتماعيّضمان

ّهذهّمثلّفيّالمشاركةّتكونّأنّويمكن.ّماّبلد
ّغيرّالمعنيين،ّللعمالّبالنسبةّطوعيةّالنظم
ّعلىّإجبارية،ّتكونّأنّهوّشيوعاّ ّاألكثرّأن

ّالبرامجّفيّالمشاركةّتكونّقدّالمثال،ّسبيل
ّإلزاميةّاألفرادّالعملّأصحابّقبلّمنّالمنظمة

ّعليهّالمتفقّالعملّوشروطّإحكامّجانبّمن
ّقدّكما.ّوموظفيهمّالعملّأصحابّبينّجماعياّ 
ّاالجتماعيّالضمانّنظمّفيّالمشاركةّتكون
ّقبلّمنّوالمنظمةّالوطنيّالصعيدّعلى

ّالقانونّبحكمّإجباريةّالحكوميةّالوحدات
ّباستثناءّوربماّبأكملها،ّالعملّلقوةّبالنسبة

ّجانبّمنّبالفعلّتغطيتهمّتمّالذينّاألشخاص
ّ.خاصةّضمانّنظم

ّّكثير 5-74 يتمّّاالجتماعيّالتأمينّبرامجمن
ّلحملّتنظيمهاّجماعيا ّلمجموعاتّمنّالعمالّبحيثّ ّمضطرين ّفيها ّالمشاركون ّيكون ال
ّوفيّمثلّهذهّ ّبأسمائهم؛ بوالصّتأمينّفردية

ّ ّفي ّصعوبة ّتوجد ّال ّبينّالحاالت، التمييز
ّالخاصّوالتأمينّاالجتماعيّالتأمين ومعّ.

بعضّّ-أوّحتىّتستلزمّّ-ذلك،ّربماّتسمحّ
ّ للمشاركينّبالحصولّّاالجتماعيّالتأميننظم

ّبوالصّبأسمائهم ّعلى ّتعاملّ. ّأن ّأجل ومن
بوليصةّتأمينّفرديةّعلىّأنهاّجزءا ّمنّنظامّ

ّالحاالتّتكونّوأنّالبدّاجتماعيّتأمين
ّالمشاركينّعلىّالمؤمنّالظروفّأوّالطارئة
،65.8ّّالفقرةّفيّالمدرجّالنوعّذلكّمنّضدها
ضافة ّأوّبشرطّالوفاءّمنّالبدّذلك،ّإلىّوا 
ّ:التاليةّالشروطّمنّأكثر

ّإماّإجبارياّ ّالبرامجّفيّالمشاركةّتكون .أّ
ّمنّمحددةّلفئةّبالنسبةّالقانونّبمقتضى
ّأوّيعمل،ّالّأوّيعملّكانّسواءّالعمل
ّأوّماّموظفّعملّوشروطّإحكامّبموجب
ّالموظفين؛ّمنّمجموعة

ّلمصلحةّيدارّجماعيّنظامّهوّالنظام .بّ
ّموظفينّكانواّسواءّالعمل،ّمنّمعينةّمجموعة

ّعلىّمقصورةّالمشاركةّوتكونّعمل،ّبدونّأو
ّالمجموعة؛ّهذهّأعضاء

ّّيقوم .جّ ّاشتراك ّبسداد ّالعمل ّأوّ)صاحب فعلي
ّمحتسب )ّ ّعن ّنيابة سواءّّالمستخدم،للنظام
ّ ّمنّاشتراكّبدفعّاألخرّهوّالمستخدمقام
 .عدمه

ّ
ّوالمطالباتّّتقيد ّالدفع ّالمستحقة ّالتأمين أقساط

ّالفرديةّ ّالتأمين ّبوالص ّإطار ّفي ّالقبض المستحقة
ّ ّنظام ّضمن ّعليها تقيدّّ–ّاجتماعيّتأمينالمتحصل

ّ.اجتماعيّتأمينومنافعّّاجتماعيةّمساهماتعلىّأنهاّ
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 – االجتماعية والمساهماتشاماًل لتفاصيل عن الضرائب  –حساب التوزيع الثانوي للدخل : 3.2 جدول
 االستخدامات

 االستخدامات
 وقيود المعامالت

 الموازنة
 المؤسسات

 المالية غير
 المؤسسات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 للرب  الهادفة
 تخدم التي
 المعيشية األسر

مجموع 
  االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 المجموع والخدمات

 التحويالت
 229ّ1  17 212ّ1 7 582 248 277 98 الجارية
 الجارية الضرائب
 الخل على
 إلى وما والثروة

 ذلك
24 11 1 178 1 212 1  213 

 على الضرائب
 214  1 213 1 176 1 7 21 الدخل
الجارية  الضرائب

 9   9 1 2 1 3 4 األخرى
 صافي

 المساهمات
 االجتماعية

   333  333 1  333 
 مساهمات

 العمل أصحاب
 االجتماعية
 الفعلية

   181  181 1  181 

 مساهمات
 العمل أصحاب
 في الفعلية

 المعاشات
 التقاعدية

   168  168 1  168 

 مساهمات
 العمل أصحاب
 غير في الفعلية
 التقاعد معاشات

   13  13 1  13 

 مساهمات
 العمل أصحاب

 االجتماعية
 المحتسبة

   19  19 1  19 

 مساهمات
 العمل أصحاب

 في المحتسبة
 التقاعد معاشات

   18  18 1  18 

 مساهمات
 العمل أصحاب

 في المحتسبة
 معاشات غير

 التقاعد
   1  1 1  1 

 األسر مساهمات
المعيشية 
االجتماعية 
 الفعلية

   129  129 1  129 
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 األسر مساهمات
 الفعلية المعيشية

 المعاشات في
 التقاعدية

   115  115 1  115 

 األسر مساهمات
 الفعلية المعيشية
 غير في

 المعاشات
 التقاعدية

   14  14 1  14 

 مكمالت
 األسر مساهمات

 المعيشية
 االجتماعية

   11  11 1  11 

 مكمالت
 األسر مساهمات
 في المعيشية
 التقاعد معاشات

   8  8 1  8 

 مكمالت
 األسر مساهمات
 في المعيشية

 معاشات غير
 التقاعد

   2  2 1  2 

خدمة  رسوم
 التأميننظام 

 االجتماعي
   6  6 1  6 

 المنافع
االجتماعية 
بخالف 
 التحويالت
 االجتماعية
 العينية

62 215 112 1 5 384 1  384 

 التحويالت
 299  16 283 2 71 136 62 12 األخرى الجارية
 المتاح، الدخل

 826ّ1   826ّ1 37 219ّ1 317 25 228 إجمالي
 المتاح، الدخل

 614ّ1   614ّ1 34 196ّ1 291 13 71 صافي
ّاألساسّّالتأمينّبرامج 5-73 ّفي ّهي االجتماعي

أوّمستحثينّّ–نظما ّيكونّالعمالّملزمينّفيهاّ
منّقبلّأصحابّعملهمّأوّمنّقبلّالحكومةّّ–

العامةّباستصدارّتأمينّضدّحاالتّطارئةّأوّ
ّالتأثيرّسلبا ّ ّيكونّمنّشأنها ّعائالتهم؛ّظروفّمعينةّقد ّرفاهية ّعلى ّأو ّرفاهيتهم على

ّت ّبوالص ّعلى ّاألفراد ّيحوز أمينّوعندما
ّوبشكلّمستقلّ ّمنهم ّخاصة ّوبمبادرة بأسمائهم
عنّأصحابّعملهمّأوّعنّالحكومةّحينئذّالّ
ّدفعهاّ ّالمستحق ّالتأمين ّأقساط تعامل
ّأنهاّ ّعلى ّقبضها ّالمستحق والمطالبات

ّّاجتماعيةّمساهمات وذلكّّاجتماعيةومنافع
ّبوالصّ ّاستصدار ّيتم ّقد ّأنه ّمن ّالرغم على

االتّالطارئةّالتأمينّضدّنفسّاألنواعّمنّالح

ّالضمانّ ّنظم ّتغطيها ّالتي ّالمواقف أو
ّالصحةّ ّاعتالل ّأو ّالحوادث ّمثل االجتماعي

وتقيدّأقساطّالتأمينّالمستحقّ.ّأوّالتقاعد،ّالخ
ّبموجبّ ّقبضها ّالمستحق ّوالمطالبات دفعها
ّعلىّ ّالقبيل ّهذا ّمن ّالفردية ّالتأمين بوالص
ّالتوزيعّ ّحساب ّفي ّجارية ّتحويالت أنها

ّ ّللدخل ّالثانوي ّتأمين ّحالة ّغيرّعلىفي
ّالمستحقّّالحياة، ّالتأمين ّأقساط ّتقيد بينما

ّبموجبّ ّقبضها ّالمستحق ّوالمطالبات دفعها
ّأنهاّ ّعلى ّالحياة ّعلى ّالفردية بوالصّالتأمين

وتخلصا ّمنهاّفيّالحسابّّماليةّأصولّاحتياز
 .المالي

ّ
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ّالتأمينّّوكما 5-78 ّبوالص ّفي ّالنظر ّمن يتبين
الّتكفيّبأيّحالّالفردية،ّفإنّطبيعةّالمنفعةّ

ّالطبيعةّ ّوتحديد ّعلى ّللتعرف ّاألحوال من
ّالمثال،ّ ّسبيل ّعلى ّللمعامالت؛ االجتماعية
ّعادةّ ّيشكل ّال ّمجانية ّطبية ّخدمات تلقي
ّعلىّ ّالحصول ّتم ّما ّفإذا ّاجتماعية، منفعة
ّوقامتّ ّمعيشية ّأسرة ّمنّقبل الخدماتّالطبية
أسرةّمعيشيةّأخرىّبسدادّكلفتهاّالّتكونّهذهّ

ّ ّالخدمات ّبل ّاجتماعية بينّّتحويالتمنافع
ّمعيشية ّأسر ّالتيّ. ّأنّاإلسعافاتّاألولية كما

ّمنفعةّ ّليست ّالعمل ّفي ّللموظفين تقدم
اجتماعيةّكونّالتكاليفّالمترتبةّيتمّقيدهاّعلىّ

ّالعمل ّلصاحب ّوسيط ّاستهالك ّأنها وبشكلّ.
عام،ّالّيمكنّأنّتقدمّالمنافعّاالجتماعيةّمنّ

ّ ّمعيشية ّألسرة ّمعيشية ّعداّأسرة ّفيما أخرى
ّ ّوالتي ّنسبيا  ّالنادرة ّمشروعّفيهاّيكونالحالة

ّقبلّّاّ مملوكّاعتباريةّشخصيةّذيّغير من
ّ ّنظام ّتدير ّالتي ّهي ّمعيشية ّالتأمينأسرة

ّ.موظفيهاّلمصلحةّاالجتماعي
ّعلىّّتؤسس 5-70 ّاالجتماعي ّالضمان ّنظم كافة

ّالمشاركونّكانّولوّحتىّبالعملّالعالقة
ّفيّيعملونّالّأوّالخاصّلحسابهمّيعملون
ّنوعينّبينّالتفريقّويمكنّالحالي؛ّالوقت

 :االجتماعيّالضمانّنظمّمنّرئيسيين
ّ

ّاالجتماعيّالضمانّنظمّمنّاألولّالنوعّيتألف .أّ
ّعريضةّقطاعاتّأوّككلّالمجتمعّتغطيّالتي

ّفيهاّوالتحكمّفرضهاّيتمّوالتيّالمجتمعّمن
ّوقدّالحكومية؛ّالوحداتّقبلّمنّوتمويلها
ّهذهّمثلّإطارّفيّالتقاعديةّالمعاشاتّتكون
ّراتبّبمستوياتّمرتبطةّغيرّأوّمرتبطةّالنظم

ّالعملّبتاريخّأوّالمستفيد ّتكونّماّونادراّ .
ّبمستوياتّمرتبطةّالمعاشيةّغيرّالمنافع
ّ.المرتب

ّالمرتبطةّاألخرىّالنظمّمنّالثانيّالنوعّيتألف .بّ
ّصاحبّعالقةّمنّالنظمّهذهّوتشتقّبالعمل؛
ّالمعاشّبتدبيرّيتعلقّفيماّبالموظفّالعمل

ّالتيّاالستحقاقاتّمنّغيرهّفيّوربماّالتقاعدي
ّحيثّالوظيفةّأوّالعملّشروطّمنّجزءاّ ّتكون
ّإلىّالمنافعّوتقديمّتدبيرّمسؤوليةّتؤولّال

ّالضمانّتدبيراتّإطارّفيّالعامةّالحكومة
ّ.االجتماعي

ّبالمسؤوليةّأنّالتوصلّلمثلّهذاّالتمييزّيعدّأمرا ّعسيرا ّفيّّبيد بعضّالبلدانّخاصةّالتيّيضطلعّفيها
ّقبلّ ّمن ّالمنافع ّودفع ّالنظام ّإدارة ّعن النهائية
ّنيابةّعنّكثيرّمنّأصحابّالعملّالذينّ الحكومة
ّالتيّ ّوفيّالبلدان ّالعامة؛ الّيعملونّلدىّالحكومة

ّن ّفإن ّالنظم ّتلك ّمثل ّعندها ّالضمانّليس ظم
ّ ّالحكوميةّالوحداتّقبلّمنّالمنظمةاالجتماعي

ّالسكانيةّالفئةّمنّالعكسّوعلىّ-ّموظفيهاّلصالح
ّوأنّ–ّباإلمكانّكانّماّإذاّ–ّينبغيّ–ّككلّالعاملة

ّالمرتبطةّاألخرىّالنظمّمجموعةّفيّتضمينهاّيتم
ّالضمانّنظمّضمنّتبقىّالّبحيثّبالعمل

ّ.االجتماعي
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 – االجتماعية والمساهماتشاماًل تفاصيل عن الضرائب  –حساب التوزيع الثانوي للدخل (: تابع) 3.2 جدول
 الموارد

 الموارد
 وقيود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 للرب  الهادفة

 األسر تخدم التي
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 المجموع والخدمات

 الدخول ميزان
/  إجمالي األولية،
 القومي، الدخل

 إجمالي
254 27 198 381ّ1 4 864ّ1   864ّ1 

 الدخول ميزان
/  صافي االولية،

الدخل القومي، 
 صافي

97 15 171 358ّ1 1 642ّ1   642ّ1 

 229ّ1  55 174ّ1 41 421 367 275 72 الجارية التحويالت
 الجارية الضرائب
 أو الدخل على

 إلى وما الثروة،
 ذلك

  213   213 1  213 

 على الضرائب
 214  1 214   214   الدخل
 الجارية الضرائب

 9   9   9   األخرى
 المساهمات صافي

 333  1 333 4 1 51 213 66 االجتماعية
 المساهمات

 الفعلية االجتماعية
 العمل ألصحاب

31 111 38 1 2 181 1  181 
 المساهمات

 ألصحاب الفعلية
 في العمل

 المعاشات
 التقاعدية

27 114 35 1 2 168 1  168 

 المساهمات
 ألصحاب الفعلية
 غير في العمل

 المعاشات
 التقاعدية

4 6 3 1 1 13 1  13 

 المساهمات
 االجتماعية
 المحتسبة

 العمل ألصحاب
12 2 4 1 1 19 1  19 

 المساهمات
 المحتسبة

 العمل ألصحاب
 معاشات في

 التقاعد
12 1 4 1 1 18 1  18 

 المساهمات
 المحتسبة

 العمل ألصحاب
 معاشات غير في

 التقاعد
1 1 1 1 1 1 1  1 



الحسابات القومية نظام  
 

818 

 المساهمات
 الفعلية االجتماعية

 المعيشية لألسر
25 94 9 1 1 129 1  129 

 المساهمات
 لألسر الفعلية

 في المعيشية
 التقاعد معاشات

19 91 6 1 1 115 1  115 

 المساهمات
 لألسر الفعلية
 غير في المعيشية
 التقاعد معاشات

6 4 3 1 1 14 1  14 

 مكمالت
 المساهمات

االجتماعية لألسر 
 المعيشية

 11    11 1  11 

 مساهمات مكمالت
األسر المعيشية 
في معاشات 
 التقاعد

 8    8 1  8 

 مساهمات مكمالت
األسر المعيشية 
في غير معاشات 

 التقاعد
 2    2 1  2 

خدمة نظام  رسوم
 التأمين
 االجتماعي

2 3 1   6 1  6 
 المنافع

 االجتماعية
 التحويالت بخالف

 العينية االجتماعية
1   384  384 1  384 

 الجارية التحويالت
 299  55 244 36 36 114 62 6 األخرى
 االجتماعي الضمان برامج        

 
 الضمانّبرامجّالبلدان؛ّمنّكثيرّفي 5-77

ّنظمّمنّفئةّأهمّهيّبعيدّحدّإلىّاالجتماعي
ّالجديرّفمنّثمّومنّاالجتماعيّالتأمين
ّخصائصهاّأهمّتلخيص ّالضمانّبرامج.

ّفيهاّ ّوالتحكم ّفرضها ّيتم ّنظم االجتماعيّهي
ّلغرضّ ّالحكومية ّالوحدات ّقبل ّمن وتمويلها
ّككلّ ّالمجتمع ّألفراد ّاالجتماعية ّالمنافع توفير

ّتنشأّ.ّأوّلقطاعاتّمعينةّمنّالمجتمع وعندما
لهذاّالغرضّويتمّّاالجتماعيّالضمانصناديقّ

ّباقيّ ّعن ّمستقل ّبشكل دارتها ّوا  ّالحكوميتنظيمها ّأنهاّالصناديق ّعلى ّتعامل ّحينئذ ة
ّمقبوضاتهاّ ّوتتألف ّمنفصلة، ّمؤسسية وحدات

ّ ّمن ّرئيسي ّبشكل ّإيراداتها ّالمساهماتأو
ّأصحابّّالمدفوعة ّقبل ّومن ّاألفراد ّقبل من

ّأيضا ّ ّأنها ّغير ّموظفيهم، ّعن ّنيابة العمل
ّالصناديقّ ّمن ّتحويالت ّتشمل ّأن يمكن

ّاألخرى ّالحكومية ّدفعّ. ّيكون ّعام، وبشكل
ّّمانالضّمساهمات ّقبل أوّّ–االجتماعيّمن
ّ ّعن ّّ–نيابة ّالموظفين ّمثل ّمحددين ّ–أفراد

ّبعضّ ّأن ّغير ّالقانون، ّبحكم ّإلزاميا  ّالدفعّيكون ّاختيار ّلهم ّيجوز ّاآلخرين األفراد
ّمنافعّ ّالستحقاق ّالتأهل ّأجل ّمن طواعية

 .االجتماعي الضمان
ّ

 المرتبطةاألخرى  االجتماعي التأمين برامج         
 العاملة باليد
 
ّاالجتماعيّالتأمينشروطّوأحكامّبرامجّّتحدد 5-75

ّالعملّّبالعمالةّالمرتبطة ّأصحاب ّقبل من
ّعلىّ ّيقوم ّوقد ّموظفيهم ّمع ّبالتعاون وربما
ّذلك،ّ ّورغم ّأنفسهم؛ ّالعمل ّأصحاب إدارتها
وفيّكثيرّمنّاألحيان،ّربماّتشكلّالصناديقّ

ّ ّمنفصلة ّمؤسسية ّمعاشاتّ)وحدة صندوق
اّيقومّعلىّإدارتهاّشركةّأوّربم(ّمستقلّبذاته

 .تأمينّنيابةّعنّصاحبّالعمل
ّ
ّّبيد 5-71 ّليس ّاالجتماعيّالتأمينّبرامجّكلأنه

بشكلّكافي؛ّّيلهاتمّوّيتمّالعاملةّباليدّالمرتبطة
ّتقيدّ ّللدخل، ّالثانوي ّالتوزيع ّحساب وفي
المعامالتّكماّلوّأنّالنظمّيتمّتمويلهاّبشكلّ
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كافيّوتقيدّأيّفروقّأوّاختالفاتّفيّالحسابّ
ّالحساباتّ ّأو ّالدائنة ّالحسابات ّتحت المالي

ّالمدينة ّتسجيلكاملّلكيفيةّّاستعراضوهناكّ.
ّالفصلّمن2ّّالجزءّفيّالتقاعديّالمعاشّنظم
 .عشرّسابعال

  االجتماعية المساهمات صافي. هةّ
ّكافةّتبينّالقومية،ّالحساباتّنظامّفي 5-56

ّّالواردة المساهمات ّاالجتماعيّالتأمينلنظم
ّالمعيشية؛ّاألسرّقبلّمنّمدفوعةّأنهاّعلى
ّللمبالغّعدةّعناصرّهناكّذلك،ّومع

ّالمدفوعة ّمبلغّهوّالعناصرّهذهّأول.
ّالعملّّالمدفوعة المساهمات ّصاحب ّقبل من

ّالموظف ّعن ّنيابة ّجزءا ّ. ّالمبلغ ّهذا ّويشكل ّأجور ّأو ّتعويضات ّويتمّالمستخدمينمن
ّحسابّ ّفي ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّمن قبضه

ّميزانثمّفهوّيشكلّجزءا ّمنّّومنتوليدّالدخلّ
ّالمعيشيةّالدخل ّلألسر ّاألولي ويتألفّ.

ّالتيّ ّالفعلية ّالمدفوعات ّمن ّالثاني العنصر
ّبها ّالحاليةّّقامت ّالفترة ّفي ّالمعيشية األسر

ّوغيرهّ ّالتقاعدي ّالمعاش ّفي ّحصتهم لتغطية

وقدّ.ّمنّالتدبيراتّذاتّالصلةّبالفترةّالجارية
ّأوّ ّالموظفين ّقبل ّمن ّالمدفوعات ّهذه تؤدى
األشخاصّالذينّيعملونّلحسابهمّالخاصّأوّ

ّالعنصرّالثالثّ.ّاألشخاصّغيرّالعاملين أما
المدفوعاتّّأوّاتالمساهمّمكمالتفيتألفّمنّ
ّتمثلّوالتيّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنالمحتسبةّ

ّالملكيةّدخلّالمعاشاتّصندوقّإلىّيردّأن
ّوعنّالمعاشّاستحقاقّسنةّبدايةّفيّالمكتسب

.ّالمعاشيةّغيرّللمنافعّأنشئتّاحتياطياتّأي
المعيشيةّفيّّاألسرّإلىّالعناصرّهذهّوتعزى

ّمثلّ ّومثلها ّاألولي، حسابّتخصيصّالدخل
ّفيّّأصحابّمساهمات ّتضمينها ّيتم العمل

ّالمعيشيةّميزان ّلألسر ّاألولية .ّالدخول
ويوضعّأمامّكلّذلكّرسومّالخدمةّالمفروضةّ
ّالتيّتديرّبرنامجّالمعاشات ّالوحدة .ّمنّقبل

وقدّتكونّرسومّصريحةّتفرضّمنّقبلّوحدةّ
مستقلةّعنّصاحبّالعملّأوّقدّتكونّمجملّ

ّقبل ّمن ّالمتكبدة ّالتكاليف صاحبّّمجموع
ّوحدةّ ّتكن ّلم ّإذا ّللنظام ّإدارته ّخالل العمل

ّمنفصلة ّإماّ. ّيشمل ّالنظام، ّلطبيعة وتبعا  ّأوّالعملّحبمنّقبلّصاّالمدفوعةّالمساهمة
ّ.الخدمةّرسومّقيمةّعلىّالملكيةّدخل

 
 االستخدامات – االجتماعية المنافع عن تفاصيل شامالً  – للدخل الثانوي التوزيع حساب: 4.2 جدول
 االستخدامات
 وقيود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 229ّ1  17 212ّ1 7 582 248 277 98 الجارية التحويالت
 على الجارية الضرائب
 وما الثروة، أو الدخل

 ذلك إلى
24 11 1 178 1 212 1  213 

 المساهمات صافي
 االجتماعية

   333  333 1  333 
 االجتماعية المنافع
 التحويالت بخالف

 العينية االجتماعية
62 215 112 1 5 384 1  384 

 الضمان منافع
 النقدية االجتماعي

  53   53 1  53 
 الضمان منافع

 الخاصة االجتماعي
 التقاعد بمعاشات

  45   45 1  45 

 الضمان منافع
 في النقدية االجتماعي

 التقاعد معاشات غير
 النقدية

  8   8 1  8 

 التأمين منافع
 األخرى االجتماعي

62 215 7 1 5 279 1  279 
 التأمين منافع
 في األخرى االجتماعي

49 193 5 1 3 251 1  251 
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 التقاعد معاشات
 التأمين منافع
 في األخرى االجتماعي

 التقاعد معاشات غير
13 12 2 1 2 29 1  29 

 المساعدات منافع
 النقدية االجتماعية

  52   52   52 
 الجارية التحويالت

 األخرى
12 62 136 71 2 283 16  299 

 826ّ1   826ّ1 37 219ّ1 317 25 228 إجمالي المتاح، الدخل
 614ّ1   614ّ1 34 196ّ1 291 13 71 صافي المتاح، الدخل

ّ
ّإضافةّمع1.8ّّجدول3.8ّّجدولّيبين 5-53

ّلتلكّّاالجتماعية المساهمات ّوفقا  مصنفة
ّالجداولّ ّتظهر ّعملية، ّوألسباب المعايير؛

ّبنفسّالملكيةّودخلّالعملّأصحابّمساهمات
ّالدخلّّيمةقال ّفيّحسابّتوزيع ّمقيدة ّهي كما

.ّاألوليّمعّإظهارّرسومّالخدمةّبشكلّمنفصل
ّالرسومّليستّمعاملةّقابلةّ ورغمّذلك،ّفإنّهذه

ّومنّالمخرجاتإلعادةّالتوزيعّولكنهاّجزءا ّمنّ
ّاالستهالكيّاالنفاق ّفيّ. ّتضمينها ّتم وقد

ّتمويلّ ّفي ّتتبع ّالتي ّالطريقة ّلتوضيح الجدول
ّاالجتماعيّالتأمين ّعنوانّكلّيناقشّوسوف.
ّأدناهّبإيجاز 2ّّالجزءّفيّواسعةّمناقشةّوثمة.
ّالتيّالمعامالتّحولّعشرّالسابعّالفصلّمن
 .التقاعديةّالمعاشاتّلنظمّبالنسبةّقيدهاّيتم

ّ
 االجتماعية المساهمات مكونات.       1
 
المساهمات االجتماعية هو المساهمات  صافي 5-58

الفعلية أو المحتسبة التي تتم من قبل األسر 
من أجل  االجتماعي التأمينالمعيشية لنظم 

تدبير المنافع االجتماعية المدفوعة  وتستثنى 
الرسوم المفروضة من قبل مديري النظم من 

ّهذهّّ.الدفع المستحقة المساهمات وتعامل
استهالكّمنّقبلّاألسرّالرسومّعلىّأنهاّنفقاتّ

 .استخدامّالدخلّحسابالمعيشيةّفيّ
ّ
 أرباب العمل االجتماعية الفعلية  مساهماتّّّّ.8
 
ّحسابّفيّقيدهّيتمّالذيّنظيرهّيماثلّالبندّهذا 5-54

ّالفقرةّفيّوالموصوفّاألوليّالدخلّتخصيص
62.7. 

ّ
 المحتسبة االجتماعية العمل أرباب مساهمات    . 3
 
هذاّالبندّنظيرهّالذيّيتمّقيدهّفيّحسابّّيماثل 5-53

ّفيّّتخصيص ّوالموصوف ّاألولي الدخل
 .69.7إلى63.7ّّالفقراتّمنّ

ّ
 المعيشية لألسر الفعلية االجتماعية المساهمات  . 4
 
االجتماعية الفعلية لألسر  المساهمات 5-58

مستحقة  اجتماعية مساهماتالمعيشية هي 
الدفع من قبل الموظفين أو أولئك الذين 
يعملون لحسابهم الخاص أو األشخاص غير 

.ّاالجتماعي التأمينالعاملين لنظم أو برامج 
ّ ّهذه ّمبدأّّعلىّالمساهماتوتقيد أساس

ّاالستحقاق ّموعدّ. ّيكون ّللعاملين، وبالنسبة
االستحقاقّهوّعندماّيتمّتنفيذّالعملّالذيّمنّ

 .المساهماتمّبدفعّشأنهّخلقّااللتزا
ّ
 لألسر االجتماعية المساهمات مكمالت   . 5

 المعيشية
 
مكمالت المساهمات االجتماعية لألسر  تتألف 5-50

 خالل المكتسب الملكيةالمعيشية من دخل 
 أو ملكية حقوق على المحاسبية الفترة

 التقاعدية المعاشات استحقاقات موجودات
ّدخلّّ.وغيرها ّفي ّالمبلغ ّهذا ّتضمين ويتم

الملكيةّالمستحقّدفعهّمنّقبلّمديريّصناديقّ
ّحسابّ ّفي ّالمعيشية ّاألسر ّإلى المعاشات

ّتخصيصّالدخلّاألولي

ّ 
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 الموارد – االجتماعية المنافع عن تفاصيل شامالً  – للدخل الثانوي التوزيع حساب(: تابع) 4.2 جدول
 الموارد
 وقيود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 الهادفة غير

 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 الدخول ميزان
/  إجمالي األولية،
 القومي، الدخل

 إجمالي

254 27 198 381ّ1 4 864ّ1   864ّ1 

 األولي، الدخل ميزان
 الدخل/  صافي
 صافي القومي،

97 15 171 358ّ1 1 642ّ1   642ّ1 

 229ّ1  55 174ّ1 41 421 367 275 72 الجارية التحويالت
 الجارية الضرائب
 أو الدخل، على
 ذلك إلى وما الثروة،

  213   213 1  213 

 المساهمات صافي
 االجتماعية

66 213 51 1 4 333 1  333 
 االجتماعية المنافع
 التحويالت بخالف

 العينية االجتماعية
   384  384 1  384 

 الضمان منافع
 النقدية االجتماعي

   53  53 1  53 
 الضمان منافع

 فيما االجتماعي
 بالمعاشات يتعلق

 التقاعدية

   45  45 1  45 

 الضمان منافع
 غير في االجتماعي
 التقاعدية المعاشات

   8  8 1  8 

 التأمين منافع
 األخرى االجتماعي

   279  279 1  279 
 التأمين منافع

 األخرى االجتماعي
 يتعلق فيما

 بالمعاشات
 التقاعدية

   251  251 1  251 

 التأمين منافع
 األخرى االجتماعي

 معاشات غير في
 التقاعد

   29  29 1  29 

 المساعدات منافع
 النقدية االجتماعية

   52  52   52 
 الجارية التحويالت

 األخرى
6 62 114 36 36 244 55  299 

 
 العينية االجتماعية التحويالت عدا االجتماعية المنافع. و 
 

ّالجاريةّّالمنافع 5-57 ّالتحويالت ّهي االجتماعية
ّوالتيّ ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّمن المقبوضة
ّعنّ ّتنشأ ّالتي ّاالحتياجات ّتقديم ّإلى تهدف
ّالمنافعّ ّوتنقسم ّالظروف؛ ّأو بعضّاألحداث
إلىّمجموعتين،ّحيثّتتألفّالمجموعةّاألولىّ

ّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّكافةّمنّوالثانيةمن
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ّغيرّنافعبالمّتوصفّوالتيّاألخرىّالمنافع
ّسبيلّعلىّالمجموعتينّهاتينّوتشمل.ّالمعاشية
ّيتعلقّفيماّدفعهاّالواجبّالمدفوعاتّالمثال

ّأوّاإلسكانّأوّالبطالةّأوّالمرضّبظروف
 .العائليةّالظروفّأوّالتعليم

ّ
ّالمنافعّقبضّقيدّفيّتتبعّالتيّالطريقةّتعتمد 5-55

ّالعواملّمنّعددّعلىّالحساباتّفيّاالجتماعية
ّاالجتماعيةّالمنفعةّنوعّعنّففضالّ ّالمتداخلة؛

ّمنفعةّأوّتقاعديّمعاشّمنفعةّأنهاّحيثّمن
ّكانتّإذاّماّتحديدّالضروريّمنّمعاشية،ّغير

ّضمانّنظامّإطارّفيّالدفعّمستحقةّالمنافع
ّمنّمدفوعةّكانتّإذاّماّوسواءّال،ّأمّاجتماعي

ّكانتّماّوسواءّذلك،ّغيرّأمّالحكومةّقبل
ّالتاليةّاألقسامّفيّمناقشةّوثمة.ّعينيةّأوّنقدية
ّمقابلّللدفعّالمختلفةّالمؤسسيةّالترتيباتّحول

ّاألنواعّلمناقشةّالتطرقّثمّومنّالمنافع،
ّكلّظهورّكيفيةّإيجازّقبلّالمنافعّمنّالمختلفة

ّ.الحساباتّفيّذلك
 المؤسسية الترتيبات.       1
 

 المساعدةالتأمين االجتماعي أو  برامج        
 االجتماعي

 
تكونّالمنافعّاالجتماعيةّمستحقةّالدفعّكجزءّّقد 5-51

ّ أوّمنّقبلّالحكومةّّاجتماعيّتأمينمنّنظام
ّللمساعداتّ ّوخالفا  ّاجتماعية؛ كمساعدات

ّ ّنظم ّكافة ّتستلزم ّالتأميناالجتماعية،
.ّمشاركةّرسميةّمنّقبلّالمستفيدينّاالجتماعي

ّيبرهنّ ّما ّوعادة ّبالعمل ّالمشاركة ّهذه وترتبط
ّ ّدفع ّقبلّّللنظامّالمساهماتعليها ّمن إما

.ّالمشاركينّأوّمنّقبلّصاحبّالعملّأوّكليهما
ّالتأمينهوّأحدّأهمّأنواعّّاالجتماعيّوالضمان

ّاالجتماعيةّّاالجتماعي ّالمساعدات ّمثل ومثله
ّتوفره ّمن ّهي ّالحكومة ّأن ّحيث ّمن ّمنفعةّوبناءا ّ. ّتكون ّمتى ّتحديد ّالالزم ّمن ّذلك، على

ّالحكومة ّتقدمها ّّكجزءّاجتماعية ّالضمانمن
ّالمساعداتّمنّجزءاّ ّتكونّومتىّاالجتماعي
ّ.االجتماعية

 
 االجتماعية والمساعدات االجتماعي الضمان         

 
ّّهناك 5-16 ّبين ّجوهري لمنافعّّالحكومةّتوفيرفرق

ّ ّإطار ّإطارّفيّعنهاّاالجتماعيّالضمانفي
ّأنّمنّالرغمّعلىّوذلكّاالجتماعيةّالمساعدات

ّاإلطارينّمنّأليّالمخصصةّالمنافعّنسبة
ّتبعاّ ّأخرّإلىّبلدّمنّكبيراّ ّاختالفاّ ّتختلف

 .القوميةّالمؤسسيةّللترتيبات
ّ
ّنظامّّاالجتماعيّالضمان 5-13 ّأشكال ّأحد هو

حيثّيكونّالمستفيدّمسجال ّّاالجتماعي؛ّالتأمين ّ ّأو ّالنظام ّدفعّّعادةفي ّطريق ّعن يشارك
ّنيابةّ ّاالشتراك ّسداد ّيتم ّأن ّأو ّللنظام اشتراك

ّعنه ّالدفعّمنّقبلّصاحبّالعملّأوّ. ّيتم وقد

عضوّبالعائلةّأوّحتىّفيّبعضّالحاالتّمنّ
ّ ّنفسها ّالحكومة ّالبطالة،ّ)قبل ّمدة ّطوال ربما

ّمبونظرا ّألنهّنظامّقائمّعلىّ(.ّعلىّسبيلّالمثال ّما ّعقد ّثمة ّفهناك ّبينّالمشاركة، رم
وفيّبعضّمنّالبلدان،ّ.ّالحكومةّوالمستفيدين

يكونّلهذاّالعقدّنموذجّقانونيّصارمّوالّيمكنّ
ّيكونّ تعديلهّبأثرّرجعي،ّوفيّحاالتّأخرى،
ّعليهالعقدّأكثرّمرونةّوقابال ّإلدخالّتعديالتّبأثرّ ّرجعي ّالضمانّ. ّنظم ّلكافة وبالنسبة

ّ ّبين ّالفرق ّرصد ّيتم ّالمساهماتاالجتماعي،
ّفيّّحقةالمست ّالدفع ّالمستحقة القبضّوالمنافع

ّالعجزّ ّأوجه ّألن ّنظرا  ّالحكومة ّإلىّسياقّميزانية ّتحملها ّيمكن ّال ّالميزانية ّفي المستمرة
ّالحدّأوّالمساهماتاألبدّمنّدونّتدخلّلرفعّ

 .كالهماّأوّالمنافعّمن
ّ
ّّويميز 5-18 ّاالجتماعية ّالمساعدات ّوالضمانبين

علىّمنّحيثّأنّأهليةّالحصولّّاالجتماعي
منافعّالمساعداتّاالجتماعيةّليستّقائمةّعلىّ
الترشيحّللمشاركةّكماّهوّمبينّمنّخاللّدفعّ

ّأعضاءّلكافةّيكونّماّفعادةّالمساهمات؛
ّطلبّفيّالحقّالمقيمةّالمعيشيةّاألسر

ّالتيّالظروفّأنّغيرّاالجتماعيةّالمساعدات
ّمقيدةّتكونّماّغالباّ ّإطارهاّفيّتقدم ّوفي.
ّللمتاحّتقديرّهناكّيكونّاألحيان،ّمنّكثير
ّلألسرّالمدركةّلالحتياجاتّبالنسبةّالدخلّمن

ّتحتّتقبعّالتيّالمعيشيةّاألسرّوفقطّالمعيشية
ّفيّالحقّلهاّيكونّقدّمنّهيّمعينّمستوى

ّ)االجتماعيةّالمساعداتّمنّالنوعّهذا غالبا ّ. ّ"ّبـّالعمليةّهذهّتوصفّما ّمتوسطاختبار
 "(.االجتماعيّالبحثّأوّالدخل

ّ
ّاالجتماعيةّّيختلف 5-14 ّالمساعدات ّتقديم مدى

ّمنّ ّجدا  ّكبيرا  ّاختالفا  ّالّلدخولّلألسرّالمعيشية ّبعضّالبلدان، ّفي ّالواقع، ّفي ّألخر؛ بلد
ّ ّهناك ّتدابيرّوكافةّاجتماعياّ ّضماناّ يكون

ّاالحتياجاتّتلبيةّأجلّمنّللدخلّالحكومة
ّغيرّاشتراكّدونّمنّتقديمهاّيتمّاالجتماعية

ّ.األغلبّهوّليسّذلكّأن
 
 االجتماعية المنافع أنواع. 8
 
أنّيتمّدفعّالمنافعّاالجتماعيةّفيّإطارّّيمكن 5-13

المؤسسية؛ّفقدّّالتدابيرثالثةّأنواعّمختلفةّمنّ
ّكمساعداتّ ّإما ّالحكومة ّقبل ّمن ّدفعها يتم

ّ ّأو ّيتمّّاجتماعيّكضماناجتماعية ّقد أو
األخرىّّاالجتماعيّالتأميندفعهاّمنّقبلّنظمّ

وتقيدّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّ.ّبالعملّالمرتبطة
ّبنفسّالطريقةّ ّجميعها ّالثالثة ّالترتيبات إطار
ولكنّمعّإجراءّتمييزّبينّتلكّالمنافعّالتيّتتمّ
ّالتيّ ّوغيرها ّاالجتماعية ّالمساعدات ّظل في

ّ ّإطار ّفي ّاالجتماعيّالتأمينتتم ّتقيدّ. كما
ّالنقديةّ ّالدفع ّالمستحقة ّالمعاشية ّغير المنافع

ّالط ّالمنافعّبنفس ّبين ّالتمييز ّمع ّولكن ريقة
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التيّتتمّفيّإطارّالمساعداتّاالجتماعيةّوتلكّ
ّاالجتماعي ّالضمان ّإطار ّفي ّتتم ّالتي وتقيدّ.

ّالعينيةّ ّالدفع ّالمستحقة ّالمعاشية ّغير المنافع
ّالدفعّ ّيتعلقّبتلكّالمستحقة بشكلّمختلفّفيما
ّاجتماعيةّ ّكمساعدات ّسواء ّالحكومة، ّقبل من

ّ.ياجتماعّضمانأوّ
 
 
 

 التقاعدية المعاشات         
 
ّنقداّ ّالدفعّالمستحقةّالرئيسيةّاالجتماعيةّالمنفعة 5-18

ّقدّذلك،ّومعّللمتقاعدين؛ّالتقاعديّالمعاشّهي
ّسبيلّعلىّللمعاشاتّمستحقينّآخرونّيكون
.ّالخاصةّاالحتياجاتّوذويّاألراملّالمثال
ّمنّالرغمّعلىّنقداّ ّالمعاشاتّدفعّيتمّماّوغالباّ 
ّيكونّحيثّالظروفّبعضّتتواجدّقدّأنه

ّلبعضّمخفضّبسعرّأوّمجاناّ ّاإلسكان
ّتعاملّالحالةّهذهّمثلّوفيّالمعاش،ّأصحاب

ّمنّجزءاّ ّأنهاّعلىّاإلسكانيةّالمنفعةّهذهّقيمة
ّشراءّيظهرّالذيّالمبلغّبنفسّالنقديّالدفع

 .الخدماتّمقدمّمنّاإلسكانّخدمات
ّ
ّالمستحقةّالمعاشاتّبينّالتمييزّيتمّلوحظ،ّوكما 5-10

ّاالجتماعيّالضمانّمعاشاتّإطارّفيّالدفع
ّضمنّالدفعّالمستحقةّاألخرىّتلكّعن

 .االجتماعيةّالمساعدات
ّ

 الدفع المستحقة التقاعدية غير المعاشات منافع        
 نقداً 
 
ّتكونّّفي 5-17 ّالمعاشّعموما  ّدفعة حينّأنّطبيعة

ّدفعاتّ ّمن ّغيرها ّأن ّإال ّمبهمة ّوغير جلية
ّبشكلّّاالجتماعيّالتأمين ّتمييزها ّيتم ّوأن البد

ّالدفعاتّاألخرىّالتيّتحصلّ ّعن الّلبسّفيه
ّاألسرّالمعيشية ّأنّتحذفّمثلّ.ّعليها وبمجرد

ّالنقديةّ ّالمنافعّغيرّالمعاشية ّالدفعاتّتقيد هذه
ّ ّمنافع ّالمعاشيةّغيرّاالجتماعيّالتأمينأسفل

ّ.النقديةّاالجتماعيةّالمساعداتّومنافع
 

 عدا المعيشية األسر قبل من وضاتالمقب         
 االجتماعية المنافع

 
ّفيماّّقد 5-15 ّمعيشية ّمدفوعاتّألسرة ّالحكومة تسدد

ّالمعيشية؛ّ ّلألسرة ّاإلنتاجية ّباألنشطة يتعلق
ّإنتاجّ ّلتشجيع ّتتم ّدفعة ّذلك ّعلى ومثال

ّبعينه ّزراعي ّمحصول ّهذهّ. ّمثل وتعامل
ّ ّدعم ّأو ّإعانات ّأنها ّعلى ّلمشروعالمدفوعات

ّالمعيشيةّاألسرة ّمعّولكنّشيوعاّ ّأقلّوبشكل.
ّماّإذاّالنظرية،ّالناحيةّمنّالحدوثّإمكانية
ّمعيشيةّألسرةّللسماحّدفعةّبمنحّالحكومةّقامت
ّفيّالستخدامهّالثابتةّاألصولّمنّأصلّبحيازة

ّمنحةّأنهّعلىّذلكّيقيدّأنّويمكنّاإلنتاج،
 (.رأسمالياّ تحويال ّ)ّاستثمارية

ّ
ّأوّالحكومةّكانتّسواءّعملّصاحبّيقدمّقد 5-11

ّخدماتّلتنفيذّالزمةّمعدةّلموظفّغيرها
ّعلىّوأمثلةّالموظف؛ّبهاّيضطلعّالتيّالعمل
ّالبسيطةّاألدواتّأوّللعملّالرسميّالزىّذلك
ّأوّالشعرّلتهذيبّالالزمةّالمقصاتّمثل

ّالبريدّلتسليمّهوائيةّدراجات ّهذهّوتقيد.
ّلمشروعّوسيطّاستهالكّأنهاّعلىّاألدوات
ّأصبحتّأنهاّعلىّمطلقاّ ّقيدهاّيتمّوالّالعمل
ّلهاّينتميّالتيّالمعيشيةّاألسرةّحيازةّفي

ّالموظف ّعلىّالمتبعّالعرفّهذاّوينطبق.
ّلمهامهم،ّالمنفذينّللموظفينّالمقدمةّالخدمات

ّفيّواإلقامةّالطعامّتكلفةّالمثال،ّسبيلّعلى
ّأنهاّعلىّتعاملّالعملّسفرياتّفيّالفنادق

ّوليسّالعملّلصاحبّوسيطاّ ّاستهالكاّ 
 .بالموظفّخاصّنهائيّكاستهالك

ّ
ّأوّسلعةّبإتاحةّالعملّصاحبّيقومّعندما 5-366

ّبالفعلّالموظفّيستخدمهاّللموظفّماّخدمة
ّالسلعّهذهّفإنّعملهّنطاقّخارجّشيءّفي

ّتدبيراتّضمنّمنّأنهاّعلىّتعاملّوالخدمات
ّكماّقيدهاّيتمّوالتيّالعينيةّوالمرتباتّاألجور

ّيناظرهاّماّمعّجنبّإلىّجنباّ ّنقداّ ّكانتّلو
ّالسلعّعلىّالموظفينّقبلّمنّتتمّنفقاتّمن

ّوالخدمات ّاإلسكانّتدبيرّاألمثلةّوتشمل.
ّالستخدامهاّللموظفّسيارةّتوفيرّأوّالمجاني

ّأغراضّعنّفضالّ ّالشخصيةّاألغراضّفي
ّالعمل ّقيمةّتعاملّسوفّنموذجي،ّوبشكل.
ّدخلّمنّجزءاّ ّأنهاّعلىّوالخدماتّالسلعّهذه

 .الضريبيةّلألغراضّالموظف
ّ
ّأسرّمنّقيمةّهداياّالمعيشيةّاألسرّتتلقيّقد 5-363

ّاالقتصادّبنفسّمقيمّوكالهمّأخرىّمعيشية
ّوحدةّمنّتعويضّعلىّتحصلّقدّأوّبالخارج
ّاعتقالّأوّبإصابةّيتعلقّفيماّأخرىّمؤسسية

ّالرغمّوعلىّالمثال؛ّسبيلّعلىّمشروعّغير
ّاألسرةّتمكنّقدّالمدفوعاتّهذهّأنّمن

علىّ)ّمعيشتهمّمستوىّتحسينّمنّالمعيشية
ّتعاملّالّأنهاّإال(ّباليانصيبّالفوزّغرارّنفس

.ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّاجتماعيةّكمنافع
ّحولّوتفصيليةّمستفيضةّمناقشةّوهناك

ّالمستحقةّتلكّسواءّاألخرىّالجاريةّالتحويالت
ّقبلّمنّالقبضّالمستحقةّغيرهاّأوّالدفع
ّالقطاعاتّمنّوغيرهاّالمعيشيةّاألسر

 .زّالقسمّفيّاالقتصادية
ّ

 المستحقة التقاعدية غير المعاشات منافع         
 عيناً  الدفع

 
ّّتقيد 5-368 ّنظم ّعن ّالناشئة ّالمنافع ّالتأمينكافة

ّّاالجتماعي ّبخالف ّبالعمل ّالضمانالمرتبطة
علىّأنهاّكماّلوّكانّتمّالحصولّّاالجتماعي

ّمنّ ّالموظف ّيقم ّلم ّإذا ّوحتى ّنقدا ؛ علىّّ–األساسّبالدفعّمقابلّالعالجّالصحيّعليها
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ّ ّالمثال ّبساطةّّ–سبيل ّوبكل ّذلك ّمن لسدادهاّّاالجتماعيّالتأمينأرسلّالفاتورةّلنظامّوبدال 
ّنظامّ ّقبل ّمن ّالمدفوع ّالمبلغ ّيقيد ّجانبهم من

ّللموظفّعلّاالجتماعيّالتامين ّدفعه ّتم ّأنه ى
ّالخدماتّ ّعلى ّالمتكبدة ّالنفقات ّتقيد ّثم ومن
ّبتحملها ّقام ّقد ّالموظف ّأن ّعلى .ّالصحية

ّنظامّ ّأي ّأن ّهو ّذلك ّوراء ّالمنطقي واألساس
ضمانّاجتماعيّخاصّيعملّوببساطةّكشركةّ
ّنفقاتّ ّله ّيكون ّأن ّيمكن ّال ّثم ّومن مالية

وتعتبرّبعضّالخدماتّالمقدمةّ.ّاستهالكّنهائية
نّقبلّصاحبّالعملّاستهالكا ّوسيطا ّمنّقبلّم

ّطبيةّ ّالمثالّخدمة ّعلىّسبيل صاحبّالعمل،
ّلشخصّشعرّ ّالمساعدة ّلتوفير ّالعمل فيّكان
بالتعبّأثناءّالعملّأوّالتدريبّالذيّيقعّضمنّ
اهتماماتّصاحبّالعملّويرىّوجوبّحصولّ

ومعّذلك،ّفإنّتدبيراتّالصحةّ.ّالموظفّعليه
ّخال ّمن ّوالتعليم ّالعامة ّنظام ّللتأمينل

ّتعويضيةّحزمةّمنّجزءاّ ّهيّاالجتماعي
ّالوسيطّاالستهالكّمنّجزءاّ ّوليستّللموظف
ّ.العملّبصاحبّالخاص

 
 الحكومة قبل من عينية منافع       

 
ّلألسرّنقداّ ّالمدفوعةّاالجتماعيةّالمنافعّتتيح 5-364

ّمميزّغيرّبشكلّالنقديةّهذهّاستخدامّالمعيشية
ّالمصادرّمنّالواردّالدخلّعنّاإلطالقّعلى

ّاالجتماعيةّالمنافعّتكونّوعندماّاألخرى؛
ّالمعيشيةّلألسرةّيكونّالّعيناّ ّالدفعّمستحقة
ّوكلّالمنفعة،ّهذهّاستخدامّفيّالتصرفّحرية
ّاألسرةّإعفاءّهوّالحالةّهذهّفيّالمنافعّتؤديهّما
ّأصلّمنّالنفقاتّهذهّلتلبيةّاالضطرارّمن

ّاألخرىّالمصادرّمنّالواردّالدخل ّذلك،ّومع.
ّإمدادّمسئوليةّالعالمّحولّالحكوماتّتتحمل
ّيستطيعونّالتيّبالخدماتّالمعيشيةّاألسر

ّأوّفيهاّالتجارةّغيرّفيّولكنّمنهاّاالستفادة
ّالمعيشيةّاألسرّباقيّمعّاستبدالها ّهيّوهذه.
ّلألسرّالحكومةّتقدمهاّالتيّالفرديةّالخدمات
ّتعنيّالّبأسعارّأوّمجانيّبشكلّسواءّالمعيشية
ّوتوصف.ّاالقتصاديةّالناحيةّمنّالكثيرّالشيء
ّالعينيةّاالجتماعيةّبالتحويالتّالمنافعّهذه ّوال.
ّبلّللدخلّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّقيدهاّيتم
ّعلىّالعينيّالدخلّتوزيعّإعادةّحسابّفي

 .حّالقسمّفيّأدناهّالموضحّالنحو
ّ
ّالمستحقةّالمنافعّحاالتّمنّخاصةّحالةّثمة 5-363

ّالنفقاتّباستردادّالخاصةّوهيّأالّعينياّ ّالدفع
ّفيّالمعيشيةّاألسرةّتقومّعندماّالمصروفات،ّأو

ّتردّالحكومةّولكنّنقديّإنفاقّبتكبدّاألمرّبادئ
ّالنفقاتّكلّأوّمنّجزءاّ  ّالمثال،ّسبيلّعلى.
ّقبلّمنّأوّموظفّقبلّمنّدفعةّتسددّعندما
ّللحصولّمقيمةّمعيشيةّأسرةّفيّأخرّعضو
ّهذهّاستردادّويتمّتعليميةّأوّصحيةّمنافعّعلى

ّالّحينئذّالحكومةّمنّالحقّوقتّفيّالنفقات
ّضمانّمنافعّأنهاّعلىّالمنافعّهذهّتظهر

ّأوّتعويضاتّمنّكجزءّوبالتاليّاجتماعي
ّالنفقاتّمنّجزءّأنهاّعلىّبلّالموظفينّأجور

ّالخدماتّعلىّالحكومةّقبلّمنّالمتكبدة
ّالمعيشيةّاألسرّألعضاءّالمقدمةّالصحية
ّعلىّالحكومةّقبلّمنّالنفقاتّوتكون.ّالفردية

ّاالستهالكّنفقاتّمنّجزءاّ ّالفرديةّالخدمات
ّتعويضاتّمنّوليستّالمعيشيةّلألسرةّالنهائي

 .الموظفينّأجورّأو
ّ
ّالحكومةّقبلّمنّمعيشيةّأسرةّاستردتّماّإذا 5-368

أوّ)ّالصحيةّالخدماتّنفقاتّمنّجزءاّ ّفقط
ّالخدماتّمنّغيرها ّالجزءّيعاملّالمقدمة(

ّنهائيةّاستهالكّنفقاتّأنهّعلىّالمسترد
ّمنّيستردّلمّالذيّالجزءّويعاملّللحكومة
ّنهائيةّاستهالكّنفقاتّأنهّعلىّالحكومة
ّالمعيشيةّلألسرة ّصاحبّموافقةّعندّوفقط.
ّجزءّتعويضّعلىّصريحّوبشكلّالعمل
ّهذاّحينئذّيعاملّالحكومةّتردهّلمّالذيّالنفقات
ّأجورّأوّتعويضاتّمنّجزءاّ ّأنهّعلىّالجزء

ّ.الموظفين
ّالمقدمةّالعينيةّاالجتماعيةّالمنافعّكافةّتعامل 5-360

ّوبدونّالطريقةّنفسّوفقّالحكومةّقبلّمن
ّاجتماعيّتأمينّإلىّوتصنيفهاّلفصلهاّمحاولة

 .اجتماعيةّومساعدات
ّ
ّ
 حساب في المقيدة االجتماعية المنافع.      3

 للدخل الثانوي التوزيع
 
ّفيّالذكرّالسالفةّاالعتباراتّأخذتّماّإذا 5-367

ّفيّالمقيدةّاالجتماعيةّالمنافعّتنظمّاالعتبار،
ّالنحوّعلىّللدخلّالثانويّالتوزيعّحساب
ّ:التالي

ّالتحويالتّبخالفّاالجتماعيةّالمنافعّّّّّّّّ
ّالعينيةّاالجتماعية

ّالنقديةّاالجتماعيّالضمانّمنافعّّّّّّّّّّّّّ
ّالخاصةّاالجتماعيّالضمانّمنافعّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالتقاعديةّبالمعاشات
ّفيّالنقديةّاالجتماعيّالضمانّمنافعّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالتقاعديةّالمعاشاتّغير ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّالتأمينّمنافعّ
ّاألخرىّاالجتماعي

ّفيّاألخرىّاالجتماعيّالتأمينّمنافعّّّّّّّّّّّّّ
ّالتقاعدّمعاشات

ّفيّاألخرىّاالجتماعيّالتأمينّمنافعّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالتقاعدّمعاشاتّغير

 النقديةّاالجتماعيةّالمساعداتّمنافعّّّّّّّّّّّ
ّ
النقدية هي منافع  االجتماعي الضمان منافع 5-365

المستحقة الدفع نقداً  االجتماعي التأمين
 الضمانلألسر المعيشية من قبل صناديق 

ّخاصةّّ.االجتماعي ّبينّمنافع ّالمنافع وتنقسم
 .بالمعاشاتّالتقاعديةّومنافعّغيرّمعاشية

ّ
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األخرى المرتبطة  االجتماعي التأمين منافع 5-361
بالعمل هي المنافع االجتماعية المستحقة الدفع 

 االجتماعي التأمينمن قبل نظم أو برامج 
 في للمساهمين االجتماعي الضمانبخالف 

ّ.ولورثتهم تهمولعائال  البرامج أو النظم هذه
ّبالمعاشاتّ ّمتعلقة ّمنافع ّبين ّالمنافع وتنقسم

ّ.التقاعديةّومنافعّأخرى
المساعدات االجتماعية النقدية هي  منافع 5-336

تحويالت جارية مستحقة الدفع لألسر المعيشية 
من قبل الوحدات الحكومية أو من قبل 
المؤسسات غير الهادفة للرب  التي تخدم 
األسر المعيشية من أجل تلبية االحتياجات 

غير أنها  االجتماعي التأمينمثلها مثل منافع 
يستلزم  اجتماعي تأمينال تتم في إطار نظام 

 المساهماتالمشاركة عادة عن طريق 
وبالتالي،ّفهذهّالمنافعّتستبعدّكافةّّ.االجتماعية

ّ ّقبل ّمن ّالمدفوعة ّالضمانّصناديقالمنافع
ّاالجتماعي ّمعاشاتّبينّالمنافعّوتنقسم.
 .أخرىّومنافعّتقاعدية

ّ
ّاالجتماعيةّّال 5-333 ّالمساعدات ّمنافع تشمل

ّكاس ّالمدفوعة ّألحداثّالتحويالتّالجارية تجابة
ّنظمّ ّقبل ّمن ّعادة ّتغطيتها ّيتم ّظروفّال أو

ّاالجتماعيّالتأمين ّمنافعّتغطيّالّثم،ّومن.
ّأوّالنقديةّالتحويالتّاالجتماعيةّالمساعدات

ّمثلّالطبيعيةّللكوارثّاستجابةّتتمّالتيّالعينية
ّالزالزلّأوّالفيضاناتّأوّالجفاف ّمثلّوتقيد.

ّبندّتحتّمنفصلّبشكلّالتحويالتّهذه
 .األخرىّالجاريةّالتحويالت

ّ
ّإضافةّمعّولكن1.8ّّجدول4.8ّّجدولّيبين 5-338

ّالموصوفةّاالجتماعيةّللمنافعّوتقسيمّتصنيف
 .السياقّهذاّفي

 األخرى الجارية التحويالت. زّ
 
ّكافةّّتتألف 5-334 ّمن ّاألخرى ّالجارية التحويالت

ّالوحداتّ ّبين ّتتم ّالتي ّالجارية التحويالت
ّالمقيمةّ ّالوحدات ّبين ّأو ّالمقيمة المؤسسية
ّالضرائبّ ّباستثناء ّالمقيمة، ّغير والوحدات
ّإلىّذلك،ّ ّوما ّالثروة، ّأو ّالدخل ّعلى الجارية

ّاالجتماعيةّوالمنافعّوالمساهمات ّوتشمل.
ّاألنواعّمنّعددّاألخرىّالجاريةّالتحويالت
ّأغراضّتخدمّالتيّالتحويالتّمنّالمختلفة
ّجداّ ّعديدة ّالمعامالتّهمّتصنيفاتّواألربعة.
ّنطاقّداخلّوالتحويالتّبالتأمينّالصلةّذات

ّوالتحويالتّالجاريّالدوليّوالتعاونّالحكومة
ّالمتنوعةّالجارية ّهذهّمنّتصنيفّوكل.

ّ.أدناهّبدورهّموصوفّاألربعةّالتصنيفات
 

 االستخدامات – الجارية التحويالت عن تفاصيل شامالً  – للدخل الثانوي التوزيع حساب: 5.2 جدول
 االستخدامات
 وبنود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 للرب  الهادفة
 تخدم التي
 المعيشية األسر

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 229ّ1  17 212ّ1 7 582 248 277 98 الجارية التحويالت
الجارية  الضرائب

 على وعلى الدخل 
 الخ الثروة،

24 11 1 178 1 212 1  213 

 المساهمات صافي
 االجتماعية

   333  333 1  333 
 االجتماعية المنافع
 التحويالت بخالف

 العينية االجتماعية
62 215 112 1 5 384 1  384 

 الجارية التحويالت
 األخرى

12 62 136 71 2 283 16  299 
أقساط  صافي
على غير  التأمين

 الحياة 
8 13 4 31 1 56 2  58 

أقساط  صافي
غير  على التأمين
 المباشرةالحياة 

8 1 4 31 1 43 1  44 

أقساط إعادة  صافي
غير  على التأمين
 المباشرةالحياة 

 13    13 1  14 
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 التأمين مطالبات
 الحياة غير على

 48    48 12  61 
 التأمين مطالبات

غير الحياة  على
 المباشرة

 45    45 1  45 

إعادة  مطالبات
 غير على التأمين

 الحياة
 3    3 12  15 

 الجارية التحويالت
 نطاق داخل
 العامة الحكومة

  96   96 1  96 

 الدولي التعاون
 الجاري

  31   31 1  32 

 الجارية التحويالت
 المتنوعة

4 1 5 41 2 52 1  53 
 الجارية التحويالت

 المؤسسات إلى
 للرب  الهادفة غير
 األسر تخدم التي

 المعيشية

1 1 5 29 1 36 1  36 

          
 الجارية التحويالت
 األسر بين

 المقيمة المعيشية
 المقيمة وغير

   7  7 1  8 

 الجارية التحويالت
 األخرى المتنوعة

3 1 1 4 2 9 1  9 
 المتاح، الدخل

 إجمالي
228 25 317 219ّ1 37 826ّ1   826ّ1 

 المتاح، الدخل
 صافي

71 13 291 196ّ1 34 614ّ1   614ّ1 

ّتفصيلّمع1.8ّّجدول5.8ّّجدولّيبين 5-333
 .الجاريةّللتحويالت

ّ
 بالتأمين الصلة ذات المعامالت       .1
ّمتضمنةّّهناك 5-338 ّالمعامالت ّمن ّأنواع ثالثة

ّ ّوهي ّالتأمين؛ ّعنوان أقساطّّصافيتحت
التأمينّوالمطالباتّالمتعلقةّبالتأمينّالمباشرّ
ّالمتعلقةّ ّوالمطالبات ّالتأمين ّأقساط وصافي
ّالمتعلقةّ ّوالمدفوعات ّالتأمين بإعادة

ّالقياسية ّأو ّالموحدة ّبالضمانات ّنوعّ. وكل
ّأدناه ّموصوفة ّاألنواع ّهذه ّمن وهناكّ.

وصفّتفصيليّإضافيّعنّالمعامالتّالتيّ
ّلل ّبالنسبة ّقيدها ّيتم ّالجزء ّفي من1ّّتأمين

الفصلّالسابعّعشرّوعنّالضماناتّالقياسيةّ
ّ ّالجزء ّفي ّالموحدة ّالسابع3ّّأو ّالفصل من

 .عشر
ّ
ّفإنّّمالحظةّتجدر 5-330 ّالسياق ّهذا ّفي أنه

ّصافي" ّالتأمينّ" ّأقساط ّعلى ّتنطبق حينما
ّبالنسبةّ ّالخدمة ّرسوم ّأن ّضمنيا  تعني
ّأقساطّ ّمن ّاقتطاعها ّتم ّقد لخدماتّالتأمين

الفعليةّالمدفوعةّزائدّإضافاتّأقساطّالتأمينّ

والّيوجدّتشبيكّبينّالتأمينّالمباشرّ.ّالتأمين
عادةّالتأمين؛ّحيثّيقيدّكلّمنهماّبالكاملّ  .بشكلّمنفصلّعنّاألخروا 

ّ
 الحياة غير علىأقساط التأمين  صافي        

 
بوالصّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّغطاءا ّّتوفر 5-337

ضدّمختلفّاألحداثّأوّالحوادثّالتيّتؤديّ
ّإلىّ ّأو ّالممتلكات ّأو ّبالسلع ّاإلضرار إلى
ضررّلألشخاصّكنتيجةّألسبابّطبيعيةّأوّ

ّ ّأوّ)بشرية ّالحرائق ّالمثال، ّسبيل على
الفيضاناتّأوّاإلصطداماتّأوّاالنهياراتّأوّ

ّالعنف ّأو ّالسرقة ّأو ّالغرق أوّّحوادث
،ّ(الحوادثّالمروريةّأوّالمرض،ّوماّإلىّذلك

ّالناجمةّعنّأحداثّ ّالخسائرّالمالية أوّضد
ّالخ ّالحوادث، ّأو ّالبطالة ّالمرضّأو .ّمثل

وتستصدرّهذهّالبوالصّمنّقبلّالشركاتّأوّ
ّغيرّ ّالمؤسسات ّأو ّالحكومية الوحدات
ّاألسرّ ّخدمة ّإلى ّتهدف ّالتي ّللربح الهادفة

ّالمعيش ّاألسر ّأو ّالفرديةالمعيشية .ّية
ّاألسرّ ّتحملها ّالتي ّالتأمينية والبوالص
ّالتيّ ّالبوالص ّتلك ّهي ّالفردية المعيشية



الحسابات القومية نظام  
 

463 

ّولمصلحتهمّ ّمنهم ّذاتية ّبمبادرة تستصدر
ّعنّ ّومستقل ّمنفصل ّبشكل الشخصية

ّأيّعنّوبمنأىأصحابّعملهمّأوّالحكومةّ
ّاالجتماعيّللضمانّنظام ّأقساطّوتضم.
ّلفعليةاّالتأمينّأقساطّمنّكلّاألضرارّتأمين

ّبوالصّحامليّقبلّمنّالدفعّالمستحقة
ّخاللّتأمينيّغطاءّعلىّللحصولّالتأمين
ّ)ّالمحاسبيةّالفترة (ّالمكتسبةّالتأمينأقساط

الدفعّمنّأصلّّالمستحقةّاألقساطّومكمالت
ّبوالصّ ّحاملي ّإلى ّالعائد ّاالستثمار دخل

المستحقةّالدفعّّالخدمةّتكاليفالتأمينّناقصا ّ
ويتمّشرحّالطريقةّالمتبعةّ.ّإلىّشركةّالتأمين

ّمنّ ّالفقرات ّفي ّالخدمة ّرسوم ّحساب في
191.6ّإلى184.6ّّ ّاقتطاعّ. ّتكاليفوبعد
ّّالخدمة ّألقساط ّاإلجمالي ّالمبلغ ّالتأمينمن
ّّعلى ّالحياة التأمينّّأقساطّومكمالتغير

ّالتأمينيوصفّالمبلغّالمتبقيّبصافيّأقساطّ
ّلحياةاّغيرّعلى ّأقساطّ. ّصافي ويشكل

ّّعلىّالتأمين ّالحياة ّالتحويالتّوحدهغير
ّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّقيدهّويتمّالجارية
ّللدخل ّمشترياتّالخدمةّرسومّوتشكل.
ّويتمّالتأمينّبوالصّحامليّقبلّمنّخدمات
ّحسبّنهائي،ّأوّوسيطّكاستهالكّقيدها

 .االقتضاء

ّ
 الحياة غير على التأمين على المطالبات        

 
التأمين على غير الحياة هي  مطالبات 5-335

المبال  المستحقة الدفع في تسوية األضرار 
التي تنجم عن حدث ما مغطى من قبل 

 الفترة خاللغير الحياة  علىبوليصة تأمين 
ّالمحاسبية ّواجبةّالمطالباتّتصبحّوعادة.

ّالظرفّأوّالطارئةّالحالةّوقوعّلحظةّالسداد
ّسليمةّمطالبةّينشئّأنّشأنهّمنّالذي

ّالتأمينّبوليصةّإحكامّبموجب ّوهناك.
ّتدركّحيثّمعينةّحاالتّفيّيتمّاستثناء
ّفترةّمرورّبعدّفقطّالمطالبةّتقديمّإمكانية
ّالحدثّوقوعّمنّطويلة ّالمثال،ّسبيلّعلى.
ّفقطّالمطالباتّمنّهامةّبسلسلةّأعترف
ّالتعرضّأنّمنّالتحققّتمّعندما

ّ)ّلإلسبستوس ّالصخريالحرير ّمنّسبب(
ّخطيرّمرضّأسباب ّهذهّمثلّوفي.

ّتوافقّالذيّالوقتّفيّالمطالبةّتقيدّالحاالت،
ّيكونّالّوقد.ّبااللتزامّوتعترفّالتأمينّشركة
ّحجمّعلىّاالتفاقّوقتّنفسهّهوّالوقتّهذا

ّ.المطالبةّفيهّدفعتّالذيّالوقتّأوّالمطالبة
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 الموارد – الجارية التحويالت عن تفاصيل شامالً  – للدخل الثانوي التوزيع حساب(: تابع) 5.2 جدول
 الموارد
 غير الشركات الموازنة وقيود المعامالت

 المالية
 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 غير المؤسسات
 للرب  الهادفة

 األسر تخدم التي
 المعيشية

 بقية االقتصاد مجموع
 العالم

 المجموع والخدمات السلع

 األولية، الدخول ميزان
 القومي، الدخل/  إجمالي
 إجمالي

ّ254 27 198 381ّ1 4 864ّ1   864ّ1 

 األولي، الدخل ميزان
 القومي، الدخل/  صافي
 صافي

97 15 171 358ّ1 1 642ّ1   642ّ1 

 229ّ1  55 174ّ1 41 421 367 275 72 الجارية التحويالت
الجارية على  الضرائب
 وما الثروة، وعلىالدخل، 

 ذلك إلى
  213   213 1  213 

 المساهمات صافي
 االجتماعية

66 213 51 1 4 333 1  333 

 بخالف االجتماعية المنافع
 االجتماعية التحويالت
 العينية

   384  384 1  384 

 299  55 244 36 36 114 62 6 األخرى الجارية التحويالت
 على التأمينأقساط  صافي
 الحياة غير

 47    47 11  58 

 على التأمينأقساط  صافي
 المباشرةغير الحياة 

 44    44   44 

أقساط إعادة  صافي
 الحياة غير على التأمين

 3    3 11  14 

 غير على التأمين مطالبات
 الحياة

6 15 1 35 1 57 3  61 
غير  على التأمين مطالبات
 المباشرةالحياة 

6  1 35  42 3  45 

 التأمينإعادة  مطالبات
 الحياة غير على

 15    15 1  15 

 داخل الجارية التحويالت
 العامة الحكومة نطاق

  96   96 1  96 
 32  31 1   1   الجاري الدولي التعاون

 الجارية التحويالت
 المتنوعة

1 1 6 1 36 43 11  53 

 إلى الجارية التحويالت
 الهادفة غير المؤسسات

 األسر تخدم التي للرب 
 المعيشية

    36 36   36 

 بين الجارية التحويالت
 المقيمة المعيشية األسر
 المقيمة وغير

   1  1 7  8 

 الجارية التحويالت
 األخرى المتنوعة

  6   6 3  9 

ّّتعامل 5-331 ّمطالبة ّالحياةّّعلىّالتأمينتسوية غير
وعادةّماّيكونّّ؛الُمطالبأنهاّتحويلّإلىّّعلى

ّّ–المطالبّ حاملّبوليصةّّ–ولكنّليسّدائما 
ّأنهاّ ّعلى ّالمطالبات ّتعامل ّما ّوعادة التأمين؛
ّتكونّهناكّمبالغّ تحويالتّجارية،ّحتىّعندما
ّمنّ ّألصل ّعرضي ّلتدمير ّنتيجة ضخمة
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ّخطيرةّ ّشخصية ّإلصابة ّأو ّالثابتة األصول
ّقبلّمنّالمقبوضةّالمبالغّتكونّالوعادةّ.ّلفرد
ّأنّكماّمعينّهدفّبأيّمرتبطةّلبينالمطا
ّالّدمرتّأوّتضررتّقدّالتيّاألصولّأوّالسلع
 .استبدالهاّأوّإصالحهاّيتمّأنّبالضرورةّيلزم

ّ
ّأوّألضرارّنتيجةّالمطالباتّبعضّتنشأ 5-386

ّالتأمينّبوالصّحاملوّفيهاّيتسببّإصابات
ّالمثال،ّسبيلّعلىّثالثة،ّألطرافّأوّللممتلكات
ّفيهاّيتسببّقدّالتيّاإلصاباتّأوّاألضرار
ّأوّلمركباتّعليهمّمؤمنّمركباتّسائقو

ّأخرىّأشخاص ّتقيدّالحاالت،ّهذهّمثلّوفي.
ّمستحقةّأنهاّعلىّقانونياّ ّالسليمةّالمطالبات

ّالتأمينّشركةّقبلّمنّمباشرّبشكلّالدفع
ّغيرّبشكلّوليستّعليهاّالمؤمنّلألطراف
 .التأمينّبوالصّحامليّطريقّعنّمباشر

ّ
ّيجوزّالمطالباتّنسبةّاستثنائية،ّظروفّوفي 5-383

ّبلّجاريةّتحويالتّأنهاّعلىّليسّقيدهاّيتمّأن
ّعملّوصفّويوضحّرأسمالية؛ّكتحويالت

ّالسابعّالفصلّمن1ّّالجزءّفيّالتأمينّنشاط
ّ.مالئماّ ّذلكّاعتبارّيتمّمتىّعشر

ّ
 التأمين إعادة ومطالبات أقساط صافي        

 
ّإلعادةّوسيلةّالمباشرّالتأمينّشركاتّتوفر 5-388

ّالمنتظمين؛ّالتأمينّبوالصّحامليّبينّالتوزيع
ّأساسّعلىّضخمةّخسارةّاعتمادّمنّفبدالّ 
ّتكاليفّالتأمينّبوالصّحاملوّيواجهّمنتظمّغير

ّخسارةّتحدثّمتىّأنهّلمعرفةّمنتظمةّأصغر
ّأنّاألساسّمنّحدوثهاّإمكانيةّلمعرفةّأوّهائلة
ّشركةّقبلّمنّتسويتهاّيتمّسوفّالخسارةّهذه

ّالتأمينّبوليصةّحاملّتجنيبّوبالتاليّالتأمين
ّبوالصّوتعمل.ّالعامّهذاّفيّكبيرةّخسارةّتحمل
ّللسماحّالمنهجيةّنفسّوفقّالتأمينّإعادة

ّ)ّالتأمينّلشركات ّإعادةّشركاتّمنوغيرها
ّالتأمين ّالمطالباتّضدّأنفسهمّبحماية(
ّخاللّمنّالخصوصّوجهّعلىّالضخمة
ّتأمينّشركةّمنّتأمينّبوليصةّوحملّاستصدار

 .التأمينّإعادةّفيّمتخصصةّأخرى
ّ
ّوالمطالباتّّيتم 5-384 ّالتأمين ّأقساط ّصافي حساب

ّأقساطّ ّمع ّالمتبعة ّتماما  ّالطريقة بنفس
ّذلك،ّومع.ّالحياةّغيرّعلىّالتأمينومطالباتّ

ّعددّفيّيتركزّالتأمينّإعادةّعملّألنّونظراّ 
ّبوالصّمعظمّتكونّعالمياّ ّالبلدانّمنّقليل
 .المقيمةّغيرّالوحداتّمعّالتأمينّإعادة

ّ
ّ

 الموحدة  الضماناتوالطلبات بموجب  الرسوم        
 
ّالوحداتّوخصوصاّ ّ–ّالوحداتّبعض 5-383

ّمتعثرّدائنّعلىّاحتياطيّتوفرّقدّ–ّالحكومية
ّالخصائصّمنّالعديدّلهاّظروفّفي

ّغيرّعلىّبالتأمينّالخاصةّنفسهاّوالخصائص
ّالعديدّإصدارّيتمّعندماّذلكّويحدثّالحياة؛

ّالممكنّومنّالنوعّنفسّمنّالضماناتّمن
ّمنّالمحتملّللمستوىّواقعيّتقديرّإلىّالتوصل
ّإجماالّ ّالتعثراتّأوّالتخلفات ّالحالة،ّهذهّوفي.
ّ)ّالدفعّالمستحقةّالرسومّتعامل ّالملكيةودخل

ّعليهمّالمكتسب ّمعّالمتبعةّالطريقةّبنفس(
ّالحياةّغيرّعلىّالتأمينّطلبات ّويتعرض.
ّبالمناقشةّعشرّالسابعّالفصلّمن3ّّالجزء

 .بالتفصيلّالموحدةّالضماناتّلموضوع
ّ
ّفقطّغطاءّ ّالقياسيةّأوّالموحدةّالضماناتّتوفر 5-388

ّضماناتّلتشملّتتوسعّوالّالماليةّللصكوك
 .المنتج

ّ
 العامة الحكومة أطار في الجارية التحويالت. 8
 
 الحكومة أطار في الجارية التحويالت تتألف 5-380

 الوحدات بين الجارية التحويالت من العامة
ّالتحويالتّّ؛المختلفة الحكومية ّتشمل فهي

الجاريةّالتيّتتمّبينّمختلفّمستوياتّالحكومةّ
ّالوحداتّ ّبين ّالتحويالتّالتيّتجرىّكثيرا  ّالمحليةمثل ّأو ّالرسمية ّأو ّالمركزية ،ّ.الحكومية
ّوصناديقّ ّالعامة ّالحكومة ّصناديق وبين

ّاالجتماعيّالضمان ّتحويالتّتشملّوال.
ّرأسّتكوينّإجماليّبتمويلّالمرتبطةّاألموال
ّالتحويالتّهذهّمثلّأنّحيثّالثابتّالمال
 .رأسماليةّتحويالتّأنهاّعلىّتعامل

ّ
ّّقد 5-387 ّمعينة ّحكومة ّوحدة ّاألولى)تقوم (ّالوحدة

بدورّالوكيلّأوّالممثلّنيابةّعنّوحدةّحكوميةّ
علىّسبيلّّ–عنّطريقّ(ّالوحدةّالثانية)أخرىّ
ّالمثا ّالسدادّّ–ل ّالواجبة ّالضرائب تحصيل

ّفيهّ ّتقوم ّالتي ّالوقت ّنفس ّفي ّاألخرى للوحدة
ّقيدّ ّويتم ّبها؛ ّالخاصة ّالضرائب بتحصيل
الضرائبّالمحصلةّنيابةّعنّالوحدةّالثانيةّوفقّ
الطريقةّالسالفةّالذكرّعلىّأنهاّضرائبّمتراكمةّ
بشكلّمباشرّللوحدةّالثانيةّوالّتعاملّعلىّأنهاّ

ّجاري ّالثانيةتحويال  ّاألولىّللوحدة ّمنّالوحدة .ّا 
ّمنّ ّالضرائب ّتحويل ّفي ّالتأخيرات وتؤدي
الوحدةّالحكوميةّاألولىّللوحدةّالحكوميةّالثانيةّ

حساباتّالمقبوضاتّ"تحتّبندّّقيودّادخالإلىّ
ّ.فيّالحسابّالمالي"ّأوّالمدفوعاتّاألخرى

 
 الجاري الدولي التعاون     . 3
 
 التحويالت من الجاري الدولي التعاون يتألف 5-385

 حكومات بين العينية أو النقدية الجارية
 ومنظمات حكومات بين أو البلدان مختلف
ّ:يليّماّالتحويالتّهذهّوتشمل.ّدولية

ّيستخدمهاّالتيّالحكوماتّبينّالتحويالت .أّ
ّالنفقاتّتمويلّفيّلهاّالمتلقونّأوّالمستفيدون

ّبعدّالطارئةّالمساعداتّذلكّفيّبماّالجارية
ّالتحويالتّذلكّويشملّالطبيعية،ّالكوارث
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ّوالبطانياتّوالمالبسّالغذاءّشكلّفيّالعينية
ّ.ذلكّإلىّوماّواألدوية،

ّّالسنويةّالمساهمات .بّ ّمن ّغيرها ّالمساهماتأو
المدفوعةّمنّقبلّالحكوماتّاألعضاءّّالمنتظمة

ّ ّالضرائبّالمدفوعةّ)للمنظماتّالدولية باستثناء
ّ؛(الوطنيةّفوقللمنظماتّ

ّأوّالحكوماتّقبلّمنّتتمّالتيّالمدفوعات .جّ
ّاألخرىّالحكوماتّإلىّالدوليةّالمنظمات
ّفيّالمقيمّالفنيةّالمساعدةّطاقمّمرتباتّلتغطية
ّقبلّمنّوالمستخدمينّبهاّيعملّالتيّالبلد

ّ.المضيفةّالحكومة
ّالتحويالتّالجاريّالدوليّالتعاونّيغطيّال

ّحيثّالمال،ّرأسّتكوينّألغراضّالمخصصة
ّ.رأسماليةّكتحويالتّالتحويالتّهذهّمثلّتقيد

 
 المتنوعة الجارية التحويالت     .4
 
التحويالت الجارية المتنوعة من  تتألف 5-381

التحويالت الجارية بخالف األقساط أو 
المطالبات ذات الصلة بالتأمين والتحويالت 

 والتعاونالجارية داخل نطاق الحكومة العامة 
ثمةّوصفّأدناهّألكثرّاألمثلةّّ.الجاري الدولي

ّ.أهميةّعلىّهذهّالنوعيةّمنّالتحويالت
 

 والحكومة المركزي البنك بين الجارية التحويالت        
 العامة

 
ّأيّفإن155.6ّّالفقرةّفيّالوصفّجرىّكما 5-346

ّالسوقيّغيرّاإلنتاجّقيمةّيمثلّجاريّتحويل
ّمنّالدفعّمستحقّأنهّعلىّيقيدّالمركزيّللبنك
ّويتألفّالعامة؛ّالحكومةّإلىّالمركزيّالبنكّقبل

ّخدماتّمنّالسوقيةّغيرّالمخرجاتّأوّاإلنتاج
ّمشتركاّ ّاستهالكاّ ّتعتبرّوالتيّالنقدية،ّالسياسة

 .جماعياّ ّأو
ّ
ّتتمّّقد 5-343 ّالتي ّالتحويالت ّأيضا  ّالبند ّهذا يشمل

بينّالبنكّالمركزيّوالحكومةّتلكّالتيّيتمّقيدهاّ
ّ ّفائدة ّالمركزي ّالبنك ّيفرض ّالّعندما بسعر

ّسياسية ّألغراض ّالسوق ّأسعار ّمع .ّيتسق
ّ.126.7ّإلى122.7ّّالحاالتّفيّالفقراتّمنّوهناكّوصفا ّلعمليةّالقيدّوالتسجيلّفيّمثلّهذهّ

 
 الهادفة غير المؤسسات إلى الجارية التحويالت      
 المعيشية األسر تخدم التي للرب 

 
 غير المؤسسات إلى الجارية التحويالت تتألف 5-348

 من المعيشية األسر تخدم التي للرب  الهادفة
 المؤسسات تلك قبل من المقبوضة التحويالت

 في المقيمة وغير المقيمة األخرى الوحدات من
 أو عضوية استحقاقات أومساهمات  شكل

تبرعات طوعية، الخ، سواء تمت  أو اشتراكات
وتهدفّّ.على أساس منتظم أو من حين ألخر

المؤسساتّغيرّالهادفةّّالتحويالتّالتيّتتمّإلى
ّتغطيةّ ّإلى ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي للربح

تكاليفّاإلنتاجّغيرّالسوقيّلتلكّالمؤسساتّأوّ
ّتحويالتّلألسرّ ّإلجراء ّالالزمة ّاألموال لتوفير
ّفيّشكلّمنافعّ ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمة المعيشية

كماّأنهاّتشملّكذلكّالتحويالتّالتيّ.ّاجتماعية
ّطع ّهبات ّشكل ّفي ّأوّتكون ّمالبس ّأو ام

ّللجمعياتّ ّذلك ّإلى ّوما ّأدوية، ّأو بطانيات
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّعلى ّتوزيعها ّليتم الخيرية
ّتكونّهذهّ ّولكنّبقدرّما ّالمقيمة ّوغير المقيمة
ّأنهاّ ّعلى ّوتعامل ّحديثُا ّمكتسبة الهبات

أماّ.ّتحويالتّنقديةّاستخدمتّلشراءّهذهّالسلع
دواتّالهباتّأوّالمنحّغيرّالمرغوبّفيهاّأوّاأل

ّقيمةّ ّلها ّيكون ّال ّعادة ّالمستخدمة واألشياء
ّالحساباتّ ّفي ّتظهر ّال ّولذلك سوقية

ّكتحويالت ّالثمينةّ. ّالمنح ّأو ّالهبات وتعامل
ّالميزانيةّ ّفي ّالثمينة ّالمواد ّبقيمة كتحويالت

ّالعمومية ّبرسومّ. ّالخاصة ّالمدفوعات وتعامل
ّالّ ّالتي ّبالمؤسسات ّاالشتراكات ّأو العضوية

ّالربح ّإلى ّالمشاريعّتخدمّالتيNPIsّّتهدف
ّ ّ ّالتجارية ّاالتحادات ّأو ّالتجارة ّغرف ّ–مثل

ّمقدمةّ ّلخدمات ّمدفوعات ّأنها ّعلى تعامل
ّ ّتحويالت ّليست ّفهي ّالفقرةّ)وبالتالي أنظر

ويتمّقيدهاّفيّحسابّاإلنتاجّعلىّأنهاّ(.88.4ّ
استهالكّوسيطّوالّيتمّقيدهاّفيّحسابّالتوزيعّ

ّ.الثانويّللدخل
 

 المعيشية األسر بين الجارية التحويالت        
 
 المعيشية األسر بين الجارية التحويالت تتألف 5-344

 يحصل أو تتم التي الجارية التحويالت كافة من
 أو إلى المقيمة المعيشية األسر قبل من عليها
 مقيمة  وغير مقيمة أخرى معيشية أسر من

 النقدية التحويالت كافة التحويالت وتشمل
وفيّسياقّاإليداعاتّ.ّالعينية التحويالت وقيمة

ّإلىّ ّيشار ّما ّغالبا  ّالمالية، ّالحواالت أو
ّعلىّ ّالمعيشية ّاألسر ّبين ّالجارية التحويالت

ّشخصية ّتحويالت ّأنها ّالتحويالتّ. وتشمل
ّالعائلةّ ّنفس ّأعضاء ّبين ّالمنتظمة المالية
المقيمينّفيّأنحاءّمختلفةّمنّنفسّالبلدّأوّفيّ

ّعادة ّمختلفة، ّأوّّبلدان ّعضو ّجانب ّمن تتم
ّأجنبيّلفترةّمنّالزمنّعامّ عائلةّتعملّفيّبلد

ّأكثر ّأو ّقبلّ. ّمن ّالمحولة ّاألرباح ّأن كما
ّتحويالتّ ّليست ّلعائالتهم ّالموسميين العمال
ّبلدهمّ ّفي ّمقيمين ّالعمال ّيبقى ّحيث دولية

ّ ّفيّ)األصلي ّأعضاء ّيزالون ّال ّأخر، بمعنى
ّاألصلية ّالمعيشية ّيعملونّ(أسرهم ّعندما ،

ّعام ّعن ّتقل ّلفترات ّبالخارج ّأرباحهمّ. وتقيد
ّمنّ ّموظفين ّأجور ّأو ّتعويضات ّأنها على
ّبلدّ ّفي ّالموظفين ّصفة ّلديهم ّكان ّإذا الخارج
 .خدماتّتوفيرعلىّأنهاّغيرّمقيمّأثناءّعملهمّهناكّأوّخالفا ّلذلكّتقيدّ

ّ
ّغيرّّتشكل 5-343 ّالمعيشية ّاألسر ّمن التحويالت

ّ ّالمقيمة ّالمعيشية ّاألسر ّإلى والعكسّ)المقيمة
ّبالعكس ّكبير؛ّ( ّسياسي ّاهتمام ّذات بندا 
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ّفيّ ّالمذكرة ّبنود ّتقترح ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّ ّالمدفوعات الماليةّّالشخصيةّللحواالتميزان

ّ ّالماليةّالحواالتوإلجمالي .ّ ّالحواالتوتكون
الخارجّمساويةّللتحويالتّالشخصيةّمنّّالمالية

الشخصيةّمنّالخارجّباإلضافةّإلىّتعويضاتّ
ّالنفقاتّ ّناقصا  ّالخارج ّمن ّالموظفين ّأجور أو

ّالموظفين ّقبل ّمن ّبالخارج ّتبينّ. وهكذا،
ّالتدفقاتّالكليةّإلىّّالماليةّالحواالت الشخصية

أسرةّمعيشيةّمقيمةّمنّأسرّمعيشيةّبالخارجّأوّ
ّب ّيعمل ّمعيشية ّبأسرة ّعضو ّلجزءّمن الخارج

ّالعام ّمن .ّ ّمنّّالماليةّالحواالتوتكون الكلية
ّ ّمساوية الشخصيةّّالماليةّللحواالتالخارج

ّفيّ)باإلضافةّإلىّالمنافعّاالجتماعيةّ ّذلكبما
ّفيماّالخارجّمنّالمستحقةّالتقاعديةّالمعاشات

ّعضوّقبلّمنّبالخارجّالمسبقّبالعملّيتعلق
ّالمعيشيةّباألسرة ّلىإّالمدفوعاتّوتعرف(.
ّمنّالبدّالتفصيل،ّمنّولمزيد.ّلذلكّتبعاّ ّالخارج
وميزانّّوالعشرينّالسادسّالفصلّإلىّالرجوع

ّ.BPM6المدفوعاتّ
 

 والجزاءات  الغرامات         
 
 إلزاميةوالجزاءات هي مدفوعات  الغرامات 5-348

مفروضة على الوحدات المؤسسية من قبل 
ّالمحاكم القضائية أو الهيئات شبه القضائية 

عادةّالّيمكنّالتفريقّبينّالغراماتّ.ّومعّذلك
ّقبلّ ّمن ّالمفروضة ّالجزاءات ّمن ّغيرها أو
ّأوّ ّالضرائب ّدفع ّلتجنب ّالضريبية السلطات
ّوبالتاليّيتمّ ّعنّالضرائبّنفسها لتأخيرّدفعها
تجميعهاّمعّنوعّالضرائبّاألخيرةّفيّالممارسةّ

ّ ّالبند ّهذا ّأسفل ّتقيد ّوال الغراماتّ)العملية
ّرسوم،ّكماّالّيتمّاعتبارهاّمدفوعاتّ(والجزاءات
ّالمدفوعاتّهذهّفمثلّتراخيص،ّعلىّللحصول

ّمقدمةّلخدماتّمدفوعاتّأوّضرائبّإماّتكون
ّ)ّالحكوميةّالوحداتّقبلّمن ّالفقرةأنظر

54.8.)ّ
 

 القمار و اليانصيب         
 
المبالغّالمدفوعةّلشراءّورقّاليانصيبّأوّّتتألف 5-340

ّدفعّ ّعنصرين؛ ّمن ّالرهانات ّفي ّتوضع التي
ّ ّالتي ّللوحدة ّخدمة ّأوّّتنظمرسوم اليانصيب

ّدفعهّ ّيتم ّمتبقيا  ّجاريا  ّوتحويال  ّالقمار ّللفائزينلعب ّجدا ّ. ّكبيرة ّالخدمة ّرسوم ّتكون وربماّيلزمّتغطيتهاّللضرائبّعلىّإنتاجّخدماتّوقد
تعتبرّالتحويالتّفيّنظامّالحساباتّّو.ّالمقامرة

ّأولئكّ ّبين ّمباشر ّبشكل ّتحدث ّأنها القومية
ّبينّ ّأي ّالمقامرة، ّأو ّاليانصيب ّفي المشاركين

 .األسرّالمعيشية
ّ
اليانصيبّيمكنّتنظيمهّبثالثةّمكونات؛ّّبعض 5-347

ّمسبقا ّ ّالموصوف ّالنحو ّعلى ّمنهم اثنان
ّ ّبه ّالتبرع ّيتم ّالذي ّالثالث ّللجمعيةوالعنصر

ّالخيرية ّالعنصرّكتحويلّللجمعيةّ. ويظهرّهذا

الخيريةّالتيّعادةّماّتكونّمؤسسةّغيرّهادفةّ
 .للربحّتخدمّاألسرّالمعيشية

ّ
ّالمقيمةّغيرّالمعيشيةّاألسرةّتشاركّعندما 5-345

ّبينّكبيرّتحويالتّصافيّهناكّيكونّقدّحينئذ
ّ.العالمّبقيةّوحسابّالمعيشيةّاألسرّقطاع

ّفيّّفي 5-341 ّالفائز ّيحصل ّال ّالحاالت، بعض
ّفيّ ّواحدة ّدفعة ّإجمالي ّمبلغ ّعلى اليانصيب

منّالدخلّعبرّفتراتّّتيارالحالّبلّمنّخاللّ
ّمستقبلية .ّ ّنظام ّينبغيّالقومية،ّالحساباتوفي

ّإجماليّمبلغّقبضّأنهّعلىّذلكّقيدّيتمّوأن
ّلسنويةّفوريّوشراءّواحدةّدفعة ّقيدّويوصف.

ّ.عشرّالسابعّالفصلّمن1ّّالجزءّفيّالسنويات
 

 التعويضات دفع         
 
 الجارية التحويالت من التعويضات دفع تتألف 5-336

 للوحدات المؤسسية الوحدات قبل من المدفوعة
 إصابة عن كتعويض األخرى المؤسسية
 بالممتلكات لحق أضرار أو تلف أو لألشخاص

 تسويتها يتم لم والتي أوالً  المذكور فيها تسبب
.ّالحياة غير تأمينعلى لمطالبات كمدفوعات

ّإماّالتعويضاتّمدفوعاتّتكونّأنّويمكن
ّمدفوعاتّأوّالمحاكمّتمنحهاّإلزاميةّمدفوعات

.ّالمحكمةّبهاّوتقبلّتوافقّالهبةّسبيلّعلى
ّأوّاإلصاباتّعنّالتعويضاتّالبندّهذاّويغطي
ّمؤسسيةّوحداتّفيهاّتتسببّالتيّاألضرار
ّقبلّمنّتمنحّالهبةّسبيلّعلىّومدفوعاتّأخرى

ّغيرّالمؤسساتّقبلّمنّأوّالحكوميةّالوحدات
ّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة

ّالناجمةّاألضرارّأوّاإلصاباتّعنّكتعويض
ّ.الطبيعيةّالكوارثّعن

  العينية االجتماعية التحويالت. ح 
ّحسابّّكما 5-333 ّيعني ّز، ّالقسم ّفي ّموضح هو

التوزيعّالثانويّللدخلّبكيفيةّإعادةّتوزيعّالدخلّ
بينّالقطاعاتّعنّطريقّالتحويالتّالنقديةّأوّ

ّنقدية ّأنها ّعلى ّتعامل ّالتي ّالتحويالت ومعّ.
ّالتحويالتّ ّمن ّهامة ّفئة ّهناك ّتزال ّال ذلك،
ّتعهدّ ّاستهالك ّلنفقات ّكتحويل ّقيدها ّيتم التي

ّمنّ ّأصال  ّوالمؤسساتّبها ّالعامة قبلّالحكومة
ّالمعيشية ّاألسر ّالتيّتخدم ّللربح ّالهادفة .ّغير

وتوصفّهذهّالتحويالتّبالتحويالتّاالجتماعيةّ
ّالعينية  العينية االجتماعية التحويالت وتتألف.
 المعيشية لألسر المقدمة والخدمات السلع من
 الهادفة غير والمؤسسات الحكومة قبل من

 بشكل إما المعيشية سراأل تخدم التي للرب 
 الناحية من قدر لها ليست بأسعار أو مجاني

ّاالقتصادية ّفيّبماّمميزةّالتحويالتّوهذه.
ّمخصصينّمنفصلينّحسابينّلهاّليكونّالكفاية
 .لقيدها

ّ
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تتألفّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّمنّنفقاتّّ 5-338
االستهالكّالنهائيّالمتعهدّبهاّمنّقبلّالحكومةّ
والمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ

ّالمعيشية ّاألسر ّعن ّنيابة ّالمعيشية ولهذاّ.
ّسلعّ ّبأنها ّالتحويالت ّهذه ّتوصف السبب،

ّفردية ّوخدمات ّالسلعّ. ّعن ّلها ّتمييزا  وهذا ضاءةّالشوارعّوالتيّيشيرّّالعامة لهاّنظامّالحساباتّالقوميةّبالخدماتّالمشتركةّمثلّالدفاعّوا 
ّ ّ)الجماعيةأو .ّ ّحولّالنقاشّمنّمزيدوهناك
ّأوّوالجماعيةّالفرديةّالحكومةّنفقاتّبينّالفرق

ّالتاسعّالفصلّفيّالمشتركة ّسببانّوهناك(.
ّباختيارّالحكومةّتقومّقدّلماذاّيفسرانّرئيسيان
ّهذانّأولّالمعيشية؛ّلألسرّفرديةّخدماتّتقديم

ّاحتياجاتّتلبيةّطريقّعنّأنهّهوّالسببان
ّبشكلّككلّالمجتمعّربماّأوّجداّ ّكبيرةّقطاعات
ّحيثّمنّمحققةّكفاءاتّهناكّيكونّمركزي
ّالتكاليف ّطريقهاّعنّأنهّهوّاألخرّوالسبب.
ّالخدماتّتلكّأنّضمانّالحكومةّبإمكانّيكون
ّالمعيشيةّلألسرّمعقولةّبتكلفةّللسكانّمتاحة
ّللخدمةّمعاييرّفرضّبإمكانهاّيكونّوكذلك
ّتستفيدّأنّعلىّواإلصرارّمنهاّالتحققّيمكن
ّسبيلّعلىّالخدمات،ّتلكّمنّالمعيشيةّاألسر
ّاألطفالّحضورّاشتراطّطريقّعنّالمثال

 .للمدارس
ّ
ّالتطرقّالمفيدّمنّالتحليلية،ّاألغراضّولبعض 5-334

ّالمعيشيةّاألسرّالستهالكّقياسّعلىّبالنظر
ّالمقدمةّوالخدماتّالسلعّيشملّأنّعلى

ّعينيةّاجتماعيةّكتحويالت ّالبدّذلك،ّورغم.
ّلالستهالكّالموسعةّالنظرّوجهةّيالزمّوأن

ّادخارّألنّنظراّ ّللدخلّمماثلةّنظرّوجهة
ّالمنظورّهذاّجراءّيتأثرّالّالمعيشيةّاألسرة

ّالمختلف ّالرأيّهذاّاستيعابّأجلّومن.
ّالمعيشيةّاألسرةّدخلّحولّالمختلف

ّالقوميةّالحساباتّنظامّيدخلّواستهالكها،
ّللدخلّبديالّ ّقياساّ ّيشتقّأحدهماّحسابين

(ّ ّمبيناّ ّالعيني،ّالدخلّتوزيعّإعادةحساب
ّأدناه ّالبديلّالقياسّالثانيّالحسابّويبين(.

ّ)ّلالستهالك ّالمتاحّالدخلّحساباستخدام
 .التاسعّالفصلّفيّلهّوصفاّ ّوهناك(ّالمعدل

ّ
 العيني الدخل توزيع إعادة حساب      . 1
 
ّّيتناول 5-333 ّالعيني ّالدخل ّتوزيع ّإعادة ّبندحساب

ّالدخلّّلحسابّالموازنة ّللدخل، ّالثانوي التوزيع
المتاح،ّويقومّبتعديلهّوضبطهّلقيمةّالتحويالتّ

ّجديدّموازنةّبنداالجتماعيةّالعينيةّللتوصلّإلىّ
ّالمعدلّالمتاحّالدخلّيسمى ّلألسرّوبالنسبة.

ّمنّأعلىّالمعدلّالمتاحّالدخلّيكونّالمعيشية،
ّوالمؤسساتّللحكومةّبالنسبةّأماّالمتاح،ّالدخل
ّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغير
ّ.أقلّيكون

 
 للوحدات المدفوعة العينية االجتماعية التحويالت  . 8

 المقيمة غير
 
ّالتحويالتّّمن 5-338 ّتدفع ّأن ّيمكن ّالمبدأ، حيث

ّالمقيمة؛ّ ّغير ّالوحدات ّإلى ّالعينية االجتماعية
ّالرعايةّ ّهو ّذلك ّعلى ّالبسيطة ّاألمثلة وأحد
الطبيةّالطارئةّالمقدمةّإلىّسائحّأجنبيّمنّقبلّ

ّالعامة ّالحكومة ّنطاق ّداخل ّمستشفى ومعّ.
ّغيرّالمعيشيةّاألسرّتستفيدذلك،ّتماما ّمثلماّقدّ

ّمنّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّمنّالمقيمة
ّالمعيشيةّاألسرّتستفيدّقدّالوطنيةّالحكومة
ّاالجتماعيةّالتحويالتّمنّاألخرىّهيّالمقيمة
.ّأخرّاقتصادّحكومةّقبلّمنّالمدفوعةّالعينية
ّالوحداتّإلىّالتدفقاتّهذهّستكونّعام،ّوبشكل
ّالكليّالمستوىّإلىّبالنسبةّصغيرةّالمقيمةّغير

ّهناكّيكنّلمّوماّالعينيةّاالجتماعيةّللتحويالت
ّيفترضّفقدّذلك،ّعكسّعلىّقويّدليلّثمة
ّإلىّالتدفقاتّبأنّالسائدّالعرفّسبيلّعلى

ّمنّالتدفقاتّمعّمتوازنةّالمقيمةّغيرّالوحدات
ّالتيّللربحّالهادفةّغيروالمؤسساتّ)ّحكومات

ّالمعيشيةّاألسرّتخدم .ّاألخرىّاالقتصاديات(
ّعلىّبناءاّ ّيكونّالسائد،ّالعرفّلهذاّوخضوعاّ 

ّبالنسبةّالمتاحّالكليّالدخلّأنّهوّالحالّذلك
ّالكليّللدخلّتماماّ ّمساوياّ ّالكليّلالقتصاد
ّ.المعدلّالمتاح
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 استخدام الدخل حساب: التاسع الفصل
 

 مقدمة. أ 
 
استخدامّالدخلّهوّعرضّّحساباتمنّّالغرض 1-3

المعيشيةّوالوحداتّالحكوميةّّاألسرّتوزيعكيفيةّ
ّاألسرّ ّتخدم ّالتي ّالهادفة ّغير والمؤسسات
المعيشيةّّلدخلهاّالمتاحّبينّاالستهالكّالنهائيّ
ّينصّ ّلم ّوما ّالفصل، ّهذا ّوخالل واالدخار؛

ينبغيّ"ّاستهالك"علىّخالفّذلك،ّفإنّالتعبيرّ
ّ ّيعني ّأنه ّعلى ّيستوعب االستهالكّ"وأن

ّالنهائي ّاستخداما". ّالدخلّوهناك ّلحسابات ن
ّالمتاحّ ّللدخل ّمفهومين ّمع ّويتوافقان يتماشيان

ّواالستهالك .ّ ّوهو ّحسابوفيّالحسابّاألول،
ّوالمبينّفيّجدولّ ّالدخلّالمتاح، -9استخدام

،ّينصبّاالهتمامّعلىّالدخلّالمتاحّواإلنفاق1ّ
ّيمكنّ ّالتي ّاالستهالكية ّوالخدمات ّالسلع على

ّالدخل ّهذا ّأصل ّمن ّتلبيتها ّالحس. ابّوفي
ّ ّوهو ّالمتاحّّحسابالثاني، ّالدخل استخدام

ّ ّجدول ّفي ّوالمبين ّينصب2ّ-9المعدل، ،
ّاالستهالكيةّ ّوالخدمات ّالسلع ّعلى االهتمام
ّالوحداتّ ّقبل ّمن ّوالمستخدمة المكتسبة
ّاألسرّ ّالخصوص ّوجه ّوعلى المؤسسية
ّعنّطريقّ ّعليها ّالحصول ّتم ّسواء المعيشية،

.ّعينيةاإلنفاقّأوّمنّخاللّتحويالتّاجتماعيةّ
ّمنّ ّالحسابين ّهذين ّبين ّالفرق ولتوضيح
 .الضروريّتعريفّبعضّالمصطلحاتّالرئيسية

ّ
 على وتعرف االستهالكية الخدمة أو السلعة 9-2

 مزيد دونمن ) تستخدم خدمة أو سلعة أنها
 تم ما نحو على اإلنتاج في التحويالت من

 قبل من( القومية الحسابات نظام في تعريفه
 الهادفة غير المؤسسات أو المعيشية األسر
 قبل من أو المعيشية األسر تخدم التي للرب 

 لالحتياجات المباشرة للتلبية الحكومية الوحدات
 بالحاجات للوفاء أو( الحاجات) أو الفردية

 .المجتمع ألعضاء المشتركة أو الجماعية
ّ
 وهي الفردية االستهالكية الخدمة أو السلعة 1-4

 معيشية أسرة عليها تحصل خدمة أو سلعة
 أعضاء احتياجات أو حاجات سد في وتستخدم

والخدماتّالفرديةّوبيعهاّفيّالسوقّوذلكّعلىّودائما ّيمكنّشراءّالسلعّّالمعيشية  األسرة هذه
الرغمّمنّأنهّأيضَاّيمكنّأنّيتمّتقديمهاّبشكلّ
ّاقتصاديا ّ ّداللة ّذات ّليست ّبأسعار ّأو مجاني

ّعينية ّفيّشكلّتحويالتّاجتماعية ّوفيّواقع.
ّوأغلبّ ّالسلع ّكافة ّفإن ّالعملية، الممارسة

 .الخدماتّتكونّفردية
ّ
 و المشتركة أو الجماعية االستهالكية الخدمة 1-3

 ذاته الوقت نفس في تقديمها يتم خدمة هي
 قطاع أعضاء لكافة أو المجتمع أعضاء لكافة
 المعيشية األسر كافة مثل المجتمع، من معين

وتكتسبّّ.معينة منطقة في تعيش التي
ّويتمّ ّتلقائيا  ّالمشتركة ّأو ّالجماعية استهالكهاّمنّقبلّكافةّأعضاءّالمجتمعّأوّمنّالخدمات
ّاتخاذّ ّمنّدون ّالمجتمع ّمن ّفئة ّأو ّقطاع قبل

ّمنّجانبهم ّأيّإجراء ّعلىّ. ّالنموذجية واألمثلة
ّعلىّسواءّاألمنّوتوفيرذلكّهيّاإلدارةّالعامةّ

ّأوّالجماعيةّوالخدمات.ّمحليّأوّقوميّمستوى
ّ"ّهيّالمشتركة ّالعامةالسلع ّللنظرية"

ّاالقتصادية ّالجماعية،ّالخدماتّطبيعةّوبحكم.
ّويتمّالسوقّفيّألفرادّبيعهاّيمكنّالّفإنه

ّأصلّمنّالحكوميةّالوحداتّقبلّمنّتمويلها
ّمنّمزيدّوهناك.ّاألخرىّالعائداتّأوّالضرائب
ّالخدماتّأوّالسلعّبينّالفروقّحولّالتفصيل

ّفيّالمشتركةّأوّوالجماعيةّالفرديةّاالستهالكية
 .98.9ّإلى91.9ّّمنّالفقرات

ّ
بعضّالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّالمؤسساتّّلدى 1-8

ّالمعيشيةّ ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح ّالهادفة غير
ّتمتلكهاّ ّالتي ّاالتحادات ّأو ّالجمعيات ألعضاء

ّ ّخصائص ّمن ّأوّّالخدماتبعضَا الجماعية
ّالمثا ّسبيل ّعلى ّالبحوثّالمشتركة؛ ّبعض ل،

ّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّ التيّأجرتها
تخدمّاألسرّالمعيشيةّيمكنّأنّيستفيدّمنهاّكافةّ

ّالمجتمع ّأعضاء ّالخدماتّ. ّمعظم ّذلك، ومع
المقدمةّمنّقبلّتلكّالمؤسساتّفرديةّبطبيعتها،ّ
ّتحديدّ ّالعملي ّغير ّمن ّكان ّإذا ّأنه كما

ّل ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات نتاج ّوا  لربحّمخرجات
ّوالتيالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّوالتعرفّعليهاّ

ّفإنّبطبيعتهاّمشتركةّأوّجماعيةّاعتبارهاّيمكن
ّالمؤسساتّتلكّقبلّمنّالمقدمةّالخدماتّكافة
 .فرديةّأنهاّعلىّمعهاّالتعاملّيمكن

ّ
ّهذاّّكما 1-0 ّمن ّالالحقة ّاألقسام ّفي ّموضح هو

ّالوحداتّ ّإلى ّالنفقات ّتعود ّأو ّتنسب الفصل
ّلمّ ّولو ّحتى ّالتكاليف ّتتحمل ّالتي المؤسسية
تكنّهيّنفسهاّالوحداتّالتيّستسلمّإليهاّالسلعّ

ّالمؤسساتّغيرّوبناءا ّعلىّذلك،ّتقيدّالنفقاتّالتيّ.ّأوّالخدمات ّأو ّالحكومية ّالوحدات تتكبدها
ّلل ّعلىّالهادفة ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي ربح

ّلألسرّ ّيقدمونها ّالتي ّالفردية ّوالخدمات السلع
ّ–المعيشيةّفيّشكلّتحويالتّاجتماعيةّعينيةّ

ّنفقاتّاستهالكّنهائيّمتكبدّمنّ تقيدّعلىّأنها
ّالمؤسسات ّتلك ّأو ّالحكومية ّالوحدات .ّقبل

ّأوّ ّالحكومية ّالوحدات ّأن ّمن ّالرغم وعلى
ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات
ّالسلعّباستهالكّفعلياّ ّتقومّالّالمعيشية
ّاجتماعيةّتحويالتّشكلّفيّالمقدمةّوالخدمات

ّوتلكّالحكوميةّالوحداتّأيّ–ّأنهاّإالّعينية
ّبسدادّتقومّالتيّالوحداتّهيّ–ّالمؤسسات

ّالتيّالكمياتّحولّالقراراتّأخذّوكذلكّكلفتها
ّالمعلوماتّتقيدّوأنّالبدّذلك،ّعلىّوبناءاّ .ّتقدم

ّوالخدماتّالسلعّهذهّمثلّعلىّبإنفاقهاّالمتعلقة
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ّإلىّجنباّ ّالقوميةّالحساباتّنظامّحساباتّفي
ّفقطّيكفيّالّذلك،ّومع.ّالمتاحّدخلهاّمعّجنب
ّمنّوالخدماتّالسلعّتستهلكّعندماّالنفقاتّقيد
ّفيّتتحكمّالتيّتلكّعنّمختلفةّوحداتّقبل

ّوتمولهاّالنفقات ّعلىّالتعرفّأجلّومن.
ّوتحديدهاّاستهالكهاّمنّتستفيدّالتيّالوحدات

ّهيّوالخدماتّالسلعّأنّإدراكّالضروريّفمن
ّقبلّمنّاستخدمتّأوّإلىّنقلهاّتمّالحقيقةّفي

ّالمعيشيةّاألسر ّبينّالتمييزّهذاّمنّوينبع.
ّالنهائيّواالستهالكّالنهائيّاالستهالكّنفقات
 .الفعلي

ّ
استخدامّالدخلّالمتاح؛ّيكونّالموردّّحسابّفي 1-7

ّ ّوهو ّالمتاح ّالدخل ّهو ّالموازنةّبندالرئيسي
.ّالمرحلّقدما ّمنّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخل

ويكونّاالستخدامّالرئيسيّهوّنفقاتّاالستهالكّ
ّالنهائي نفاق. االستهالك النهائي هو قيمة  وا 
.ّاالستهالكية والخدمات السلع على اإلنفاق
ّ ّالمعدل،ّّحسابوفي ّالمتاح ّالدخل استخدام

يكونّالموردّالرئيسيّهوّالدخلّالمتاحّالمعدلّ
ّحسابّمنّقدماّ ّالمرحلّالموازنةّبندوهوّنفسهّ

ّاالستخدامّّالعيني،ّالدخلّتوزيعّإعادة ويكون
 ويقيس.ّالرئيسيّهوّاالستهالكّالنهائيّالفعلي

 السلع قيمة الفعلي النهائي االستهالك
 .المكتسبة ةاالستهالكي والخدمات

ّ
ّالعينيّّفي 1-5 ّالدخل ّتوزيع ّإعادة حساب

ّالدخلّ ّيشتق ّالثامن، ّالفصل ّفي والموصوف
ّدخلهاّ ّمن ّالمعيشية ّلألسر ّالمعدل المتاح
ّالتحويالتّ ّقيمة ّإضافة ّطريق ّعن المتاح
ّفيّحينّ ّقبضها، ّالمستحق ّالعينية االجتماعية
ّالخاصّبالوحداتّ ّالمعدل ّالمتاح ّالدخل يشتق

ّوالمؤسسات ّالتيّّالحكومية ّللربح ّالهادفة غير
ّقيمةّ ّطرح ّطريق ّعن ّالمعيشية ّاألسر تخدم
ّالدفع ّالمستحقة ّالعينية .ّالتحويالتّاالجتماعية

ّالدخلّ ّتوزيع ّإعادة ّحساب ّمع وبالمحاذاة
ّالمعدلّ ّالمتاح ّالدخل ّحساب ّاستخدام العيني،
ّالفعليّ ّالنهائي ّاالستهالك ّفيه ّيشتق والذي

ّاستهالكه ّنفقات ّمن ّالمعيشية ّالنهائيّلألسر ا
ّالتحويالتّاالجتماعيةّ ّقيمة عنّطريقّإضافة
ّيشتقّ ّحين ّفي ّقبضها، ّالمستحق العينية
ّالحكوميةّ ّللوحدات ّالفعلي ّالنهائي االستهالك

ّإلىّتهدفّالتيّللربحّالهادفةوللمؤسساتّغيرّ
ّقيمةّطرحّطريقّعنّالمعيشيةّاألسرّخدمة

.ّدفعهاّالمستحقّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالت
ّاشتقاقّيصفانّحسابانّهناكّذلك،ّعلىّوبناءاّ 
ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّالمتاحّالدخل

 .الدخلّلحساباتّاستخدامينّكذلكّويصفان
ّ
ّالمتاحّّفي 1-1 ّالدخل ّاستخدام ّحسابي ّمن كل

ّقيدّ ّوجود ّيلزم ّالمعدل ّالمتاح ّالدخل واستخدام
ّفيّ ّالتغير ّعرض ّأجل ّمن ّتسوية ّأو تعديل
ّفيّ ّالمقيدة ّالتقاعدي ّالمعاش استحقاقات

ّلكلّالموازنةّبندواالدخارّهوّ.ّالحسابّالمالي

ّواستخدامّالمتاحّالدخلّحسابّاستخدامّمن
ّالمعدلّالمتاحّالدخلّحساب ّ–ّحسابهّويتم.
ّوفقاّ ّالمعدلّالمتاحّالدخلّأنهّعلىّ–ّاالدخار
ّالتقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقاتّفيّللتغير
ّأنهّعلىّأوّالنهائي،ّاالستهالكّإنفاقّناقصاّ 
ّللتغيرّتبعاّ ّتعديلهّتمّالذيّالمعدلّالمتاحّالدخل
ّناقصاَّّالتقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقاتّفي

ّالفعليّالنهائيّاالستهالك ّأنّذلكّويتبع.
ّاستخدامّفيّحسابهّتمّسواءّنفسهّهوّاالدخار
ّحسابّاستخدامّفيّأوّالمتاحّالدخلّحساب
 .المعدلّالمتاحّالدخل

ّ
ّّوقد 1-36 ّاالدخار ّقيد ّإلى ّالدخلّّ–ُيضطر مثل

ّ ّالمعدل ّالمتاح ّوالدخل ّأنهّّ–المتاح على
ّنظرا ّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك إجمالي

ّهوّالحالّفيّ.ّلصعوبةّقياسه ومعّذلك،ّوكما
ّمنّ ّأفضل ّ ّالصافية ّاألرقام ّفإن ّسياق، أي

 .المفاهيميةالناحيةّ
ّ
ّاستهالكّّليس 1-33 ّنفقات ّالمؤسسات ّأو للشركات

ّ ّنهائية؛ ّأوّّيشترونفقد نفسّاألنواعّمنّالسلع
ّالتيّ ّالمعيشية ّاألسر ّمثل ّمثلهم الخدمات

ّ ّالنهائي ّلالستهالك ّسبيلّ)تستخدمها على
،ّغيرّأنّهذهّالسلعّ(المثال،ّالكهرباءّأوّالطعام

أوّالخدماتّإماّتستخدمّكاستهالكّوسيطّأوّيتمّ
ّعينية ّأجور ّأو ّكمكافآت ّللموظفين .ّتقديمها

ّال ّنظام ّفي ّأنّويفترض ّالقومية حسابات
الشركاتّأوّالمؤسساتّالّتقومّبتحويالتّلسلعّ
ّالمعيشية ّاألسر ّإلى ّاستهالكية ّلخدمات .ّأو

وحيثّأنّالشركاتّالّتجريّتحويالتّاجتماعيةّ
ّكذلكّ ّالممكن ّغير ّفمن ّتتلقاها ّال ّكما عينية
ّالمتاحةّ ّدخولها ّبين ّمعنى ّذات ّتمييز إيجاد

منّاستخدامّويتبعّذلكّأنّكلّ.ّوالمتاحةّالمعدلة
ّالدخلّ ّحساب ّواستخدام ّالمتاح ّالدخل حساب
ّفقطّ ّهي ّللشركات ّبالنسبة ّالمعدل المتاح
ّبنودّ ّأو ّإدخاالت ّتشمل ّال ّصورية حسابات
ّنهائيّ ّالستهالك ّأو ّنهائي ّاستهالك لنفقات

ّفعلي .ّ ّالتعديل ّقيد ّعن ّالستحقاقاتوبعيدا 
المعاشاتّالتقاعديةّالمشارّإليهّأعالهّوالموضحّ

ّمنّ ّإلى21.9ّّمنّالفقراتالتفصيلّفيّبمزيد
25.9ّ ّفيّاالدخارّصافيّأوّإجماليّفإن،

ّلدخولهاّمساوياّ ّيكونّوأنّالبدّالشركات
ّالمتاحةّأوّالمتاحةّالصافيةّأوّاإلجمالية
ّالمعدلة ّماّغالباّ ّاألخرى،ّالسياقاتّوفي.
األرباحّ"ّأنهّعلىّالشركاتّادخارّيوصف
ّ.للشركات"ّالموزعةّغيرالدخولّ"ّأو"ّالمحتجزة
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ّّوكما 1-38 ّجدول ّفي ّمبين 1.9ّهو ّيضم ّحساب؛

ّثالثةّ ّفقط ّبه ّللتصرف ّالمتاح ّالدخل استخدام
ّ ّعن ّبعيدا  ّرئيسية وهوّّالموازنةّبندإدخاالت

ّاالدخار ّوهوّ. ّالدخلّالمتاحّللتصرفّبه ويقيد
ّالتوزيعّّالموازنةّبند ّحساب ّمن ّقدما  المرحل
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ّمنّاأليسريقيدّعلىّالجانبّّ–الثانويّللدخلّ
الحسابّتحتّبندّالموارد،ّفيّحينّيقيدّإنفاقّ

ّبندّتحتّاأليمناالستهالكّالنهائيّفيّالجانبّ
ّاالستخدامات ّفإنّللتو،ّمالحظّهوّوكما.

ّبالثالثةّرئيسيّبشكلّالصلةّوثيقّالحساب
ّنهائية،ّاستهالكّنفقاتّتتكبدّالتيّقطاعات

ّغيرّوالمؤسساتّالعامةّالحكومةّقطاعاتّوهما
ّواألسرّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة

ّ.المعيشية
ّذلك،ّّالموازنةّبند 1-34 ّومع ّاالدخار؛ ّهو للحساب

ّ ّإدخال ّيتم ّالميزان، ّيغلق ّأن ّتعديلّبندوقبل
ّّيظهر ّللتغير ّتبعا  استحقاقاتّّفيالتعديل

ّمبلغاّ ّتوزيعالمعاشاتّالتقاعديةّمنّأجلّإعادةّ
وهناكّحاجةّ.ّمعينا ّمنّاالدخارّبينّالقطاعات

ّ ّالبند ّقيدّّألنلمثلّهذا ّالتيّتتبعّعند الطريقة
ّفيّّومنافعّمساهمات ّالتقاعدية المعاشات

ّللدخل ّالثانوي ّحساباتّالتوزيع ّالتعديلّ. ويبين
ّالجانبّ ّالمّوّأسفلّاأليسرعلى ّبالنسبةّبند ارد

ّبندّأسفلّاأليمنلألسرّالمعيشيةّوعلىّالجانبّ

ّوالمؤسساتّللشركاتّبالنسبةّاالستخدامات
ّعنّالمسئولةّالوحداتّمنّغيرهمّأوّالمالية

 .التقاعديةّالمعاشاتّالتزامات
ّ
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّفيّجدولّّيبين 1-33

ّالفردي1.9ّ ّاالستهالك ّنفقات ّبين ّمقسما  ّاالس، ّونفقات ّالجماعي ّإظهارّّمنتهالك أجل
ّأدناه ّالموصوفة ّالمحاسبية ّالمتداخلة .ّالعالقات

ّفيهّ ّالمرغوب ّمن ّيكون ّما ّعادة ّذلك، ومع
ّباستخدامّ ّالنهائي ّاالستهالك ّنفقات تقسيم
ّأوّ ّالسلعة ّالغرضّمن ّبحسب ّللنفقات تصنيفا 

ّنوعها ّأو ّالخدمة ّمعظمّ. ّيتوقع وسوف
ّمنّالتصنيفّ المستخدمينّعلىّاألقلّدرجةّما

ّع ّعلىّوالتقسيم، ّاإلنفاق ّبين ّالمثال، ّسبيل لى
ّالسلعّ ّعلى ّاإلنفاق ّبين ّالخدماتّأو ّأو السلع

ّاالستهالكية ّوالسلع ّالمعمرة ّتصنيفّ. ويلزم
ّلجداولّ ّوالخدمات ّالسلع ّنوع ّبحسب وتقسيم

ّفيّموضحةّهيّكماّواالستخدام،ّالعرض
ّ.عشرّالرابعّالفصل

 
 االستخدامات –استخدام الدخل المتاح للتصرف به  حساب: 1.9 جدول

 االستخدامات
 وبنود المعامالت

 الموازنة
 الشركات

 المالية غير
 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

على  اإلنفاق
 النهائي االستهالك

  352 115ّ1 32ّ 399ّ1   399ّ1 
على  اإلنفاق

 الفردي االستهالك
  184 115ّ1 31 231ّ1   231ّ1 

 على اإلنفاق
 الجماعي  االستهالك

  168  1 169   169 
 للتغير تبعاً  التعديل

 استحقاقات في
 التقاعدية المعاشات

1 11 1  1 11 1  11 

 427   427 5 215 -35 14 228 إجمالي االدخار،
 215   215 2 192 -62 2 71 صافي االدخار،
 الحساب ميزان

 الجاري الخارجي
      -13ّ  -13 
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؛ّيشملّاستخدام2.9ّهوّمبينّفيّجدولّّوكما 1-38

ّهوّ ّالمعدل ّللتصرفّبه ّالمتاح ّالدخل حساب
ّ ّعن ّبعيدا  ّرئيسية ّإدخاالت ّثالثة ّبنداألخر

ّاالدخارّالموازنة ّوهو ّالمتاحّ. ّالدخل ويقيد
ّ ّوهو ّالمعدل، المرحلّّالموازنةّبندللتصرفّبه

ّقدما ّمنّحسابّإعادةّتوزيعّالدخلّالعيني،ّيقيدّ ّالجانب ّبندّّمنّيسراألعلى ّأسفل الحساب
الموارد،ّفيّحينّيقيدّاالستهالكّالنهائيّالفعليّ

ّ ّالجانب ّاالستخداماتّأسفلّاأليمنعلى .ّبند
ّ ّمع ّالحال ّهو ّالدخلّّحسابوكما استخدام

ّالموازنةّبندالمتاحّللتصرفّبهّ،ّوقبلّأنّيقفلّ
ّفيّللتغيرّتبعاّ ّالتعديلّإدخالّيتمّاالدخار،ّوهو

ّالحسابّويكون.ّالتقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقات
ّالحكومةّبقطاعاتّرئيسيّبشكلّالصلةّوثيق
ّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّوالمؤسساتّالعامة
 .المعيشيةّواألسرةّالمعيشيةّاألسر

ّ
ّالفعليّّويتم 1-30 ّالنهائي ّاالستهالك ّعلى الحصول

ّنفقاتّ ّإضافة ّطريق ّعن ّالمعيشية لألسرة
ّالتحويالتّ ّقيمة ّإلى ّالنهائي االستهالك
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ّا ّفي ّقبضها، ّالمستحق ّالعينية ّحينالجتماعية
ّللوحداتّالفعليّالنهائيّاالستهالكّعلىّيحصل

ّالتيّللربحّالهادفةّغيرّوللمؤسساتّالحكومية
ّقيمةّطرحّطريقّعنّالمعيشيةّاألسرّتخدم

ّدفعهاّالمستحقّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالت
ّتكونّأنّويمكن.ّالنهائيةّاستهالكهاّنفقاتّمن

ّمستحقةّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّبعض
ّعلىّالمقيمة،ّغيرّالوحداتّقبلّمنّالقبض
ّفيّالطارئةّالطبيةّالمعالجةّالمثال،ّسبيل

ّاألرقامّأنّغيرّمقيم،ّغيرّلسائحّعامّمستشفى
ّجداّ ّصغيرةّتكونّماّاألرجحّعلىّالمعنية
.ّالكليةّالعينيةّاإلجماليةّبالتحويالتّمقارنة
ّالمقيمةّالوحداتّتستفيدّقدّذلك،ّعلىّوعالوة
ّمنّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّمنّبالخارج
ّ)ّمقيمةّغيرّحكومة ّهادفةّغيرّمؤسسةأو
ّالمعيشيةّاألسرّلخدمةّتهدفّللربح ّبطريقة(

ّوجيهاّ ّسبباّ ّهناكّيكنّلمّماّوبالتالي،.ّمشابهة
ّأنّالمفترضّمنّذلك،ّخالفّفيّلالعتقاد
ّاألخرّعنّمنهماّكلّيعوضّالرقمينّهذين
ّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّكافةّأنّبحيث
ّلألسرّالدفعّمستحقةّأنهاّعلىّعرضهاّيمكن

ّالمقيمةّالمعيشية ّقيمةّفإنّذلك،ّعلىّوبناءاّ .
ّلالقتصادّبالنسبةّالفعليّالنهائيّاالستهالك

ّاالستهالكّنفقاتّقيمةّمعّمتساويةّتكونّالكلي
 .الكليةّالنهائي

ّ
ّهوّّاالستهالك 1-37 ّالمعيشية ّالفعليّلألسر النهائي

ّاالستهالكيةّّمقياس ّوالخدمات ّالسلع لقيمة
ّعنّ ّسواء ّالمعيشية، ّاألسر ّقبل ّمن المكتسبة
ّمنّ ّالتحويل ّطريق ّعن ّأو ّالشراء طريق
ّغيرّ ّالمؤسسات ّمن ّأو ّالحكومية الوحدات

ّ ّتهدف ّالتي ّللربح ّاألسرّخدمةّإلىالهادفة
ّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّوالمستخدمةّالمعيشية،

شباعّلتلبية ّ)ّاحتياجاتهمّوا  (.ّحاجاتهمأو
ّمستوياتّعنّأفضلّمؤشرّفهوّوبالتالي،
.ّالنهائيةّاستهالكهمّبنفقاتّمقارنةّمعيشتهم

ّالسلعّقيمةّتكونّوقدّالبلدان،ّبعضّوفي
ّإلىّالمقدمةّالسوقيةّغيرّالفرديةّوالخدمات

ّ–ّعينيةّاجتماعيةّكتحويالتّالمعيشيةّاألسر
ّالسياساتّألنماطّتبعاّ ّجدا ،ّكبيرةّتكونّقد

ّقبلّمنّالمتبعةّواالجتماعيةّاالقتصادية
ّالفعليّاالستهالكّلقيمةّيمكنّوبذلكّحكوماتهم،

ّنظيرتهاّتفوقّأنّالمعيشيةّلألسرّالنهائي
ّاألسباب،ّولهذه.ّكبيرّبهامشّبنفقاتهمّالخاصة

ّالفعليّاالستهالكّيوصفّاألحيان،ّبعضّفي
ّاستهالكهمّبأنهّالمعيشيةّلألسرّالنهائي

ّالمكبر" ّ"الكلي"ّباستهالكهمّأو" ّعلىّوذلك،
ّفيّالتعبيراتّهذهّمثلّاستخدامّعدمّمنّالرغم
ّالقوميةّالحساباتّنظام ّاالستهالكّويكون.
ّلذلكّتبعاّ ّالعامةّالحكومةّلقطاعّالنهائيّالفعلي
 .الحكوميّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّمنّأصغر
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ّوالّمتتابعينّليساّالدخلّاستخدامّحسابيّإن 1-35
ّيلبيانّمتوازيينّحسابينّأنهماّحيثّهرميين؛
ّالسياسية،ّأوّالتحليليةّاألغراضّمنّمختلف
ّاإلنفاق،ّتتكبدّالوحداتّأيّأحدهماّيبينّحيث
ّومدىّاإلنفاقّمنّتستفيدّوحدةّأيّاألخرّويبين

ّتقدمّالتيّالمعيشيةّاألسرّاستهالكّمستويات
ّأنفسهاّمنّخدماتّلها ّالسلعّقيمّوتقيد.

ّاالجتماعيةّالتحويالتّفيّالداخلةّوالخدمات
ّالحساباتّنظامّفيّطريقتينّوفقّالعينية
ّاستخداماتّتمثلّمنهماّطريقةّكلّالقومية،
ّأوّالحكوميةّالوحداتّقبلّمنّالموارد

ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات
ّ:المعيشية
ّأ ّالدفعّمستحقةّنهائيةّاستهالكّكنفقات.

ّالمؤسساتّأوّالحكوميةّالوحداتّقبلّمن
ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغير

ّوّالمعيشية؛
ّب ّمستحقةّعينية،ّاجتماعيةّكتحويالت.

ّقبلّمنّأوّالحكوميةّالوحداتّقبلّمنّالدفع
ّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات

ّمنّالقبضّمستحقةّولكنهاّالمعيشية،ّاألسر
ّمنّكجزءّوتقيدّالمعيشيةّاألسرّقبل

ّ.الفعليّالنهائيّاستهالكها
ّالمتاحّّعلى 1-31 ّالدخل ّبين ّالفرق ّأن ّمن الرغم

ّإلىّ ّيعزى ّأو ّيعود ّالمعدل ّالمتاح والدخل
ّحتىّ ّأنه ّإال ّالعينية، ّاالجتماعية التحويالت
ّكماّ الدخلّالمتاحّالّينبغيّأنّيفسرّعلىّأنه

وقدّتمّإيضاحّ.ّلوّكانّقياسا ّللدخلّالمتاحّنقداّ 
ّالمتاحّالدخلأيّّ–عناصرهّالعديدةّغيرّالنقديةّ

ّباإلنتاجّالمتعلقةّالعناصرّتلكّمثلّ–
ّاألجورّأوّالمكافآتّأوّالذاتيّلالستهالك

 .23.8ّو22.8ّّالفقرتينّفيّالعينية
ّ
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 التقاعدية المعاشات في المعيشية األسر
 
كانّاألفرادّيحرصونّعلىّتراكمّاستحقاقاتّّلما 1-86

ّللتأمينالمعاشاتّالتقاعديةّفيّنظامّأوّبرنامجّ
ّتصبحّّاالجتماعي ّالمهنية ّحياتهم طوال

ّوالتزاماتّ ّأصولهم ّلها ّالمقابلة االستحقاقات
ّدفعّ ّالمطافّعن ّنهاية ّفي ّالمسئولة الوحدات

ّالمعاشات ّهذه ّالواجبةّ. ّالمعاشات وتستثنى
ألنّالمبالغّّاالجتماعيّلمساعدةاالدفعّفيّإطارّ

ّوفقّطريقةّ ّبالضرورة ّالدفعّالّتتراكم المستحقة
ّيمكنّ ّألسباب ّأو ّالزمن ّعبر ّبها ّالتنبؤ يمكن

ّتوقعها ّالمنافعّ. ّعلى ّالحجج ّنفس وتنطبق
وفيّ.ّاالجتماعيّالضمانالواجبةّالدفعّفيّظلّ

ّدفعّ ّمسئولية ّالحكومة ّتتحمل ّالبلدان، بعض
ّ ّحتى ّالتقاعدية ّللموظفينّالمعاشات بالنسبة

ّعبرّ ّالمعاشات ّهذه ّوتدفع ّالحكومة خارج
ّ ّاالجتماعيّالضمانصناديق ّمناقشةّ. وهناك

ّ ّالجزء ّفي ّعشر2ّّمفصلة ّالسابع ّالفصل من
ّدمجّالتزاماتّهذهّ حولّالوقتّالذيّيمكنّفيه
ّوحولّ ّالحسابات ّتسلسل ّفي ّالبرامج ّأو النظم
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ّااللتزاماتّوبشكلّ ّهذه ّفيه ّتظهر الوقتّالذي
ّف ّتكميليحصري ّجدول ّي ّالفصل،ّ. ّهذا وفي

ّ ّالتعبير ّالتقاعدية"يستخدم ّالمعاشات "ّنظام
ّ ّوبرامج ّنظم ّمن ّاألجزاء ّتلك ّالضمانلتغطية

دخالّدمجّيمكنّحيثّاالجتماعي /ّااللتزاماتّوا 
ّذلكّفيّبماّالحسابات،ّتسلسلّفيّالخصوم
ّجنبّإلىّجنباّ ّوالميزانيات،ّالتراكميةّالحسابات

 .بالعملّالمرتبطةّاألخرىّالنظمّكافةّمع
ّ
ّفيّّتعامل 1-83 ّالتقاعدية ّالمعاشات ّبرامج ّأو نظم

ّالتزاماتّ نظامّالحساباتّالقوميةّعلىّأنّلديها
تجاهّاألسرّالمعيشيةّممنّلديهاّمطالباتّعلىّ
ّمدفوعاتّ ّوتشكل ّالبرامج؛ ّأو ّالنظم تلك

ّالنظمّّالمعاشاتّمساهمات ّفي التقاعدية
ّم ّالتقاعدية ّالمعاشات ّومتحصالت نّوالبرامج

ّالمعاشّ ّأصحاب ّوالتنازلّّ–قبل ّحيازة تشكل
ّمالية ّأصول ّعن ّيتفقّذلكّ. ّال ّقد ّذلك، ومع

ّوجهّ ّوعلى ّالمعنية، ّالمعيشية ّاألسر ّنظرة مع
ّألصحابّ ّالمعيشية ّاألسر الخصوص
المعاشات،ّوالذينّيميلونّإلىّاعتبارّالمعاشاتّ
ّتحويالتّجارية ّشكل ّفي ّدخل ّيتلقونها .ّالتي

ّفيّالّو ّعلىّذلك، ّعلىّاألقلّهناكّوعالوة اقع
ّنظمّ ّإطار ّفي ّالمكتسبة ّالمعاشات بعض

وبعضّمنّتلكّالمعاشاتّّاالجتماعيّالضمان
ّ ّالمساعدات ّإطار ّفي ّ–ّاالجتماعيةالمكتسبة

ّنظامّفيّجاريةّتحويالتّأنهاّعلىّتعامل
ّ.القوميةّالحسابات

ّتكونّّمن 1-88 ّقد ّالتي ّمعلوماتّالدخل ّتقديم أجل
أكثرّإفادةّلتحليلّسلوكّاألسرّالمعيشيةّالمعنيةّ
تقيدّّالمساهماتّحولّالمعاشاتّالتقاعديةّإلىّ
لىّ ّوا  ّالتقاعدية ّالمعاشات ّوبرامج ّنظم ّالمعاشاتّّاالجتماعيّالضمانكافة ومتحصالت
ّألصحابّ ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّمن التقاعدية

ّإطا ّفي ّالمعاشاتّالمعاشات ّنظم ّمن ّكل ر
ّ ّفيّّ–ّاالجتماعيّوالضمانالتقاعدية تقيد

ّ ّللدخل ّالثانوي ّالتوزيع ّكمساهماتحساب
.ّالتواليّعلىّاجتماعيّتأمينومنافعّّاجتماعية
ّالدخولّمستوىّعلىّجميعهاّتأثرّوبالتالي،
 .المعيشيةّلألسرّالمتاحة

ّ
ّّاألساس 1-84 ّمعالجة ّوراء ّمساهماتالمنطقي

ّتحويالتّّالتقاعديةالمعاشاتّّومنافع علىّأنها
ّيتعلقّ ّفيما ّإليها ّنظر ّعندما ّأنه ّهو جارية

ّ ّتأثير ّإلى ّالنظر ّيمكن ّككل، ّتوفيرباالقتصاد
ّإعادةّ ّعملية ّكان ّلو ّكما ّالتقاعدية المعاشات

لىّالمدىّالذيّالّ.ّتوزيعّبينّاألسرّالمعيشية وا  ّ ّفيه متساويةّّوالمنافعّالمساهماتتكون
ّادخ ّعلى ّأثر ّهناك ّاألسرةّبالضبط، ار

ّالمعيشية ّدفعتّ. ّما ّإذا ّالمثال، ّسبيل على
ّ ّككل ّالمعيشية منّّأكثرّمساهماتاألسرة

ّادخارهمّ ّفإن ّعليها ّيحصلون ّالتي المنافع
ّالفرق ّهذا ّينقصّبمقدار ّلوّ. ّمماثلة، وبطريقة

ّ ّتفوق ّالمعيشية ّاألسرة ّمنافع ّمساهماتهمأن
ّالتغيرّّحينئذ ّأن ّحقيقة ّاالدخار ّيعكس ال

ّاال ّفي ّفيّالسالب ّانخفاضا  ّيمثل ستحقاقات
ومعّذلك،ّوكماّهوّواضحّفيّ.ّالقيمةّالصافية

ّاستحقاقاتّ ّفي ّالتغير ّفإن ّالمالي، الحساب
ّمنّ ّهوّجزء ّالقيمةّصافيالمعاشاتّالتقاعدية

ّالمعيشية ّلألسرة ّفمنّ. ّذلك، ّعلى ّبينّوبناءا  ّللفرق ّتبعا  ّاالدخار ّتعديل الضروري
ّالمستحقّوالمنافعّدفعهاّالمستحقّالمساهمات

ّالثانويّالتوزيعّحسابّفيّالمبينةّقبضها
 .للدخل

ّ
ّفيّللتغيرّتبعاّ ّبالتعديلّيوصفّبندّثمةّولذا، 1-83

ّكلّفيّيظهرّالتقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقات
ّواستخدامّالمتاحّالدخلّحسابّاستخدامّمن

ّ:يساويّوهو.ّالمعدلّالمتاحّالدخلّحساب
ّ

ّّالقيمة ّالفعليةّاالجتماعيةّللمساهماتالكلية
ّوبرامجّنظمّإلىّدفعهاّالمستحقّوالمحتسبة
ّالتقاعدية،ّالمعاشات

ّ
ّّإليهاّمضافاّ  ّالكلية ّالمساهمةّلمكمالتالقيمة

ّالعائدّالملكيةّدخلّأصلّمنّدفعهاّالمستحق
ّالمعاشاتّصندوقّمنّالمستفيدينّإلى

ّالتقاعدية،
ّالصلة،ّذاتّالخدمةّتكاليفقيمةّّناقصاّ 
ّالتقاعديةّّناقصاّ  ّللمعاشات ّالكلية القيمة

ّ ّكمنافع ّنظمّقبلّمنّاجتماعيّتأمينالمدفوعة
 .التقاعديةّالمعاشاتّبرامجّأو

ّ
ّّويلزم 1-88 ّفي ّمقابلة ّأو ّحساباتتعديالتّمعاكسة

ّدفعّ ّعن ّالمسئولة ّللوحدات ّالدخل استخدام
ّالتعديالتّ ّلتلك ّويمكن ّالتقاعدية؛ المعاشات

ّغي ّالمؤسسية ّالوحدات ّعلى ّالمقيمة،ّالتأثير ر
ّالمعاشاتّ ّومقدمي ّالمعيشية ّاألسر ّمن كل

 .التقاعديةّعلىّحدّسواء
ّ
 االدخار     . 5
 
ّّاالدخار 1-80 ّاستخدامّحسابيّفيّالموازنةّبندهو

ّاشتقاقهّتمّسواءّنفسهاّهيّقيمتهّوتكونّالدخل؛
ّأوّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّناقصاّ ّمتاحّكدخل
ّالنهائيّاالستهالكّناقصاّ ّمعدلّمتاحّكدخل
ّ)ّالفعلي ّالتعديلّإجراءّبعدّالحالتين،ّكلتافي
ّالتقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقاتّفيّللتغيرّتبعاّ 

 (.للتوّالموصوف
ّ
ّغيرّّكما 1-87 ّللشركات ّيكون ّال ّبالفعل، لوحظ

ّكذلكّنفقاتّاستهالكّنهائيّأوّ ّوالمالية المالية
ّفعلي ّنهائي ّاستهالك ّالصافيّ. ّادخارها ويكون
ّ ّلصافيّدخلها ّالمتاحّالمعدلّمساويا  المتاحّأو

(ّ ّ ّعن ّالستحقاقاتّتبعاّ ّالتعديلّبندبعيدا 
ّ(.التقاعديةّالمعاشات
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 الموارد -المتاح الدخل استخدام حساب(: تابع) 1.9 جدول
 الموارد

 بنودو  المعامالت
 الموازنة

 الشركات
 غير المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
غير 
الهادفة 

 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 المتاح، الدخل
 اجمالي

228 25 317 1219 37 1826   1826 
 المتاح، الدخل

 صافي
71 13 291 1196 34 1614   1614 

 على االنفاق
 النهائي االستهالك

       1399 1399 
 على االنفاق
 الفردي االستهالك

       1231 1231 
 على االنفاق
 الجماعي االستهالك

       169 169 
 للتغير تبعاً  التعديل
 استحقاقات في

 التقاعدية المعاشات
   11  11 1  11 

 
 

 االستخدامات –استخدام الدخل المتاح المعدل  حساب: 8.9 جدول
 االستخدامات

 وبنود المعامالت
 الموازنة

 الشركات
 المالية غير

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 االستهالك
 الفعلي النهائي

  168 231ّ1 1 399ّ1   399ّ1 
 االستهالك

 الفعلي الفردي
   231ّ1  231ّ1   231ّ1 

 االستهالك
 الفعليالجماعي 

  168  1 169   169 
 تبعاً  التعديل

 الستحقاقات
 المعاشات
 التقاعدية

1 11 1  1 11 1  11 

 427   427 5 215 35- 14 228 إجمالي االدخار،
 215   215 2 192 62- 2 71 صافي االدخار،
 الحساب ميزان

 الجاري الخارجي
      -13  -13 

 
 تبعاً معداًل ) المتاح الدخل جزء االدخار يمثل 1-85

( التقاعدية المعاشات استحقاقات في للتغير
 والخدمات السلع على إنفاقه يتم ال الذي

ّاالدخارّيكونّوقدّ؛النهائية االستهالكية
ّالمتاحّالدخلّكانّإذاّلماّتبعاّ ّسالباّ ّأوّموجباّ 
ّهوّالعكسّأمّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّيفوق

ّالصحيح وفيّ)ّموجباّ ّاالدخارّأنّوبافتراض.

ّرأسماليةّعدم ّتحويالت ّوجود ّيتمّ( ّوأن البد
وربماّ)استخدامّالدخلّغيرّالمنفقّلحيازةّأصولّ
ّالنقدية ّاألرصدة ّفي ّزيادة ّإلحداث ّفقط أوّ(

ّالخصوم/ّلخفضّااللتزامات ّكانّاالدخارّ. ذا لّالماليةّأوّسالبا ّالبدّمنّتصفيةّبعضّاألصّووا 
ّ ّالمالية ّ)غير ّنقص ّذلك ّفي ّاألرصدةبما

ّالنقدية ّااللتزاماتّبعضّتزدادّأو( .ّالخصوم/
ّبينّرابطاّ ّاالدخارّيوفرّذلك،ّعلىّوبناءاّ 
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ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّالجاريةّالحسابات
 .لهاّالالحقةّالتراكمّوحسابات

ّ
ّنفقاتّّإذا 1-81 ّتكون ّحينئذ ّصفرا  ّاالدخار كان

ّالمتاحّ ّللدخل ّمساوية ّالنهائي االستهالك
ّالمعاشاتّ ّاستحقاقات ّفي ّالتغير ّإليه مضافا 
ّالوحدةّ ّتكون ّال ّالحالة، ّهذه ّوفي التقاعدية؛
ّمنّ ّأي ّفي ّالتصرف ّإلى ّمضطرة المؤسسية
ّأوّ ّالتزاماتها ّمن ّأي ّلزيادة ّأو األصول

ّ ّالتحويالت ّتكن ّلم ّما الرأسماليةّخصومها
ّالدفع ّالقبضّأو ّمستحقة ّفيّ. ّسبقّذكره وكما

ّتفسيرّ ّيمكن ّذلك، ّعلى ّبناءا  ّالثامن، الفصل
تستطيعّوحدةّّمبلغّأكبرالدخلّالمتاحّعلىّأنهّ

ّوالخدماتّ ّالسلع ّعلى ّإنفاقه ّتحمل مؤسسية
االستهالكيةّالنهائيةّخاللّالفترةّالمحاسبيةّمنّ

ّ ّتقليل ّإلى ّاالضطرار ّتصفيةّأوّالنقددون
 .وخصومهاّأعبائهاّزيادةّأوّأخرىّأصول

ّ
 االدخار نسب أو معدالت حساب      . 6
 
ّّمعدل 1-46 ّلألسرّّ–االدخار ّبالنسبة وخصوصا 

هوّمتغيرّاقتصاديّرئيسي؛ّوعادةّّ–المعيشيةّ
ّعلىّ ّاالدخار ّقسمة ّطريق ّعن ّحسابه ّيتم ما

ومعّذلك،ّيعقدّاإلدخالّ.ّالدخلّالمتاحّللقطاع
ّالمعاشاتّ ّاستحقاقات ّفي ّبالتغير الخاص

ّ ّمن ّكل ّفي ّالدخلّّحسابالتقاعدية استخدام
المتاحّالمعدلّّالمتاحّوّحسابّاستخدامّالدخل

ّالحسابّ– ّهذا ّإجراء ّيعقد ّالضروريّ. ومن
ّ ّاستخدام ّالتوزيعّحسابّمنّالموازنةّبندعدم

ّ)ّللدخلّالثانوي ّالمتاحالدخل ّحسابّمنّأو(
ّ)ّالعينيّالدخلّتوزيعّإعادة ّالمتاحالدخل
ّالمعدل ّبالتغيرّالخاصّالتعديلّإضافةّولكن(

ّلكلّبالنسبةّالتقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقاتّفي
ّالخاصّالرقمّالشتقاقّاألرقامّهذهّمنّرقم

ّالمعدلّالمتاحّبالدخلّأوّالكليّالمتاحّبالدخل
ّيكونّأنّينبغيّمنّهوّالكليّالرقمّوهذا.ّالكلي
 .االدخارّنسبةّأوّمعدلّحسابّفيّالمقام

 

 والخدمات السلع استعمال,  امتالك و إنفاق   . ب
 
ّّيعتمد 1-43 ّّاإلنفاقّبينالتمييز ّاالستهالكعلى

النهائيّواالستهالكّالنهائيّالفعليّعلىّالتمييزّ
السلعّوالخدماتّّّعلىّاإلنفاقّبينعامةّّبصورة

ّليسوالغرضّمنّهذاّالقسمّهوّ.ّوبينّامتالكها
ّ ّولكنّواإلمتالكّاإلنفاقّبينّالفرقّشرحفقط

ّالفعليّاالستخدامّعنّمنهماّكلكيفيةّاختالفّ
ّ.والخدماتّللسلعّالماديّأو

 
 النفقات    . 1

 
النفقات على السلع والخدمات على أنها  تعرف 1-48

قيم المبال  التي يدفعها المشترون أو يوافقون 
على دفعها للبائعين في مقابل السلع أو 
الخدمات التي يقدمها البائعون لهم أو لغيرهم 
من الوحدات المؤسسية المخصصة من قبل 

ّالمشترين ّالمتكبدّالمشتريّيكونّأنّيلزمّوال.
ّالتيّالوحدةّنفسهّهوّيكونّأنّالدفعّاللتزام
ّسابقا ،ّأشيرّوكما.ّالخدمةّأوّالسلعةّعلىّتحوز
ّأوّالحكوميةّللوحداتّبالنسبةّالشائعّمنّفإنه

ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّللمؤسسات
ّالتيّالخدماتّأوّالسلعّمقابلّالدفعّالمعيشية
ّالمعيشيةّلألسرّالبائعونّيقدمها ّعلىّوعالوة.
ّبالضرورةّيلزمّالّأدناه،ّموضحّهوّوكماّذلك،
ّعنّالمشتريّقبلّمنّالمتكبدّااللتزامّتسوية
ّ.نقديةّدفعةّطريقة

 
 والخدمات السلع على النفقات حصول وقت تحديد     

 
ّاألوقاتّفيّالخدماتّأوّالسلعّعلىّالنفقاتّتقع 1-44

ّخصومّأوّالتزاماتّالمشترونّفيهاّيتكبدّالتي
 :عندماّاألوقاتّهذهّتكونّماّوعادةّللبائعين؛

ّ
ّالمشتريّإلىّالبائعّمنّالسلعةّملكيةّانتقالّيتم .أّ

ّأوّالجديد؛
ّلرضاءّالمنتجّقبلّمنّماّخدمةّتسليمّيكتمل .بّ

ّ.العميل
 

ّفيهاّللبائعينّفعلياّ ّالدفعّتمّالتيّاألوقاتّليست 1-43
ّيقدمونهاّالتيّالخدماتّأوّالسلعّمقابل

ّفيهاّتحدثّالتيّاألوقاتّنفسّهيّبالضرورة
ّالثالث،ّالفصلّفيّموضحّهوّوكماّالنفقات؛

ّتسليماتّعنّتتخلفّأوّتسبقّقدّفالمدفوعات
ّتقاسّالسبب،ّولذلك.ّالمباعةّالخدماتّأوّالسلع
ّأوّالقبضّالمستحقةّالمبالغّلقيمّوفقاّ ّالنفقاتّقيم

ّالمدفوعاتّتقعّوعندما.ّالنفقاتّتكبدّوقتّالدفع
ّوجودّمنّحينئذّالبدّبعدهاّأوّالنفقاتّقبلّإما

ّأوّاألصولّفيّذلكّعلىّمترتبةّتغييرات
ّالنقدّعدا)ّالماليةّالخصوم ّالمعنيتينّللوحدتين(

ّتسليمّوقتّأوّالملكيةّفيّالتغيرّحدوثّوقت
 .الخدمة

ّ
المحددةّالتيّتنقلّعندهاّملكيةّسلعةّماّّاللحظة 1-48

ّ ّتسليم ّإبانها ّيكتمل لرضاءّّماّخدمةأو
ّواقعّفيّالتحديدّسهلةّتكونّالّقدّالمستهلك
ّفيّالخصوصّوجهّوعلىّالعمليةّالممارسة
ّمختلفّبشكلّإدراكهاّيتمّفقدّالحاالت؛ّبعض

ّالطرفينّقبلّمنّحولهّمتنازعاّ ّحتىّأو
 .المعنيين
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 الموارد
 وبنود المعامالت

 الموازنة
 الشركات
 غير
 المالية

 الشركات
 المالية

 الحكومة
 العامة

 األسر
 المعيشية

 المؤسسات
 غير
 الهادفة
 التي للرب 

 تخدم
 األسر
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد

 بقية
 العالم

 السلع
 والخدمات

 المجموع

 المعدل، المتاح الدخل
 إجمالي

228 25 133 434ّ1 6 826ّ1   826ّ1 
 المعدل، المتاح الدخل

 صافي
71 13 116 411ّ1 3 614ّ1   614ّ1 

 النهائي االستهالك
 الفعلي

       399ّ1 399ّ1 
 الفردي االستهالك

 الفعلي
       231ّ1 231ّ1 

الجماعي  االستهالك
 الفعلي

       169 169 
 في للتغير تبعاً  التعديل

 المعاشات استحقاقات
 التقاعدية

   11  11 1  11 

ّ
 االمتالك     . 8
 
 السلع على االستحواذ/ امتالك يحدث 1-40

 عندما المؤسسية الوحدات قبل من والخدمات
 للسلع الجديدة المالك هي الوحدات تلك تصب 

 الخدمات تسليم يكتمل عندما أو الخدمات أو
 المعاملة ألسعار تبعاً  االستحواذات وتقيم لهم 

 بدورها تتكبد التي الوحدات قبل من المدفوعة
ّالنفقات ّسعرّ. ّيكون ّالحاالت، ّأغلب وفي

ّالسوق ّسعر ّنفسه ّهو ّالمعاملة ّقيمةّ. وتتألف
ّقبلّ ّمن ّعليها ّالمستحوذ ّالخدمات ّأو السلع
وحدةّمؤسسيةّأوّقطاعّمؤسسيّمنّقيمةّالسلعّ
ّمنّخاللّنفقاتهاّ ّعليها أوّالخدماتّالمستحوذ

ّعليهاإضافةّقيمةّالسلعّأوّالخدماتّالمتحصلّ
ّناقصاّ ّالعينيةّاعيةاالجتمّالتحويالتّخاللّمن
ّمنّغيرهاّإلىّالمدفوعةّالخدماتّأوّالسلعّقيمة

 .عينيةّاجتماعيةّكتحويالتّالوحدات
ّ
ّالنهائيّّيكون 1-47 ّاالستهالك ّنفقات ّبين الفرق

ّبالضبطّ ّنفسه ّهو ّالفعلي ّالنهائي واالستهالك
ّ ّبين ّالسلعّّعلىّاإلنفاقالفرق استهالك
ّ ّوالخدماتّالسلعّعلىّواالستحواذوالخدمات
ّاالستهالكية ّوالخدماتّالسلعّكافةّألنّونظراّ .
ّأوّهدفّسواءّعلىّتكونّوأنّالبدّاالستهالكية

ّفإنّاالستحواذ،ّهدفّوكذلكّالنفقاتّموضوع
ّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّبينّالفرقّهذا

ّ–ّقطاعاّ ّقطاعاّ ّ–ّالفعليّالنهائيّواالستهالك
ّطريقّعنّوالخدماتّالسلعّتوزيعّإعادةّيفسر

 .العينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّعلىّاالعتماد
ّ

واالستهالكّّاإلستهالكيّاإلنفاقالتمييزّبينّّيتم 1-45
يتمّّ–ّواالستحواذاتالفعليّوبالتاليّبينّالنفقاتّ

ّالنهائي ّباالستهالك ّيتعلق ّفيما ّفقط ويفسرّ.
ّاالجتماعيةّ ّالتحويالت ّخالل ّمن ّتماما   .العينيةالفرق

ّ
 استهالك السلع والخدمات     . 3
 
 التصرف هو والخدمات السلع استهالك 1-41

 في كامل بشكل والخدمات السلع باستنفاذ
 المباشر لإلشباع أو اإلنتاج عمليات من عملية

 ويتألف اإلنسانية  االحتياجات أو للحاجات
 والخدمات السلع استخدام من االستهالك نشاط
أو االحتياجات الفردية أو  الحاجات إلشباع

إشباعّالحاجاتّأوّّويكون. الجماعية اإلنسانية
ّاالستهالكّ ّحالة ّفي ّومباشرا  ّالنهائياالحتياجاتّفوريا  .ّ ّوبشكل ّمباشر ّفيّمؤجلويكونّغير
ّاستخدامّ ّيتم ّحيث ّالوسيط ّاالستهالك حالة
ّأخرىّ ّوخدمات ّسلع ّإلنتاج ّوالخدمات السلع

ّأوّالحاجاتّإشباعّإلىّالمطافّنهايةّفيتؤديّ
 .البشريةّاالحتياجات

ّ
ّأوّاالستحواذّبينّالفرقّيكونّلسلع؛اّحالةّوفي 1-36

ّيستحوذّحيثّجليا ؛ّواضحاّ ّواالستهالكّالحيازة
ّلفتراتّيحتجزونهاّقدّالتيّالسلعّعلىّالمنتجون
ّفيّمادياّ ّاستخدامهاّقبلّالزمنّمنّمتغيرة
ّاإلنتاجّعمليات ّالمعيشيةّاألسرّتحتفظّوقد.
ّإلشباعّإياهاّاستخدامهاّقبلّاستهالكيةّبسلع

ّحاجاتهمّأوّاحتياجاتهم ّمنّقليلةّقلةّأنّبيد.
ّتحدوّبدرجةّكبيرّبشكلّللتلفّقابلةّتكونّالسلع
ّسبيلّعلىّالحال،ّفيّاستخدامهاّيتمّألن

ّهناكّيكونّالّالغذائيةّالموادّمعظمّالمثال،
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ّالحصولّمنّمتأخرّوقتّحتىّلتناولهاّحاجة
 .عليها

ّ
ّ–ّسبقّماّخالفّوعلىّ–ّالخدماتّحالةّفي 1-33

ّوثيقّواالستخدامّالحيازةّبينّالفرقّيكونّالّقد
ّمواقفّأنّحيثّالعملية؛ّالناحيةّمنّالصلة
ّتتأثرّالخدماتّلهاّتسلمّالتيّالوحداتّوحاالت
ّيلزمّالّوقدّالخدماتّهذهّجراءّتلقائيةّبصورة
ّتلكّمنّيستفيدواّكيّإضافيّإجراءّأيّاتخاذ

ّ.الخدمات
 

 المعمرة غير السلع مقابل المعمرة السلع      
 
ّواالستخدامّاإلمتالكحالةّالسلع؛ّالفرقّبينّّفي 1-38

ّعلىّ ّينطوي ّحيث ّالتحليلية، ّالناحية ّمن هام
ّوالسلعّ ّالدائمة ّأو ّالمعمرة ّالسلع ّبين الفرق

يتمّاستخدامهاّّالتيّالمعمرةاالستهالكيةّأوّغيرّ
وفيّ.ّعلىّنطاقّواسعّفيّالتحليلّاالقتصادي

عّالواقع،ّالّيقومّالفرقّبينّالسلعّالمعمرةّوالسل
المتانةّأوّالقدرةّعلىّالتحملّّعلىالمعمرةّّغير

ّالفرقّ ّيرتكز ّذلك، ّمن ّبدال  ّبل ّوحدها، ّيمكنّماديا  ّالسلع ّكانت ّإذا ّما ّعلى والتمييز
ّفقطّألغراضّاإلنتاجّأوّ ّواحدة ّمرة استخدامها
مرةّعلىّسبيلّالمثال،ّالفحمّسلعةّمع.ّباستمراراالستهالكّأمّيمكنّاستخدامهاّمرارا ّوتكرارا ،ّأوّ
للغايةّمنّالناحيةّالمادية،ّغيرّأنهّيمكنّحرقهّ

ّفقط ّواحدة ّمرة  سلعة هي المعمرة والسلعة.
 باستمرار أو وتكراراً  مراراً  استخدامها يمكن
 معدل افتراض على العام، على تزيد فترة طوال
. المادي االستخدام من متوسط أو طبيعي
 يمكن سلعة هي المعمرة االستهالكية والسلعة

 أو وتكراراً  مراراً  االستهالك ألغراض استخدامها
 .أكثر أو سنة لفترة باستمرار

ّ
 نشاطا بوصفة والخدمات السلع استهالك        

 
ّكدالةّّدالة 1-34 ّالمنفعة ّتظهر ّالتي االستهالك

ّتصفّ ّالمستهلكة ّوالخدمات ّالسلع لكميات
ّ ّالسلع ّهذه ّالنفقاتّّوالخدماتاستنفاذ وليس

ّاالستهالكّّواالستحواذات؛ ّقياس ّأجل ومن
ّالضروريّاعتمادّ ّيكونّمن ّنشاطّفقد باعتباره
ّفيّ ّالمستخدمة ّلتلك ّمماثلة ّمحاسبية إجراءات

ّواضحّلتمييزّالتوصلّتمّحيثّاإلنتاج،حسابّ
ّفيّاستخدامهاّسيتمّالتيّالسلعّمشترياتّبين

 .كمدخالتّالالحقّواستخدامهاّاإلنتاج
ّ
ّنظامّّفي 1-33 ّيقيس ّالعملية، ّالممارسة واقع

ّالمعيشيةّ ّاألسرة ّاستهالك ّالقومية الحسابات
ّفقط؛ّ ّواالستحواذات ّالنفقات ّعلى باالعتماد

ّالمتكررّّحيث ّاالستخدام ّعلى ّالتعرف يمكن
للسلعّالمعمرةّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّفقطّمنّ
ّالسلعّ ّأن ّبافتراض ّاإلنتاج ّحد ّتوسيع خالل

ومنّثمّ.ّمفترضةّتتألفّمخرجاتهاّمنّالخدماتتدريجيا ّفيّعملياتّإنتاجّّالمعمرةّيتمّاستنفاذها

يمكنّقيدّهذهّالخدماتّعلىّأنهّيتمّحيازتهاّمنّ
ّالفتراتّ ّمن ّسلسلة ّخالل ّالمعيشية ّاألسر قبل

ّالحساباتّومعّذلك،ّالّتعاملّالسلعّالمعمرةّتبعا ّ.ّالزمنية ّنظام ّفي ّالذكر ّالسالفة للطريقة
يجرىّتوسعّتكميليّمحتملّويمكنّأنّ.ّالقومية

ّتوسعا ّ ّإلتاحة ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام  .لحدّاإلنتاجّفيّحسابّفرعيمفيد
 مباشر غير بشكل النقدية غير المعامالت قيمة قياس    . جّ
 
ّفإنّّباالتفاق 1-38 ّوالبائع، ّالمشتري ّبين المتبادل

ّسدادهّ ّيمكن ّالمشتري ّقبل ّمن ّالمتكبد االلتزام
ّأصلّ ّأو ّما ّخدمة ّأو ّسلعة ّتقديم ّطريق عن

ّ ّّاستخدامبخالف ّمقابلهّفيالنقد ّسبيلّعلى.
ّفيّتبادلهاّيمكنّالخدماتّأوّالسلعّالمثال،
ّأوّالمقايضة،ّبنظامّمعامالتّفيّبعضهاّمقابل
ّأوّالسلعّمقابلّفيّجهداّ ّالموظفونّيبذلّقد

ّأجورّأوّكمكافآتّعليهاّتحصلواّالتيّالخدمات
 .عينية

ّ
ّّعندما 1-30 ّيدفع ّأنّّالمشترونال ّيتوقع ّال ّأو ّالخاصةّنقدا  ّالقيمة ّاحتساب ّمن ّالبد ّنقدا  ّأوّيدفعوا ّللسلع ّالمناسبة ّاألسعار ّباستخدام بالنفقات

 .الخدماتّالمماثلةّالمباعةّنقدا ّفيّالسوق
ّ
ّّقيم 1-37 ّنطاقّالسلع ّداخل ّوالمستهلكة المنتجة

ّ ّإلى ّجنبا  ّالواحدة ّالمعيشية معّّجنباألسرة
ّالمعيشيةّ ّاألسرة ّعليها ّحصلت ّالتي الخدمات
ّمنّ ّأيضَا ّالبد ّاإلنتاج ّحدود ّضمن ّتقع والتي

 .قياسهاّجميعا ّبشكلّغيرّمباشر
ّ
ّمعاملةّّتوخياّ  1-35 ّأي ّفإن ّواالقتضاب؛ لإليجاز

ّيمكنّأ ّاحتسابّقيمةّلها نّتوصفّيكونّلزاما 
ّ ّمحتسبة"بأنها ّنفقة "ّ ّالمصطلح ّمستخدماّ وهذا
ّأدناه ّيشيرّ. ّالتدقيق، ّوجه ّوعلى ّذلك، ومع

ّأوّ ّالسلع ّالمعنيةّالخدماتاالحتسابّإلىّقيمة
ّنفسهاّالنفقاتّإلىّوليس ّإنهاّأخرى،ّوبعبارة.
ّالمعاملةّحقيقةّوليسّالمحتسبةّالمقدرةّالقيمة
ّإلىّاإلشارةّاألفضلّفمنّوبالتالي،.ّتحدثّالتي
ّمنّبدالّ ّمباشرّغيرّبشكلّالتدفقاتّقياس

 .االحتسابّعلىّاالعتماد
ّ
 المقايضة معامالت     . 1
 
 مبادلة فيها يتم معاملة هي المقايضة معاملة 1-31

 أخرى بسلة والخدمات السلع من واحدة سلة
 دفع أي دون من مختلفة وخدمات سلع من

 أو السلع قيم وتشكل متمم  أو مصاحب نقدي
 معامالت خالل من عليها المستحوذ الخدمات
ّالقيمّتقديرّمنّوالبدّ.محتسبة نفقات مقايضة
ّالخدماتّأوّللسلعّبالنسبةّمباشرّغيرّبشكل

ّمتساويّبشكلّمقايضةّمعامالتّفيّالمتبادلة
ّالسوقيةّقيمتهاّمع ّعندماّذلك،ّعلىّوبناءاّ .
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ّخاللّمنّالمكتسبةّوالخدماتّالسلعّتستخدم
ّمنّالبدّالمعيشيةّاألسرةّاستهالكّفيّالمقايضة

ّاالستهالكّنفقاتّأنهاّعلىّالمقدرةّقيمهاّقيد
ّماّسلعةّتكونّوعندما.ّالمعيشيةّلألسرةّالنهائي

ّموجودةّأوّقائمةّسلعةّللمقايضةّمعروضة
ّنفقةّقيدّمنّالبدّحديثاُّّمنتجّمخرجّوليست
ّوفقّللسلعةّالعارضةّللوحدةّسالبةّمحتسبة
ّالسلعّمبيعاتّقيدّمعّالمتبعةّالطريقةّنفس

 .سالبةّكنفقاتّالقائمةّأوّالحالية
ّ
نظامّالمقايضة،ّالبدّمنّقيدّكلّمنّطرفيّّفي 1-86

معاملةّماّعلىّأنهمّيقومونّبنفقات؛ّوينبغيّأنّ
ّالمشترينّ ّالنفقاتّعلىّأسعار ّهذه ّقيمة تعتمد

ّالمقايضة ّالمنتجات ّلهذه ّالممارسةّ. وفي
أوّّالعملية،ّالّتنطبقّالضرائبّعلىّالمنتجات

ّلنّ ّالحالة ّهذه ّومثل ّالمواصالت، تكاليف
تختلفّأسعارّالمشترينّعنّاألسعارّاألساسيةّ

ّللمنتجات ّالخدماتّأوّالسلعّقيمّأنّوحيث.
ّتؤخذّأنّيجوزّمتماثلةّتكونّالّربماّالمقايضة

ّألسبابّوفقاّ ّالمقايضةّلمعاملةّالمحتسبةّالقيم
ّللقيمّبسيطّمتوسطّأنهاّعلىّوواقعيةّعملية
ّمعاملةّفيّالمتبادلةّالخدماتّأوّللسلعّالمقدرة

ّمنّلكلّمتساويةّنفقاتّتقيدّوبذلكّالمقايضة،
ّكانتّقدّالتيّالسلعّتكونّأنّويمكن.ّالطرفين
ّالحقةّلمقايضةّقابلةّمقايضةّلمعاملةّموضوعاّ 

ّأنّشأنهّمنّماّأعلىّبسعرّأخرّطرفّمع
ّمعاملتيّأجرتّالتيّللوحدةّربحّبهامشّيعود

ّالمقايضة ّمعاملةّكلّتتضمنّذلك،ّومع.
ّأيّتتضمنّوالّفقطّطرفينّمنهماّمقايضة
 .تجزئةّأوّجملةّهامش

ّ
 المستلمة والخدمات السلع على اإلنفاق   . 8

 عيني كدخل
 
 عليه يحصل الذي العيني الدخل يقاس 1-83

 من المقدمة والخدمات السلع بقيمة الموظفون
شكل مكافآت  في لموظفيهم العمل أصحاب قبل

ّالعاملينّويعاملّ؛المنجز العمل ابلأو أجور مق
ّأنهمّعلىّعينيةّأجورّأوّمكافآتّيتلقونّالذي

ّأوّللسلعّالسوقيةّللقيمةّمساويةّنفقاتّيتكبدون
ّ)ّالمقبوضةّالخدمات ّإذاّالمنتجينّأسعاروفق

ّوفقّأوّالعملّصاحبّقبلّمنّأنتجتّما
،ّ(العملّصاحبّاشتراهاّماّإذاّالمشترينّأسعار
ّأصلّمنّالنفقاتّتكاليفّتغطيةّيتمّحيث
ّمكافآتّشكلّفيّعليهّيحصلونّالذينّالدخل

ّعينيةّأجورّأو ّقيمّتقيدّوأنّالبدّوبالتالي،.
ّاستهالكّنفقاتّأنهاّعلىّوالخدماتّالسلع
ّفضالّ ّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّمتكبدةّنهائي
 .العينيّدخلالّأصلّمنّأنهاّعن

ّ
ّأوّالسلعّبينّتمييزاّ ّهناكّيكونّأنّيلزم 1-88

ّأجورّأوّكمكافآتّللموظفينّالمقدمةّالخدمات
ّلهاّللحاجةّالمقدمةّالخدماتّأوّوالسلعّعينية
ّالخدماتّأوّالسلعّتشكلّحيثّالعمل،ّفي

.ّالشركةّقبلّمنّوسيطاّ ّاستهالكاّ ّأخيراّ ّالمذكورة
ّفالسلعّواضح،ّوالتمييزّالفرقّالمبدأ،ّحيثّومن
ّأصحابّعلىّلزاماّ ّيكونّالتيّالخدماتّأو

ّتنفيذّمنّلتمكينهمّلموظفيهمّتوفيرهاّالعمل
ّوالمالبسّوالمعداتّاألدواتّمثلّأعمالهم
.ّوسيطاّ ّاستهالكاّ ّتشكلّذلك،ّإلىّوماّالخاصة،

ّالتيّالخدماتّأوّالسلعّاألخرى،ّالناحيةّومن
ّأوقاتهمّفيّاستخدامهاّالموظفينّبمقدورّيكون

ّأوّلحاجاتهمّالمباشرّلإلشباعّالخاصة
ّواحتياجاتّحاجاتّإلشباعّأوّاحتياجاتهم
ّوفي.ّعينيةّأجورّأوّمكافآتّتشكلّ–ّعائالتهم

ّحاالتّحتماّ ّهناكّالعملية،ّالممارسةّواقع
ّاألزياءّمثلّاألساس،ّهذاّعلىّتصنيفهاّيصعب
ّأيضاّ ّولكنهّالعملّفيّارتدائهاّيلزمّالتيّالرسمية

ّمنّواسعّنطاقّوعلىّالعملّخارجّارتدائهاّيتم
ّالسلعّبأنواعّمفصلةّقائمةّوهناك.ّالموظفينّقبل

ّاألجورّأوّالمكافآتّفيّالمضمنةّوالخدمات
ّأجورّأوّبتعويضاتّالخاصّالقسمّفيّالعينية

 .السابعّالفصلّفيّالموظفين
ّ
 ينتجها التي والخدمات السلع على اإلنفاق    . 3

 أنفسهم لحساب أشخاص
 
ّخدماتّأوّبسلعّمؤسسيةّوحداتّتحتفظّعندما 1-84

ّأوّخاصاّنهائياّ ّالستهالكهاّقبلهاّمنّمنتجة
ّوبوضوحّفإنهاّإجماليّثابتّمالّرأسّلتكوين
ّأنهاّعلىّتقيدّوبالتالي،ّبنفسها؛ّالتكاليفّتتحمل
ّباستخدامّتقديرهاّيتمّوأنّالبدّقيمهاّنفقاتّتتكبد

ّالمماثلةّالخدماتّأوّللسلعّاألساسيةّاألسعار
ّفيّإنتاجهاّأسعارّوفقّأوّالسوقّفيّالمباعة
 .مناسبةّأساسيةّأسعارّغياب

ّ
نفقاتّاالستهالكّالنهائيّلألسرةّالمعيشيةّّتشمل 1-83

ّالمنتجةّ ّالخدمات ّأو ّالسلع ّلقيم تقديرات
كمخرجاتّلشركاتّفرديةّمملوكةّمنّقبلّاألسرّ
ّاحتجازهاّ ّيتم ّأو ّبها ّيحتفظ ّوالتي المعيشية
ّالمعيشية ّاألسرة ّأعضاء ّقبل ّمن .ّلالستهالك

ويقعّإنتاجّالخدماتّلالستهالكّالشخصيّداخلّ
ّالمعيشي ّحدودّاألسرة ّنطاق ّخارج ّالواحدة ة

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّباستثناءّ.اإلنتاج ،
ّالمالكّ ّقبل ّمن ّالمنتجة ّاإلسكان خدمات
ّقبلّ ّمن ّالمنتجة ّوالخدمات ّألمالكهم الشاغلين

ّالخدم ّأوّالسلعّإنتاجّتكاليفّألنّونظراّ .
ّمنّتحملهاّيتمّالشخصيّلالستهالكّالخدمات

ّأنّالواضحّفمنّنفسهاّالمعيشيةّاألسرّقبل
ّتكبدهاّيتمّاألخرىّهيّعليهاّتتمّالتيّالنفقات

نّحتىّالمعيشيةّاألسرّقبلّمن ّقيمهاّكانتّوا 
ّمباشرّغيرّبشكلّتقديرهاّيتمّوأنّالبد ّوفيما.
ّالمنتجةّوالخدماتّللسلعّالرئيسيةّاألنواعّيلي

 :الوحدةّالمعيشيةّاألسرةّنطاقّداخلّوالمستهلكة
ّ

ّالزراعيةّالسلعّمنّغيرهاّأوّالغذائيةّالسلع .أّ
ّقبلّمنّالشخصيّالنهائيّلالستهالكّالمنتجة

ّذاتياّ ّالمكتفينّالمزارعينّذلكّفيّبماّالمزارعين
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ّنشاطاّ ّالزراعيّاإلنتاجّلهمّيمثلّممنّغيرهمّأو
ّوقتّفيّيمارسّنشاطّحتىّأوّفقطّثانوياّ 
ّالفراغ؛

ّقبلّّاألنواع .بّ ّمن ّالمنتجة ّالسلع ّمن األخرى
ّاالعتباريةّّغيرّالمشاريع ّالشخصية ذوات
ّيتمّوالتيّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّالمملوكة
ّاألسرّنفسّأعضاءّقبلّمنّاستهالكها
ّالمعيشية؛

ّالنهائيّلالستهالكّالمنتجةّاإلسكانّخدمات .جّ
ّألمالكهمّالشاغلينّالمالكّقبلّمنّالذاتي

ّو؛ّ(أدناهّالتفصيلّمنّبمزيدتناقشّ)
ّالخدماتّمنّغيرهاّأوّالمحليةّالخدمات .دّ

ّقبلّمنّالذاتيّالنهائيّلالستهالكّالمنتجة
ّمدفوعّعملّطاقمّتوظفّالتيّالمعيشيةّاألسر
ّالحدائقّالخدم،)ّالغرضّلهذا ّعمال ّ ّ،طهاة،

 (.الخّسائقين،
ّ
ّأساسّّتقدر 1-88 ّعلى ّالخدمات ّأو ّالسلع ّتلك قيم

ّ ّاألساسية ّالخدماتّّللسلعّالجاريةاألسعار أو
ّلتكا ّوفقا  ّأو ّالسوق، ّفي ّاإلنتاجّالمماثلة ليف

ّمتاحة،ّ ّالمناسبة ّاألسعار ّتكون ّال عندما
ّخدماتّ ّللعرفّفتبعاّ ّالمنزليين،ّالخدمباستثناء

ّالمدفوعّالعملّطاقمّخدماتّتقيمّالسائد
ّالموظفينّأجورّأوّلتعويضاتّتبعاّ ّوببساطة

 .عيناّ ّأوّنقداّ ّسواءّالمدفوعين،
 النهائي إنفاق األسر المعيشية على االستهالك . دّ
 
 مقدمة. 1
 
ّاالستهالكّعلىّالمعيشيةّاألسرّإنفاقّيتألف 1-80

ّاألسرّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقاتّمن النهائي
ّالخدماتّأوّالسلعّعلىّالمقيمةّالمعيشية

ّالسلعّمشترياتّعنّوفضالّ ّاالستهالكية؛
ّاالستهالكّنفقاتّتشملّاالستهالكيةّوالخدمات
ّالمقايضةّلمعامالتّالمقدرةّالقيمةّالنهائي
ّشكلّفيّعليهاّالمتحصلّوالخدماتّوالسلع
ّمنّوالمستهلكةّالمنتجةّوالخدماتّوالسلعّعيني
ّعلىّتقييمهاّويتمّنفسها،ّالمعيشيةّاألسرةّقبل

 .جّالقسمّفيّالموضحّالنحو
ّ
ّالنفقاتّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّمنّويستثنى 1-87

ّعلىّأوّالمساكنّشكلّفيّالثابتةّاألصولّعلى
ّتستخدمّسلعّهيّفالمساكنّالثمينة،ّالمقتنيات

.ّإسكانّخدماتّإلنتاجّمالكهاّقبلّمن
ّقبلّمنّالمساكنّعلىّالنفقاتّفإنّوبالتالي،
ّثابتّمالّلرأسّتكوينّتشكلّالمعيشيةّاألسر
ّمالكهاّقبلّمنّالمساكنّتؤجرّوعندما.ّإجمالي

ّمنّإسكانّخدماتّكمخرجاتّاإليجاراتّتقيد
ّقبلّمنّنهائيّاستهالكّوكنفقاتّالمالكّقبل

ّالمستأجرين ّقبلّمنّالمساكنّتشغلّوعندما.
ّاإلسكانّلخدماتّالمحتسبةّالقيمةّتدخلّمالكيها

ّالنهائيّاالستهالكّونفقاتّمخرجاتّمنّكلّفي

ّالّمعمرةّسلعّفهيّالثمينةّالمقتنياتّأما.ّللمالك
ّاستنفاذهاّيتمّالّأنهّكماّالوقتّمرورّمعّتتهالك

ّفيّعليهاّويتحصلّاإلنتاجّأوّاالستهالكّفي
ّللقيمةّكمستودعاتّاألساس ّالمقتنياتّوتتألف.
ّالفنيةّاألعمالّمنّرئيسيّبشكلّالثمينة

ّوالمجوهراتّالثمينةّوالمعادنّالكريمةّواألحجار
ّوالمعادنّاألحجارّهذهّمنّالمصممة ّويحتفظ.
ّ-ّأسعارهاّأنّوأملّتوقعّعلىّالثمينةّبالمقتنيات
ّ-ّوالخدماتّالسلعّمنّغيرهاّألسعارّبالنسبة
ّعلىّأوّالوقتّمرورّمعّالزيادةّإلىّتميلّسوف
ّتتراجعّلنّاألقل ّمالكيّأنّمنّالرغمّوعلى.

ّماّإشباعّعلىّيحصلونّقدّالثمينةّالمقتنيات
ّتستنفذّلنّالمقتنياتّتلكّأنّإالّلهاّحيازتهمّمن
ّالسلعّذلكّفيّبماّاالستهالكية،ّالسلعّمثل

 .الوقتّبمرورّتستنفذّالتيّاالستهالكيةّالمعمرة
ّ
ّ
ّبعضّفيّالنفقاتّمعّللتعاملّتوضيحّثمة 1-85

ّاألنواعّببعضّيتعلقّفيماّأوّالمحددةّالمواد
 .التاليةّاألقسامّفيّوالخدماتّالسلعّمنّالخاصة

ّ
المعيشية التي تمتلك مشاريع  األسرةّإنفاق   . 8

 ليست ذات شخصية اعتبارية 
 
ّأكثرّأوّشخصّماّمعيشيةّأسرةّتضمّعندما 1-81

ّالمتكبدةّالنفقاتّكافةّفإنّفرديةّمنشأةّيملكون
ّاستهالكّنفقاتّمنّتستثنىّالتجاريةّلألغراض

ّالمعيشيةّاألسرة ّأنّضمانّالضروريّومن.
ّالمباشرّباإلشباعّيتعلقّفيماّفقطّالنفقات

ّوحدهاّهيّاإلنسانيةّوالحاجاتّلالحتياجات
ّلألسرةّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّفيّالمضمنة
ّالمعيشية ّيفّسهالّ ّيكونّالّقدّذلكّأنّبيد.
ّنفسّاستخدامّيتمّقدّحيثّالعمليةّالممارسة
ّالكهرباءّالمثال،ّسبيلعلىّ)ّالخدمةّأوّالسلعة

ّالوقودّمنّغيرهاّأو ّلألغراضّسواءّحدّعلى(
ّالنهائيّلالستهالكّأوّالتجارية ّالّوبالتالي،.
ّالتجاريةّاألغراضّنفقاتّعلىّالتعرفّيمكن

ّأوّالسلعّنوعّأساسّعلىّبحتّبشكلّوتحديدها
ّفيّخاصةّعنايةّممارسةّويلزم.ّالمشتراةّالخدمة
ّحيثّالكفاف،ّمزارعّذلكّفيّبماّالمزارع،ّحالة
ّإنتاجهاّأوّشراؤهاّتمّيكونّقدّالتيّالسلعّأن

ّفيّإماّاستخدامهاّيتمّأنّيمكنّ-ّذاتياّ 
ّفيّأوّالمعيشيةّلألسرةّالنهائيّاالستهالك
ّأوّالذرةّالمثال،ّسبيلّعلىّالوسيط؛ّاالستهالك
ّأعضاءّقبلّمنّاستهالكهاّيمكنّالبطاطس

ّأوّللحيواناتّإطعامهاّيتمّأوّالمعيشيةّاألسر
 .المستقبليةّللمحاصيلّكبذورّاستخدامها

ّ
ّالمعمرةّّكما 1-06 ّالسلع ّمشتريات ّالحرصّمع يلزم

ّأوّ ّاألثاث ّأو ّالمركبات ّمثل االستهالكية
ّعلىّ ّتصنيفها ّوالتيّيمكن المعداتّالكهربائية،
ّقبلّ ّمن ّإجمالي ّثابت ّمال ّلرأس ّتكوين أنها
ّشراؤهاّ ّيتم ّعندما ّالمعيشية ّاألسرة منشأة
ألغراضّتجاريةّكماّأنهاّنفقاتّاستهالكّنهائيةّ
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ّأ ّمن ّتشترى ّالشخصيّعندما ّاالستخدام جل
وفيّحينّأنّطبيعةّ.ّألعضاءّاألسرّالمعيشية

ّإالّ ّالمبدأ ّحيث ّمن ّواضحة ّتكون ّقد التمييز
وعلىّوجهّالتحديدّعندماّيستخدمّمالكّالشركةّأنهاّغالبا ّماّتكونّضبابيةّفيّالممارسةّالعمليةّ
ّمنهاّ ّجزء ّفي ّمعينة ّمركبة ّمثل ّمعمرة سلعة

ّللمنفعةّّلألغراضّالتجاريةّوفيّجزءّأخر منها
ّالشخصية ّينبغيّ. ّالحاالت، ّهذه ّمثل وفي

ّبينّ ّالمعمرة ّالسلع ّشراء ّعلى ّالنفقات تقسيم
تكوينّرأسّمالّثابتّإجماليّمنّقبلّالمنشأةّ
ّلألسرةّ ّنهائية ّاستهالك ّونفقات ّالشركة أو
ّألغراضّ ّاستخدامها ّمع ّبالتناسب المعيشية

وعندماّتشترىّالسلعّالمعمرةّ.ّتجاريةّوشخصية
ّقيدّّكلياّ  ّينبغي ّتجارية ّألغراض ّجزئيا  قيمتهاّوالعائدّإلىّاستخدامهاّداخلّّفيّالتناقصأو

ّرأسّ ّاستهالك ّبند ّأسفل ّالشركة ّأو المنشأة
ّ ّالثابت ّالشخصيةّذيّغيرّللمشروعالمال

 .االعتبارية
ّ
ّ
 السلع من معينة أنواع على اإلنفاق    . 3

 والخدمات
 

 المالية الوساطة خدمات على اإلنفاق        
 
ّمنّالبدّالمناسب؛ّالوقتّوفيّاالقتضاءّعند 1-03

ّتتكبدهاّالتيّبالنفقاتّالخاصةّالقيمّتقدير
ّقبلّمنّالمقدمةّالخدماتّعلىّالمعيشيةّاألسر

ّهناكّتكونّالّيتمّالّوالتيّالماليةّالمؤسسات
ّعلىّالنفقاتّوتقيدّصريحة؛ّرسومّأيّبشأنها
ّالمؤسساتّتحملّالتيّالماليةّالوساطةّّخدمات
 .المعتادةّبالطريقةّبهاّيتعلقّفيماّرسوم

ّ
 التأمين خدمات عدا ، المالية الوساطة خدمات      

 التقاعدية المعاشات وصناديق
 
ّالتأمينّشركاتّّعداّالماليةّالمؤسساتّتفرض 1-08

ّالمالّومقرضيّالتقاعديةّالمعاشاتّوصناديق
ّالسعرّمنّأعلىّفائدةّأسعارّتفرضّ–

ّمعدلّمنّأقلّبمعدلّفائدةّتدفعّكماّالمرجعي
ّالفصلينّفيّموضحّهوّوكما.ّالمرجعيّالفائدة

ّالحساباتّنظامّفائدةّتقيدّوالسابع،ّالسادس
ّاألوليّالدخلّتخصيصّحسابّفيّالقومية
ّبينّالفرقّويقيدّمرجعيّسعرّأوّمعدلّوفق
ّالمصرفيةّوالفائدةّالقوميةّالحساباتّنظامّفائدة

ّ)المعيشيةّلألسرّنهائيّاستهالكّكنفقات إذاّ.
ّالفائدةّمدفوعاتّتحديدّالممكنّمنّكان

ّحصريّبشكلّيتعلقّفيماّومتحصالتها
ّتظهرّفقدّالمعيشية،ّلألسرّالفرديةّبالمنشآت
ّلتلكّوسيطاّ ّاستهالكاّ ّأنهاّعلىّالرسوم

ّغيرّيكونّماّغالباّ ّذلكّأنّغيرّالمنشآت،
 (.ممكناّ 

ّ

ّ–ّتتنازلّأوّالمعيشيةّاألسرّتستحوذّعندما 1-04
ّمنّوبعضّأجنبيةّعمالتّعنّ–ّوبيعاّ ّشراءّ 

ّاألصلّفيّالتاجرّفإنّاألخرىّالماليةّاألصول
ّشراءّسعرّنموذجيّوبشكلّيحددّسوفّالمالي
ّلألصلّبيعّوسعر ّالسعرّبينّالفرقّويعامل.

ّسعرّومتوسطّفعلياّ ّالدفعّأوّالقبضّالمستحق
ّهوّيعاملّ–ّالمعاملةّوقتّفيّوالشراءّالشراء
ّالخاصةّالخدماتّعلىّنفقاتّأنهّعلىّاألخر

 .الماليةّبالمؤسسات
ّ

 التقاعدية المعاشات وصناديق التأمين خدمات      
 
ّالمتبعةّللطريقةّالسادسّالفصلّفيّشرحّهناك 1-03

ّقبلّمنّالمنتجةّالخدماتّقيمةّحسابّفي
ّالمعاشاتّّونظم التأمينّشركات ّبرامج أو

التقاعديةّفيّنظامّالحساباتّالقومية؛ّوتقدرّقيمّ
ّقطاعاتّ ّقبل ّمن ّالمستهلكة ّالتأمين خدمات
ّقبلّ ّمن ّأو ّوفرعية ّثانوية ّقطاعات ّأو مختلفة

ّ ّتخصيصّطريقتقدرّعنّّ–وحداتّمؤسسية
ّشركةّقبلّمنّالمنتجةّالخدماتّقيمةّتوزيعّأو

.ّليةالفعّالتأمينّأقساطّمعّبالتناسبّتأمين
ّأوّلنوعّتبعاّ ّالمخرجاتّقيمةّتقديرّيتمّوعندما
نّمفضالّ ّيعدّوالذيّ–ّالنشاطّاتجاه ّيكنّلمّوا 

ّالخدمةّرسومّتوزيعّمنّالبدّ–ّعملياّ ّممارس
ّاتجاهّأوّلنوعّأيضاّ ّتبعاّ ّالتأمينّأقساطّعبر

ّالنشاط ّاألسرّقبلّمنّالمدفوعةّالمبالغّوتقيد.
ّ)ّنهائيّاستهالكّكنفقاتّالمعيشية ّعدافيما
ّالمنشآتّقبلّمنّالمشتراةّالتأمينّخدمات
ّتعاملّوالتيّالمعيشية،ّلألسرّالمملوكةّالفردية
ّوسيطاّ ّاستهالكاّ ّأنهاّعلى ّمجملّتحملّويتم(.
ّبرامجّأوّنظمّعلىّالمتكبدةّككلّالخدمةّرسوم

ّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّالتقاعديةّالمعاشات
 (.مقيمّغيرّيكونّقدّمنهابعضا ّ)

ّ
 والتحسينات والتصليحات المساكن خدمات         

 
 المساكن التي يسكنها مالكوها  خدمات         

 
ّالتيّالمساكنّيملكونّالذينّاألشخاصّيعامل 1-08

ّفرديةّمنشآتّيملكونّأنهمّعلىّفيهاّيعيشون
ّاألسرةّقبلّمنّتستهلكّإسكانّخدماتّتنتج

ّخدماتّوتعتبرّالمالك؛ّلهاّينتميّالتيّالمعيشية
ّلإليجاراتّقيمتهاّفيّمساويةّالمنتجةّاإلسكان

ّالسكنّأماكنّعنّالسوقّفيّدفعهاّيتمّقدّالتي
ّأخذّويجبّوالنوع؛ّوالجودةّالحجمّنفسّذات

ّمدفوعةّضرائبّبأيّيتعلقّفيماّوالحذرّالحيطة
ّالقيمةّضريبةّمثلّفضرائبّاإلسكان،ّعلى

ّخدماتّعلىّدفعهاّيتمّماّنادراّ ّالمضافة
ّينبغيّالدفعّمستحقةّكانتّإذاّولكنّاإلسكان،
ّقبلّمنّالمشغولّاإلسكانّقيمةّمنّاستثنائها
ّمنّمعفياّ ّلملكهّالشاغلّالمالكّكانّماّإذاّمالكه
ّالدفع ّاإلسكانّلخدماتّالمحتسبةّالمبالغّوتقيد.

 .للمالكّنهائيّاستهالكّكنفقات
ّ



الحسابات القومية نظام  
 

431 

 
 

 التصليحات و والصيانة الزخرفة أعمال         
 
ّ"ّنشاطاتّتعامل 1-00 "ّبنفسكّاعملهاّأوافعلها

ّباإلصالحاتّواالضطالعّبالديكورّالمتعلقة
ّطبيعةّذاتّتكونّماّغالباّ ّوالتيّالبسيطة
ّبأنهّيرىّماّعادةّالذيّالنوعّومنّروتينية
ّخارجّتقعّأنهاّعلىّتعاملّ–ّالمستأجرّمسئولية
ّمشترياتّتعاملّوبالتالي،ّاإلنتاج؛ّحدودّنطاق
ّأوّالديكوراتّهذهّلمثلّالمستخدمةّالمواد

ّنهائي،ّاستهالكّنفقاتّأنهاّعلىّالتصليحات
ّالخدمةّورسومّالنفقاتّمعاملةّينبغيّمثلماّمثلها

ّإلىّوماّوالسباكين،ّوالنجارينّللبنائينّالمدفوعة
ّذلك ّمسؤوليةّمنّتكونّالتيّالصيانةّوتعامل.

ّنفقاتّأنهاّعلىّاألخرىّهيّالمستأجرين
 .نهائيّاستهالك

ّ
ّالمالك،ّيتكبدهاّالتيّالنفقاتّمعاملةّينبغيّال 1-07

ّعلىّألمالكهم،ّالشاغلينّالمالكّذلكّفيّبما
ّوالصيانةّالبسيطةّوالتصليحاتّالديكورّإعمال
ّأنهاّعلىّترىّماّعادةّوالتيّالسكنّمكانّفي
ّعلىّمعاملتهاّينبغيّالّ–ّالمالكّمسئوليةّمن
ّالمعيشيةّلألسرةّنهائيّاستهالكّنفقاتّأنها
ّإنتاجّفيّمتكبدةّوسيطّاستهالكّكنفقاتّولكن

ّاإلسكانّخدمات ّإماّالنفقاتّتلكّتتألفّوقد.
ّقبلّمنّالمقدمةّالخدماتّعنّالمدفوعاتّمن

ّالمحترفينّالديكوراتّبأعمالّالقائمينّأوّالبنائين
ّألنشطةّالالزمةّالموادّمشترياتّمنّأو

ّ"ّوديكوراتّتصليحات ّبنفسكافعلها ّوبالنسبة".
ّكلفةّأيّتضمينّيتمّالّأخيرا ،ّالمذكورةّللحالة
ّالنشاطّفيّالمبذولّللعمل ّالمضافةّوالقيمة.
ّباإلسكانّالخاصّالمحتسبّلإليجارّالوحيدة
ّأوّالتشغيلّفائضّهيّمالكهّقبلّمنّالمشغول
 .الربحّمجمل

ّ
 الكبيرة التحسينات        

 
ّالرئيسيةّالتحسيناتّعلىّالنفقاتّتصنفّال9-68ّ
ّتطرأّالتي(ّالتوسعاتّأوّالتجديداتّأوّالبناءّإعادةأي،ّ)

ّالديكوراتّمعّالمتبعةّالطريقةّلنفسّتبعاّ ّالمساكنّعلى
ّتستثنىّأنهاّحيثّالصيانة؛ّأوّالبسيطةّالتصليحاتّأو
ّأنهاّعلىّوتعاملّالمعيشيةّاألسرةّاستهالكّنفقاتّمن

ّتلكّمالكّجانبّمنّإجماليّثابتّمالّلرأسّتكوين
 .ألمالكهمّالشاغلينّالمالكّذلكّفيّبماّالمساكن،
 المعمرة االستهالكية السلع صيانة و تصلي         

 
ّوالصيانةّالتصليحاتّكافةّعلىّالنفقاتّتعامل 1-01

ّالمركباتّذلكّفيّبماّالمعمرةّبالسلعّالخاصة
ّالتصليحاتّمعّالمتبعةّالطريقةّنفسّوفق

ّبهاّيقومّالتيّالنوعّنفسّمنّللمساكنّالبسيطة
ّوالصيانةّاإلصالحاتّوتشكلّالمستأجرون؛

ّقبلّمنّتنفيذهاّتمّسواءّنهائيّاستهالكّنفقات
ّألسرةّأعضاءّقبلّمنّأوّمتخصصينّمنتجين

ّوفيما".ّبنفسكافعلهاّ"ّأنشطةّمثلّواحدةّمعيشية
ّقيمّتضمينّينبغيّأخيرا ،ّالمذكورةّالحالةّيخص
ّاألسرةّاستهالكّنفقاتّفيّفقطّالمشتراةّالمواد

 .المعيشية
ّ

 والرسوم التراخيص        
 
ّللوحداتّّتقوم 1-76 ّبمدفوعات ّالمعيشية األسر

الحكوميةّمنّأجلّالحصولّعلىّأنواعّمختلفةّ
ّوجوازاتّ ّوالشهادات ّوالتصاريح ّالتراخيص من
ّيكونّمنّ ّوفيّبعضّالحاالتّال ّالخ، السفر،

ّ ّالوحدات ّكانت ّإذا ّما ّتقدمّالحكوميةالواضح
ّاالختبارّمثلّال،ّأمّالمقابلّفيّخدماتّبالفعل

ّالمدفوعاتّكانتّإذاّماّأوّوالتحقق،ّفتيشالتّأو
ّضرائبّاألمرّواقعّفيّهي ّموضحّهوّوكما.
ّبعضّمعاملةّتقررتّفقد،ّ(ج)64.8ّّالفقرةّفي

ّالتاليّللعرفّتبعاّ ّالمصنفةّغيرّالحاالت
ّغالبيةّفيّالمتبعةّالممارساتّعلىّاعتماداّ 
ّالبلدان ّاألسرّقبلّمنّالمدفوعاتّتعامل:

ّأوّلحيازةّتراخيصّعلىّللحصولّالمعيشية
ّفضالّ ّطائراتّأوّقواربّأوّمركباتّالستخدام

ّأوّالترفيهيّللصيدّرخصّعلىّالحصولّعن
ّعلىّتعاملّ–ّاألسماكّلصيدّأوّبالبنادقّللصيد
ّعلىّللحصولّالمدفوعاتّوتعامل.ّضرائبّأنها

ّالمثالّسبيلّعلىّماّنشاطّلمزاولةّرخص
ّضريبةّأنهاّعلىّتعاملّ–ّأجرةّسيارةّرخصة
ّعلىّللحصولّالمدفوعاتّوتعامل.ّاإلنتاجّعلى
ّالتصاريحّأوّالتراخيصّمنّاألخرىّاألنواعّكافة
ّ–ّذلكّإلىّوماّالسفر،ّجوازاتّأوّالشهاداتّأو

ّتضمينهاّويتمّخدماتّمشترياتّأنهاّعلىّتعامل
ّ.المعيشيةّاألسرةّاستهالكّنفقاتّفي
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 االستهالك النهائي 
 
ّاالستهالكّعلىّالمعيشيةّاألسرّإنفاقّيغطى 1-73

يغطيّّكبيرّمجموعّنموذجيّبشكلّهيّالنهائي
ّوبالتالي،ّ مجموعةّواسعةّمنّالسلعّوالخدمات؛
ّالمركزيّعادةّماّيكونّمرغوبا ّفيّتقسيمّأوّتصنيفّهذاّ ّالتصنيف ّاستخدام ّويمكن الرقم؛

ّ ّالسلعةCPCّّللمنتجات ّنوع ّبحسب للتصنيف
ّالخدمة ّأو ّتصنيفّ. ّاستخدام ّيمكن كما

(COICOPّ)االستهالكّالفرديّحسبّالغرضّ
ّأوّبحسبّللتصنيف ّمثلّّالغرض الوظيفة،

 .الطعامّوخدماتّالصحةّوالتعليم
ّ
إنفاق األسر المعيشية  وتقييم وقت تحديد.     5

 على االستهالك النهائي 
 

 الوقت تحديد
 
ّالحساباتّنظامّفيّالمعتمدةّالعامةّللمبادئّوفقاّ  1-78

ّتنشأّعندماّالنفقاتّقيدّينبغيّالقومية؛



الحسابات القومية نظام  
 

486 

ّالمشتريّيتكبدّعندماّأي،ّللدفع،ّالمستحقات
ّعلىّالنفقاتّأنّذلكّويتضمن.ّللبائعّماّالتزاماّ 
ّفيهّتتغيرّالذيّللوقتّتبعاّ ّقيدهاّيتمّماّسلعة

ّماّخدمةّعلىّالنفقاتّتقيدّحينّفيّملكيتها
ّالخدمةّهذهّتسليمّيكتملّعندما ّوتقيد.

ّالسلعّتكونّعندماّالنقديةّغيرّالمعامالت
 .المعيشيةّلألسرةّمتاحةّالمعنية

ّ
ّشراءّّعندما 1-74 ّاتفاقية ّفيّإطار ّما تكتسبّسلعة

وبموجبّعقدّ)مماثلّّائتمانّباتفاقأوّّبالتقسيط
ّأيضاّ  ّمالية ّاجارة ّويقبلّّيوافق( المشتريّحينئذ

ّوقتّّبمخاطر ّمن ّالسلعة ّعلى ّالملكية وعوائد
ّالسلعة ّتسليم ّفإنّالتغيرّفيّالملكيةّ. وبالتالي،

وعلىّالرغمّمنّ.ّيتمّاحتسابهّإبانّوقتّالتسليم
ّهذهّع ّعند ّالملكية ّفي ّقانوني ّتغير ّوجود دم

النقطة،ّإالّأنهّيفترضّبوجودّتغيرّفيّالملكيةّ
ّاالقتصادية ّإظهارّ. ّيتم ّوأن ّالبد كذلك،

ّيتكبدّ ّأنه ّعلى ّالمالية ّالحسابات ّفي المشتري
ّ ّالشراء ّتجاه ّشركةّتجاهّأوّبالتقسيطالتزاما 

ّ.التمويل
 

 التقييم
 
ّألسعارّّتقيد 1-73 ّتبعا  ّالمعيشية ّاألسرة نفقات

المشترينّالمدفوعةّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّبماّ
ّقدّ ّالتي ّالمنتجات ّعلى ّضرائب ّأي ّذلك في
ّوعلىّالنحوّ ّالدفعّوقتّالشراء؛ تكونّمستحقة

،ّفإن68.6ّإلى64.6ّّالمحددّفيّالفقراتّمنّ
ّالمبلغّ ّهو ّما ّلسلعة ّبالنسبة ّالمشتري سعر

ّ ّلتسلم ّدفعه ّفيّالمستحق ّما ّسلعة ّمن وحدة
ويشملّ.ّالوقتّوالمكانّالذينّيحددهماّالمشتري

متكبدةّمنّقبلّالمشتريّلمّيكنّّنقلّتكاليفأيّ
 .قدّتمّتضمينهاّبالفعلّفيّسعرّفاتورةّالبائع

ّ
ّعليهاّالمتحصلّوالسلعّالمقايضةّقيمةّتقيد 1-78

ّقبلّمنّالمدفوعةّلألسعارّتبعاّ ّعينيّكدخل
ّوتقيمّالبداية؛ّفيّللنفقاتّالمتكبدةّالوحدات
ّوفقاّ ّالشخصيّلالستخدامّذاتياّ ّالمنتجةّالسلع

ّتقييمهاّمعّيتوافقّوبماّاألساسيةّلألسعار
 .إنتاجّباعتبارها

ّ
ّمختلفةّّقد 1-70 ّأسعارا  ّمختلفة ّمعيشية ّأسر ّالسوق؛ّتدفع ّلعيوب ّذلك ّويرجع ّمتطابقة لمنتجات

ّاألسرّ ّألن ّمتواجدة ّالسعر ّفروق ّتستمر وقد
ّتكون ّال ّقد ّيكونّّالمعيشية ّقد ّأو ّلها مدركة

لديهاّمعلوماتّمنقوصةّألنّتكاليفّالبحثّعنّ
ّالتيّتبيعّبأقلّاألسعارّّالبيعّمحالت بالتجزئة

ّللغاية ّباهظة ّتكون ّقد ّتكونّ. ّعندما وحتى
األسرّالمعيشيةّمدركةّلفروقّالسعرّفقدّيكونّ
ّلدرجةّ ّالمكلف ّمن ّأو ّتماما  ّالالئق ّغير ّمن ّزيارة ّّالبيعّمحالتكبيرة ّبأقلّالتي تبيع

ّاألسعار ّفروقّ. ّالستمرار ّأخر ّسبب وهناك
السعرّأالّوهوّأنّالكثيرّمنّمنتجيّالخدماتّ
ّتفرقةّسعريهّعنّطريقّتحميلّ يمارسونّعمدا 

ّفيماّ ّمختلفة ّمعيشية ّأسر ّعلى ّمختلفة أسعار
ّ ّمتطابقة ّبمنتجات ّالمثال،ّ)يتعلق ّسبيل على

بتحديدّأسعارّأوّرسومّأقلّألصحابّالمعاشاتّ
وحيثّأنّالخدماتّ(.ّالدخولّالمحدودةّأوّلذوي

ّالتفرقةّ ّأن ّنجد ّفيها، ّالمتاجرة ّإعادة ّيمكن ال
ّالسعريةّأوّالتمييزّبينّاألسعارّشائعا ّللغايةّأوّ ّالخدماتّمنتجيّبينّسائداّ حتى ّذلك،ّومع.

ّلألسعارّتبعاّ ّالمعيشيةّاألسرّنفقاتّتقيد
ّالمناسبةّالقيمةّهيّهذهّأنّحيثّفعلياّ ّالمدفوعة
 .للمعاملة

ّ
الّتكونّالفروقّفيّالسعرّالواضحةّبينّّغالباّ  1-77

ّخالصةّ ّسعريه ّفروق ّالخدمات ّأو ّالسلع نفس
حيثّأنهاّقدّتعزىّإلىّاالختالفاتّفيّالجودة،ّ
ّأوّ ّفيّذلكّالفروقّواالختالفاتّفيّأحكام بما

ّالبيع ّشروط ّيتمّ. ّما ّغالبا  ّالمثال، ّسبيل منّّتحميلّأسعارّأقلّعلىّشراءّكمياتّكبيرةعلى
ّعلىّمشترياتّالخدماتّ ّالخدماتّأو ّأو السلع

ّأوّوتقيدّمثلّهذهّالنفقاتّوفقا ّ.ّفيّساعاتّالركود ّخصم ّبعد ّأي، ّالمدفوعة، ّالفعلية لألسعار
ّالكمياتّمشترياتّعلىّخصوماتّأيّاقتطاع
ّمنّالركودّأوقاتّفيّالمشترياتّأوّالكبيرة

ّ.األسعارّجدولّأوّالمعياريةّالرسومّأوّاألسعار
 

 بالدين الشراء تقييم          
 
ّّال 1-75 ّأو ّفائدة ّأي ّالمشتري ّسعر ّتكاليفيشمل

ّائتمانّالبائعّيرتبّعندماّإضافتهاّيتمّقدّخدمة
ّسعرّيشملّالّمماثلة،ّوبطريقةّللمشتري؛ّيقدمه

ّكنتيجةّتكبدهاّيتمّقدّإضافيةّرسومّأيّالمشتري
ّوقتّتحديدهاّيتمّفترةّخاللّالدفعّعنّللتخلف
ّتكونّالرسومّهذهّومثلّبالمشتريات،ّالقيام

ّمنّالممنوحّاالئتمانّعلىّمنفذةّفائدةّمدفوعات
ذا.ّالبائعّقبل ّمؤسسةّقبلّمنّاالئتمانّمنحّتمّوا 
ّرسومّبينّالكليةّالرسومّتوزيعّيلزمّفقدّمالية

ّفيّالموضحّالنحوّعلىّوفائدة،ّماليةّخدمات
ذا.62.9ّّالفقرة ّقبلّمنّممنوحاّ ّاالئتمانّكانّوا 

ّرسومّهناكّيكونّالّماليةّغيرّمؤسسة
ّمنّالعديدّبأنّالذكرّيجدرّذلك،ّومع.ّخدمات
ّأوّتابعةّشركاتّلديهمّيكونّالتجزئةّتجارّكبار
ّعلىّتصنفّوالتيّاالئتمانية،ّللتسهيالتّفرعية
 .ذاتهاّبحدّقائمةّماليةّمؤسساتّأنها

ّ
ّ
ّ
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 المقيمة
 
ّالسفرّأثناءّنفقاتّالمقيمةّالمعيشيةّاألسرّتتكبد 1-71

ّالمقيمةّغيرّالمعيشيةّاألسرّتتكبدّوقدّللخارج
ّوتشيرّما؛ّلبلدّاالقتصاديّاإلقليمّداخلّنفقات
ّفيّالمعيشيةّلألسرةّالنهائيّاالستهالكّنفقات
ّمنّالمتكبدةّالنفقاتّإلىّالقوميةّالحساباتّنظام
ّالنفقاتّتلكّسواءّالمقيمةّالمعيشيةّاألسرّقبل
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ّأوّاالقتصاديّاإلقليمّنطاقّداخلّتكبدت
 .بالخارج

ّ
ّالنهائيّّمن 1-56 ّاالستهالك ّنفقات ّحساب أجل

ّالمناسبّ ّمن ّيكون ّفقد ّالمعيشية ّلألسرة الكلية
ّكافةّ ّقبل ّمن ّالمتكبدة ّالكلية ّالنفقات حساب

ّغيرّأوّمقيمةّكانتّسواءّالمعيشيةّاألسر
ّوتعديلّاالقتصاديّاإلقليمّنطاقّداخلّمقيمة،

ّالمتكبدةّالنفقاتّبإضافةّالناتجّالرقمّهذاّضبطّو
ّالنفقاتّوطرحّبالخارجّالمقيمينّقبلّمن

ّاإلقليمّداخلّالمقيمينّغيرّقبلّمنّالمتكبدة
ّاالقتصادي ّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقاتّوتشكل.
ّتشكلّحينّفيّالوارداتّبالخارجّالمقيمين
ّالمقيمينّغيرّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقات

ّالصادرات ّاستخدامّيمكنّبينماّذلك،ّومع.
ّاألسرّكافةّقبلّمنّالمتكبدةّالكليةّالنفقات
ّإلجراءّاالقتصاديّاإلقليمّنطاقّداخلّالمعيشية
ّيمكنّالّالذكرّالسالفةّالطريقةّوفقّالحساب
ّالحساباتّنظامّإطارّفيّكليّلمجموعّالتوصل
 .القومية

ّ
 استهالك األسر المعيشية النهائي الفعلي . هةّ
 
 النهائي المعيشية األسر استهالك يتألف 1-53

 االستهالكية والخدمات السلع من الفعلي
 المعيشية األسر قبل من عليها المتحصل
ّالفعليّاالستهالكّقيمةّإلىّويتوصلّالفردية 
ّمجموعّخاللّمنّالمعيشيةّلألسرةّالنهائي
 :مكوناتّثالثة

ّ
ّ

ّأوّالسلعّعلىّالمعيشيةّاألسرّنفقاتّقيمة .أّ
ّعلىّالنفقاتّذلكّفيّبماّاالستهالكيةّالخدمات
ّبأسعارّالمباعةّالسوقيةّغيرّالخدماتّأوّالسلع
ّاالقتصادية؛ّالناحيةّمنّداللةّذاتّليست

ّالوحداتّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقاتّقيمة .بّ
ّاالستهالكيةّالخدماتّأوّالسلعّعلىّالحكومية
ّكتحويالتّالمعيشيةّلألسرّالمقدمةّالفردية

ّوّعينية؛ّاجتماعية
ّغيرّالمؤسساتّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقاتّقيمة .جّ

ّعلىّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة
ّالمقدمةّالفرديةّاالستهالكيةّالخدماتّأوّالسلع
ّ.عينيةّاجتماعيةّكتحويالتّالمعيشيةّلألسر

ّمنّالمقدمةّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّقيم 1-58
ّغيرّالمؤسساتّأوّالحكوميةّالوحداتّقبل

ّتكونّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة
ّالمقدمةّالخدماتّأوّالسلعّقيمّمعّمتساوية
ّمتكبدةّنفقاتّأيّمبالغّناقصاّ ّالمعيشيةّلألسر
ّاألسعارّتكونّعندماّمعيشيةّأسرّقبلّمن

 .اقتصادياّ ّداللةّذاتّليستّالمفروضة
ّ
ّّعلى 1-54 ّاألقسام ّفي ّالموضح ّو"النحو "ّ ،ّّ"ح"،

ّالسلعّ ّعلى ّاالستهالكية ّالنفقات تصنف

ّمنّ ّكل ّقبل ّمن ّالمتكبدة ّالفردية والخدمات
ّللربحّ ّالهادفة ّوالمؤسساتّغير ّالعامة الحكومة

ّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم تلكّّبينّتنقسمّ–التي
ّ ّالخدمات ّأو ّالوحداتّّمنّالمنتجةالسلع قبل

ّسّو ّغير ّ ّكمنتجين ّأوّنفسها ّالسلع ّوتلك قيين
ّلتسليمهاّ ّالسوق ّمنتجين ّمن ّالمشتراة الخدمات
ّبأسعارّ ّأو ّمجانا  ّالمعيشية ّلألسر ّبعد ويعنيّ.ّليستّذاتّداللةّمنّالناحيةّاالقتصاديةفيما
ّلألسرةّ ّالكلي ّالفعلي ّالنهائي ّاالستهالك ذلك
ّهذينّ ّإلى ّاألخر ّهو ّتقسيمه ّيمكن المعيشية

 .المكونينّاالثنين
ّ
 الحكومة تتحمله التي االستهالك على اإلنفاق. و

 العامة
 
ّالسلعّمنّواسعّمجموعةّعلىّنفقاتّهناك 1-53

ّقبلّمنّتكبدهاّيتمّاالستهالكيةّوالخدمات
ّأوّالجماعيةّالخدماتّعلىّإماّالعامة،ّالحكومة
 .مختارةّفرديةّخدماتّأوّسلعّعلىّأوّالمشتركة

ّ
ّالنهائيةّاالستهالكّنفقاتّتصنيفّيمكن 1-58

ّعديدةّبطرقّالعامةّللحكومة ّوجهّوعلى.
 تصنيفها؛ّيمكنّالخصوص،

ّ
ّتمّّتبعاّ  .أّ ّقد ّالخدمات ّأو ّالسلع ّكانت ّإذا لما

إنتاجهاّمنّقبلّمنتجينّسوقّأوّمنتجينّّغيرّ
ّ؛سوقيين

ّالخدماتّعلىّالنفقاتّكانتّإذاّلماّوفقاّ  .بّ
ّأوّالسلعّعلىّأوّالمشتركةّأوّالجماعية
ّالفردية؛ّالخدمات

ّلتصنيفّوفقاّ ّالغرضّأوّالوظيفةّبحسب .جّ
ّأو؛ّ(COFOG)ّالحكومةّوظائف

ّللتصنيفّوفقاّ ّالخدمةّأوّالسلعةّنوعّبحسب .دّ
 .للمنتجاتّالمركزي

ّ
 السوقيين المنتجين مخرجات على اإلنفاق.    1

 السوقيين وغير
 
ّّالنفقات 1-50 ّمنتجين ّمخرجات ّسوقيينّغيرعلى

ّ ّأو ّمجانا  ّتقديمها ّيتم ليستّذاتّّبأسعارالتي
ّالمعيشيةّ ّلألسر ّاالقتصادية ّالناحية ّمن داللة
ّلمعظمّ ّبالنسبة ّالمجتمع ّلحساب ّأو الفردية
ّالحكومةّ ّقبل ّمن ّالنهائي ّاالستهالك نفقات

 .أوالّ ّاولهالذا،ّمنّالمالئمّوالمناسبّتن.ّالعامة
ّ

 السوقيين غيرعلى مخرجات المنتجين  اإلنفاق      
 
للحكومةّإنتاجّمخرجاتّلالستخدامّالذاتيّّيمكن 1-57

ّأنّ ّغير ّالسوق ّمخرجات ّمن ّوبعضا  النهائي
ّالعامةّ ّوحداتّالحكومة ّقبل ّاإلنتاجّمن معظم
ّالنحوّ ّوعلى ّطبيعته؛ ّفي ّسوقي ّغير يكون
ّقيمةّ ّتقدر ّالسادس ّالفصل ّفي الموضح
ّالتكاليفّ ّبمجموع ّالسوقية ّغير المخرجات

نّأنّالحكومةّوعلىّالرغمّم.ّالداخلةّفيّاإلنتاج
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ّتسلمّالسلعّوالخدماتّللسكانّفرديا ّوجماعيا ّإالّ ّالقيام ّتكاليف ّنفقاتّأنهاّعلىّتبينّبذلكأن
 .الحكومةّقبلّمنّنهائيّاستهالك

ّ
ّللحكومةّالنهائيّاالستهالكّنفقاتّقيمةّإن 1-55

ّليستّالسوقيةّغيرّوالخدماتّالسلعّعلى
ّالحكومةّمخرجاتّلقيمةّتماماّ ّمساويةّبالضرورة

ّوالخدمات؛ّالسلعّهذهّمن ّهذهّقيمةّوتكونّ
ّأنواعّلكافةّالمقدرةّللقيمّمساويةّالنفقات

ّبتكوينّالخاصّاإلنتاجّقيمةّناقصاّ ّالمخرجات
ّأوّمتحصالتّأيّقيمّناقصاّ ّالذاتيّالمالّرأس

ّاإليراداتّهذهّتكونّوقد.ّالمبيعاتّمنّإيرادات
ّالسلعّبعضّمبيعاتّمنّمشتقةّالمتحصالتّأو
ّمنّداللةّذاتّليستّبأسعارّالخدماتّأو

ّقليلّلعددّمبيعاتّمنّأوّاالقتصاديةّالناحية
ّكبيرّقدرّذاتّبأسعارّالخدماتّأوّالسلعّمن
ّ)ّاالقتصاديةّالناحيةّمن ّمخرجاتمبيعات

 (.الثانويةّالسوق
ّ
 

 االستهالكية والخدمات السلع على اإلنفاق         
 السوقيين المنتجين  ينتجها التي
 
ّالسلعّّتشتري 1-51 ّاألخرى ّهي ّالحكومية الوحدات

والخدماتّاالستهالكيةّالمنتجةّمنّقبلّمنتجينّ
ّلألسرّ ّمباشر ّبشكل ّتوفيرها سوقيينّوالتيّيتم

الحكوميةّمقصورا ّّالوحدةالمعيشية؛ّويكونّدورّ
ّوضمانّ ّالخدمات ّأو ّالسلع ّمقابل ّالدفع على
ّكتحويالتّ ّالمعيشية ّلألسر ّتوزيعها ّيتم أنه

والّتتدخلّالوحدةّالحكوميةّفيّ.ّاجتماعيةّعينية
ّالخدماتّ ّأو ّالسلع ّلهذه ّإضافية ّمعالجة أي
وتعاملّالنفقاتّعلىّأنهاّنفقاتّاستهالكّنهائيّ
ّالحكومية ّللوحدة ّوسيط ّكاستهالك .ّوليست

ّاالجتماعيةّوتشكلّقيمّالسلعّأوّالخدماتّالموزعةّوفقا ّلتلكّ ّالتحويالت ّمن ّجزءا  الطريقة
ّالعينية .ّ ّلهذه ّمنّوتبعا  ّالنفقات ّتقيد الطريقة،

ّوالخدماتّ ّالسلع ّعلى ّالمتكبدة ّالحكومة قبل
ّ ّالمعيشية ّاألسر ّعن ّنيابة تقيدّّ–االستهالكية

ّللحكومةّ ّنهائي ّاستهالك ّنفقات ّأنها على
واستهالكّنهائيّفعليّلألسرّالمعيشيةّعلىّحدّ

ّ.سواء
 

 النهائي االستهالك ونفقات الحكومة مخرجات     
 
ّيمكنّللحكومةّالنهائيّاالستهالكّعلىّاإلنفاق 1-16

ّ:التاليّالنحوّعلىّاشتقاقها
 ّالعامةّالحكومةّمخرجاتّأنواعّكافةّقيمة
  ّقيمةّالمخرجاتّالمخصصةّلتكوينّرأسّّناقصا

ّالذاتيالمالّ
  ّّلكلّتبعاّ ّوالخدماتّالسلعّمبيعاتّقيمةّناقصا

ّالناحيةّمنّداللةّذاتّليستّأسعارّمن
ّالناحيةّمنّكبيرةّقيمةّذاتّوبأسعارّاالقتصادية
ّاالقتصادية،

 ّمنّّإليهّمضافا ّوالخدماتّالمشتراة ّالسلع قيمة
ّالناحيةّمنتجيّالسوقّللتسليمّلألسرّالمعيشيةّمجانا ّأوّ ّمن ّداللة ّذات ّليست بأسعار

 .االقتصادية
ّ
اإلنفاق على السلع والخدمات الفردية    . 8

 والجماعية 
 
ّمنّّالبد 1-13 ّالمتكبدة ّاالستهالك ّنفقات ّتقسيم من

ّالمتكبدةّ ّالنفقات ّإلى ّالحكومية ّالوحدات قبل
ّوالنفقاتّ ّالفردية ّالمعيشية ّاألسر لمصلحة

ّلصالحّّالمتكبدة ّأو ّككل ّالمجتمع لمصلحة
 .قطاعاتّكبيرةّمنّالمجتمع

ّ
 الفردية والخدمات السلع         

 
ّّتكون 1-18 ّجوهرهاّّوالخدماتالسلع ّفي الفردية

ّوالخدماتّ"خاصة" ّالسلع ّعن ّلها ّتمييزا  ،
ّوالخصائصّ"العامة" ّالخصائص ّلها ّوتكون ؛

ّ:التالية
ّوقيدّمالحظةّالممكنّمنّيكونّأنّمنّالبد .أّ

ّالمعيشيةّاألسرةّقبلّمنّالخدمةّأوّالسلعّحيازة
ّوقتّوكذلكّفيهاّعضوّقبلّمنّأوّالفردية
 ذلك؛ّحدوث

ّوافقتّعلىّّالبد .بّ ّقد ّالمعيشية وأنّتكونّاألسرة
ّماّّتقديمّشروط ّوعلىّاتخاذ ّالخدمة ّأو السلعة

ّعليها،ّ ّالحصول ّمن ّللتمكن ّإجراءات ّمن تراه
علىّسبيلّالمثال،ّعنّطريقّحضورّمدرسةّأوّ

 عيادة؛ّو
ّالنوعّذلكّمنّالخدمةّأوّالسلعةّتكونّأنّيجب .جّ

ّواحدةّمعيشيةّأسرةّقبلّمنّحيازتهاّيمثلّالذي
ّقبلّمنّربماّأوّواحدّشخصّقبلّمنّأو

ّيحولّاألشخاصّمنّومحددةّصغيرةّمجموعة
ّمعيشيةّأسرّقبلّمنّوحيازتهاّامتالكهاّدون
 .آخرينّأشخاصّقبلّمنّأوّأخرى

ّ
ّومحددةّصغيرةّمجموعةّأيّإلىّاإلشارةّوتلزم 1-14

ّيتمّمعينةّخدماتّهناكّألنّاألشخاصّمن
ّوقتّفيّالناسّمنّصغيرةّلمجموعاتّتقديمها
ّعديدينّأشخاصّالمثال،ّسبيلّعلىّواحد؛
ّأوّالقطارّأوّالحافلةّنفسّفيّالسفرّيمكنهم
ّأوّالفصلّنفسّحضورّأوّالطائرةّأوّالسفينة

ّومع.ّحيّمسرحيّأداءّأوّالحفلةّأوّالمحاضرة
ّجوهرهاّفيّتزالّالّجميعهاّاألشياءّفتلكّذلك،

ّبالنسبةّوشرطّقيدّهناكّكانّإذاّفرديةّخدمات
ّاستهالكهاّيمكنهمّالذينّاألفرادّلعدد ّويكون.

ّوالّمستثنينّالمجتمعّفيّاآلخرونّاألعضاء
 .منهاّمنفعةّأيّاستمدادّيمكنهم

ّ
وجهةّنظرّالرفاهيةّأوّالمزاياّالجماعيةّفإنّّمن 1-13

ّخدمةّ ّأو ّأليّسلعة ّالهامة ّالخاصة ّأو السمة
ّ ّأسرعة ّقبل ّمن ّحيازتها ّأن ّهي ّمعيشيةفردية

ّمنّمجموعةّأوّواحدّفردّقبلّمنّأوّواحدة
ّ)ّيمنحّالّاألشخاص ّبالكادأو ّأوّفائدةّأي(
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ّتوفيرّأنّحينّوفيّالمجتمع؛ّبقيةّعلىّمنفعة
علىّ)ّمعينةّفرديةّتعليميةّأوّصحيةّخدمات
ّيجلبّربما(ّالتحصينّأوّالتطعيمّالمثال،ّسبيل
ّوبشكلّأنهّإالّالمجتمع،ّبقيةّعلىّالنفعّبعض
.ّالرئيسيةّالمنفعةّالمعنيونّاألفرادّيستمدّعام

ّحكوميةّوحدةّتتكبدّعندماّذلك،ّعلىّوبناءاّ 
ّالبدّفرديةّخدماتّأوّسلعّتدبيرّعلىّنفقات
ّتنفقهّالذيّالقدرّفقطّليسّوتحددّتقررّأنّلها

ّكيفيةّفيّالتفكيرّكذلكّعليهاّبلّإجماالّ 
ّبينّالخدماتّأوّالسلعّتوزيعّأوّتخصيص
ّوجهةّناحيةّومن.ّالمجتمعّفيّاألفرادّاألعضاء

ّتكونّقدّواالجتماعيةّاالقتصاديةّالسياسةّنظر
ّالمبلغّبقدرّمهمةّالتوزيعّفيّالمتبعةّالطريقة
 .المنفقّالكلي

ّ
 المنِتج نوع حسب الفردي االستهالك          

 
ّللحكومةّالفرديّاالستهالكّمجموعّيعامل 1-18

ّفيّعينيةّاجتماعيةّتحويالتّأنهّعلىّالعامة
ّاستخدامّوفيّالعينيّالدخلّتوزيعّإعادةّحساب
ّمنّالهامّومنّالمعدل؛ّالمتاحّالدخلّحساب
ّإلىّالفرديّاالستهالكّتقسيمّالتحليليةّالناحية
ّالحكومةّقبلّمنّالمنتجةّوالخدماتّالسلعّتلك

ّوالخدماتّالسلعّوتلكّسوقيّغيرّكمنتجّالعامة
ّالمنتجينّمنّالعامةّالحكومةّقبلّمنّالمنتجة
ّسواءّالمعيشيةّلألسرّالحقاّ ّللتسليمّالسوقيين
ّالناحيةّمنّداللةّذاتّليستّبأسعارّأوّمجاناّ 

 .االقتصادية
ّ

 الجماعية  الخدمات         
 
ّبشكلّخاصّوفرديةّّمعظم 1-10 السلعّيمكنّتملكها

ّومنّ ّالسياق؛ ّهذا ّفي ّالمستخدم ّالمعنى وفق
الناحيةّاألخرى،ّهناكّأنواعّمعينةّمنّالخدماتّ
ّككل ّللمجتمع ّجماعي ّبشكل ّتقديمها .ّيمكن

الخدماتّالجماعيةّّهذهويمكنّإيجازّخصائصّ
ّ:التاليّالنحوّعلى

ّالوقتّنفسّفيّتسليمهاّيتمّالجماعيةّالخدمات .أّ
ّمنّمعينةّلقطاعاتّأوّالمجتمعّفيّفردّلكل

ّماّمكانّفيّيقطنونّالذينّهؤالءّمثلّالمجتمع،
ّمعينة؛ّمنطقةّمن

ّوالّسلبيماّيكونّاستخدامّتلكّالخدماتّّعادة .بّ
ّنشطةّمشاركةّأوّصريحّأوّعلنيّاتفاقّيتطلب

ّوّالمعنيين؛ّاألفرادّكافةّمن
ّفردّإلىّمقدمةّماّجماعيةّخدمةّتوفيريقللّّال .جّ

ّنفسّفيّلآلخرينّالمتاحةّالكميةّمنّواحد
ّالمجتمعّقطاعّنفسّفيّأوّالمجتمع ّتوجدّال.
 .حيازتهاّفيّخصومةّأوّتنافسية

ّ
ّّتتألف 1-17 ّالجماعية ّقبلّّالمقدمةالخدمات من

ّ ّتدبير ّمن ّفيّمعظمها ّوالدفاعّاالمنالحكومة
ّوالتشريعاتّوالنظامّالقانونّعلىّوالحفاظ
ّعلىّوالحفاظّالتنظيمّأوّالداخليّوالنظام
ّذلك؛ّإلىّوماّالبيئة،ّوحمايةّالعامةّالصحة

ّهذهّمنّاالستفادةّالمجتمعّأعضاءّلكافةّويمكن
ّللخدماتّالفرديّاالستخدامّأنّوحيث.ّالخدمات
ّكذلكّيمكنّفالّوتسجيلهّقيدهّيمكنّالّالجماعية
ّالستخدامهمّتبعاّ ّاألفرادّعلىّأعباءّأيةّفرض
 .إياها

ّ
 الفاصل بين الخدمات الفردية والجماعية  الحد        

 
ّفيماّالحكوماتّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقاتّتعامل 1-15

ّوالتعليمّالصحةّمثلّالفرديةّبالخدماتّيتعلق
ّمعنيةّتكونّعندماّجماعيةّخدماتّأنهاّعلى

دارةّوصياغةّبتكوين ّالحكوميةّالسياسةّوا 
نفاذّوبوضع ّوالتنظيمّالعامةّالمعاييرّوا 

ّعلى.ّالخّالمنتجين،ّعلىّواإلشرافّوالترخيص
ّوزارةّقبلّمنّالمتكبدةّالنفقاتّالمثال،ّسبيل

ّيتمّالقوميّالمستوىّعلىّالتعليمّأوّالصحة
ّحيثّالجماعيّاالستهالكّنفقاتّضمنّإدراجها

ّوبالمعاييرّعامةّسياسيةّبأمورّمعنيةّأنها
ّأيّتضمينّيتمّاألخر،ّالجانبّوعلى.ّوالتنظيم

ّعاملّأوّبإدارةّمتعلقةّعامةّمصروفات
ّأوّالمدارسّأوّالمستشفياتّمنّمجموعة
ّفيّتضمينهاّيتمّ–ّمماثلةّمؤسساتّأوّالكليات
ّلدىّكانّإذاّالمثال،ّسبيلّعلى.ّالفرديةّالنفقات
ّمركزيةّوحدةّالخاصةّالمستشفياتّمنّمجموعة

ّالشراءّمثلّمعينةّمشتركةّخدماتّتقدم
ّمنّوغيرهاّاإلسعافّوسياراتّوالمختبرات
ّتلكّتكاليفّفإنّاألخرىّالمرافقّأوّالتسهيالت
ّفيّاالعتبارّفيّتؤخذّقدّالعامةّالخدمات
.ّالمرضىّعلىّالمحملةّأوّالمفروضةّاألسعار

ّتكونّعندماّالمبدأّنفسّإتباعّمنّوالبد
ّأنّأيّسوقيين؛ّغيرّمنتجينّالمستشفيات
ّبتوفيرّمرتبطةّتكونّالتيّكلهاّالتكاليف
ّأيّخدماتّذلكّفيّبماّمعينينّألفرادّالخدمات
ّينبغيّ–ّمشتركةّخدماتّتقدمّمركزيةّوحدات
ّالخدماتّعلىّالنفقاتّقيمةّفيّتضمينها
ّ.الفردية

 
 والجماعي الفردي الحكومي اإلنفاق تصنيف        

 
COFOGّ)ّالحكومةّوظائفّتصنيف 1-11 ّهو(

ّعلىّللتطبيقّالمخصصةّللمعامالتّتصنيف
ّعشرّوهناك.ّالفرعيةّوقطاعاتهاّالعامةّالحكومة
ّ:التاليّالنحوّعلىّالتصنيفّفيّفئات
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ّخدماتّهي16ّّإلى11ّّمنّالفئاتّكافة 1-366
17.6ّو17.5ّّمنّاألقسامّأنّحيثّجماعية،
ّللترفيه18.6ّّإلى18.3ّّمنّواألقسامّللصحة،
19.8ّّو19.7ّّمنّواألقسامّوالدين،ّوالثقافة
11.9ّو11.8ّّواألقسامّوالتعليم،ّللتربية
ّاألقسامّتلكّوتغطيّاالجتماعية؛ّللحماية
ّوالبحوثّوالتنظيمّالعامةّاإلدارةّعلىّالنفقات
ّأما.ّجراّوهلمّالمالّلرأسّكتكوينّتقيدّالّالتي

ّوالثقافةّوالترفيهّللصحةّوهيّالمتبقيةّاألقسام
ّاالجتماعيةّوالحمايةّوالتعليمّوالتربيةّوالدين

(ّ ّالفئاتّمنّفئةّكلّعلىّتسودوالتي ّهي(
 .فرديةّخدمات

ّ
 إلى/ للمنشآت المقدمة السوقية غير الخدمات         
 المشاريع

 
ّعلىّّالعديد 1-363 ّبالنفع ّتعود ّالحكومة ّنفقات من

المشاريعّبقدرّماّتستفيدّمنهاّاألسرّالمعيشية؛ّ
صالحّالطرقّ ّفالنفقاتّعلىّالنظافةّوصيانةّوا  ّذلكّفيّبماّالخ،ّواالنفاق،ّوالجسورالعامة

.ّذلكّعلىّأمثلةّكلهاّ–ّالشوارعّإضاءةّتوفير
ّمالحظةّنيمكّالتيّالخدماتّهيّوهذه

ّتوفيرهاّيتمّماّغالباّ ّالسببّولهذاّاستهالكها
ّعلىّرسومّفرضّخاللّمنّالسوقّأساسّعلى

ّهذهّمثلّتقدمّعندماّذلك،ّومع.ّالطرقّاستخدام
ّبمكانّالصعوبةّمنّيكونّفقدّمجاناّ ّالخدمات
ّللمنشآتّمجاناّ ّالمقدمةّالخدماتّبينّالفصل
ّوتبعاّ ّالمعيشية،ّلألسرّمجاناّ ّالمقدمةّتلكّعن

ّأنهاّعلىّالنفقاتّهذهّكافةّتعاملّالسائدّللعرف
 .جماعيةّنهائيةّنفقات

ّ
ّتوفيرّمثلّالجماعيةّالخدماتّذلك،ّعلىّعالوة 1-368

ّإطفاءّوخدماتّالشرطةّطريقّعنّاألمن
ّمجاناّ ّتقديمهاّيتمّوالتيّذلك،ّإلىّوماّالحرائق،
ّالمنشآتّعلىّأيضاّ ّبالنفعّتعودّبأسرهّللمجتمع
 .المعيشيةّاألسرّعلىّفضالّ ّالفردية

 العامة للحكومة الفعلي النهائي االستهالك. زّ
 
ّللحكومةّّتكون 1-364 ّالفعلي ّالنهائي ّاالستهالك قيمة

ّالنهائيّ ّاستهالكها ّنفقات ّلقيمة ّمساوية العامة
ّأوّ ّالسلع ّعلى ّنفقاتها ّمنه ّمنقوصا  ّعينيةّالكلي ّكتحويالت ّالمقدمة ّالفردية الخدمات

نّقيمةّاالستهالكّلألسرّالمعيشية؛ّوبذلك،ّتكّو
النهائيّالفعليّللوحداتّالحكوميةّمساويةّلقيمةّ

.ّالجماعيةّالخدماتّعلىّتتكبدهاالنفقاتّالتيّ
ّيستفيدّالجماعيةّالخدماتّأنّمنّالرغمّوعلى
ّالمجتمعّمنّمعينةّقطاعاتّأوّالمجتمعّمنها

ّلتلكّالفعليّاالستهالكّأنّإالّالحكومةّبخالف
ّالمعيشيةّاألسرّبينّتوزيعهّيمكنّالّالخدمات
ّالمعيشيةّاألسرّمجموعاتّبينّحتىّأوّالفردية
ّاألسرّلقطاعّالثانويةّأوّالفرعيةّالقطاعاتّمثل

ّالمالحظّالنحوّعلىّللمنشآت،ّأوّالمعيشية
ّللتو ّالنهائيّاالستهالكّفإنّذلك،ّعلىّوبناءاّ .

ّتتكبدّالتيّالحكوميةّللوحداتّيعودّالفعلي
ّ.المناظرةّالنفقات

ّللحكومةّالفعليّالنهائيّاالستهالكّوقياسّتحديد 1-363
ّ:سياسيينّأوّتحليليينّرئيسيينّغرضينّيخدمان

ّعليهاّوالتعرفّالجماعيةّالخدماتّتحديدّيمكن .ّأ
ّ"ّأنهاّعلى ّ"عامةسلع ّفيّالمحددّالنحوّعلى،

ّحينّوفيّاالقتصادية؛ّوالنظريةّالعامةّالمالية
ّعلىّالتزاماتّتحميلّفنياّ ّالممكنّمنّأنه

ّتبعاّ ّمعينةّجماعيةّلخدماتّاألفرادّالمستهلكين
ّالمعامالتّتكاليفّأنّإالّإياهاّالستخدامهم

ّوذلك.ّللغايةّباهظةّتكونّقدّبذلكّللقيامّالالزمة
ّأكثرّاقتصاديّمنطقيّأساسّيقدمّأنّشأنهّمن
ّ.الحكوميّللتدخلّسياسيّمنه

ّتوزيعّإلعادةّآليةّالجماعيةّالخدماتّتوفرّال .ّب
ّألنّونظراّ ّالفردية؛ّالمعيشيةّاألسرّبينّالموارد
ّمنّالرئيسيةّالغاياتّأحدّتكونّقدّالتوزيعّإعادة

ّالخدماتّفصلّالمفيدّفمنّالحكوميةّالسياسة
ّعنّالغرضّهذاّمثلّتخدمّالّالتيّالجماعية

ّنهايةّفيّتوجهّالتيّالفرديةّوالخدماتّالسلع
نّحتىّالفردية،ّالمعيشيةّاألسرّإلىّالمطاف ّوا 
 .الحكومةّقبلّمنّمدفوعةّكانت

 األسر المعيشيةالمؤسسات غير الهادفة للرب  التي تخدم  تتحمله الذي االستهالك على اإلنفاق. حّ
 
ّقبلّمنّالمتكبدةّاالستهالكّنفقاتّمعّالتعامل 1-368

ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات
ّمعّالمتبعّللتعاملّللغايةّمشابهاّ ّالمعيشية
ّهذاّويفصلّالصدد؛ّهذاّفيّالعامةّالحكومة
ّبينّماّتختلفّالتيّوحدهاّالجوانبّتلكّالقسم

ّفيّتمويلهاّيتمّالحكومةّنفقاتّفبينما.ّالقطاعين
ّتمويلّيتمّالضرائبّأصلّمنّمنهاّكبيرّجزء
ّاألساسّفيّإليهاّالمشارّالمؤسساتّتلكّنفقات
ّودخلّوالهباتّوالتبرعاتّاالشتراكاتّعائدّمن

 .الملكية
ّ
ّقبلّّغالباّ  1-360 ّمن ّالمقدمة ّالخدمات ّتكون ما

المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
ّأوّ ّاالتحادات ّأعضاء ّعلى ّمقصورة المعيشية
الجمعياتّالتيّتملكهاّوذلكّعلىّالرغمّمنّأنهاّ

ّ ّأو ّالسلع ّكذلك ّتوفر ّالفرديةّالخدماتقد
ّالمؤسساتّمنّالعديدّويعنىّثالثة؛ّألطراف

ّالمعيشيةّاألسرّتخدمّيالتّللربحّالهادفةّغير
ّأوّأعضائهاّرفاهيةّأوّمصالحّبحمايةّفقط

ّثقافيةّأوّرياضيةّأوّترفيهيةّتسهيالتّبتقديم
ّأوّالمعيشيةّلألسرّيمكنّالّالتيّتلك

ّلذلكّخالفاّ ّبسهولةّعليهاّالحصولّلألشخاص
ّفردياّ ّتصرفواّماّإذا ّأنّمنّالرغمّوعلى.

ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات
ّفيّألعضائهاّخدماتّبتقديمّتقومّقدّالمعيشية
ّتكونّجوهرهاّفيّالخدماتّأنّإالّمجموعات

ّجماعيةّمنهاّأكثرّفردية ّيتمّعام،ّوبشكل.
ّتلكّفيّاألعضاءّغيرّاألشخاصّاستثناء
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ّمنّاالستفادةّبإمكانهمّيضحىّوالّالمؤسسات
 .المقدمةّالخدمات

ّ
ّالهادفةّغيرّللمؤسساتّبالنسبةّالممكنّمن 1-367

ّتنتجّأنّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربح
ّتضطلعّقدّالمثال،ّسبيلّعلىّجماعية؛ّخدمات
ّطبيّببحثّللربحّتهدفّوالّذاتياّ ّممولةّمؤسسة
ّومع.ّمجانيّبشكلّنتائجهّبإتاحةّتقومّثمّومن
ّواضحةّاألنشطةّهذهّمثلّتكنّلمّماّذلك،
ّهوّحينئذّالقائمّفاالفتراضّالكميّللقياسّوقابلة
ّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسساتّنفقاتّأن

ّالسلعّعلىّينصبّالمعيشيةّاألسرّتخدم
 .فقطّالفرديةّوالخدمات

ّ
ّالنهائيّاالستهالكعلىّّاإلنفاقتصنيفّّيمكن 1-365

ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّللمؤسسات
ّعديدّبطرقّالمعيشية ّالخصوصّوجهّوعلى.
ّ:تصنيفهاّيمكن

ّتمّقدّالخدماتّأوّالسلعّكانتّإذاّلماّوفقاّ  .أّ
ّغيرّأوّسوقيينّمنتجينّقبلّمنّإنتاجها
 سوقيين؛

ّالخدماتّعلىّالنفقاتّكانتّإذاّلماّوفقاّ  .بّ
 الفردية؛ّوالخدماتّالسلعّعلىّأمّالجماعية

ّلتصنيفّوفقاّ ّالغرضّأوّالوظيفةّبحسب .جّ
ّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسساتّأغراض
 و؛ّ(COPNI)ّالمعيشيةّاألسرّتخدم

ّللتصنيفّوفقاّ ّالخدمةّأوّالسلعةّنوعّبحسب .دّ
 للمنتجاتّالمركزي

ّ
غيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّّلمؤسساتلّبالنسبة 1-361

ّبالنسبةّ ّالحال ّهو ّوكما ّالمعيشية األسر
ّمنّ ّالسلع ّيشترون ّأن ّالممكن ّمن للحكومة؛
ّالمعيشية؛ّ ّعلىّاألسر ّالسوقّلتوزيعها منتجين
كماّأنهّمنّالممكنّأيضَاّأنّيكونّلديهمّبعضّ

ّإماّّاإليرادات ّالمبيعات ّمن ّالمتحصالت أو
ّليستّ ّبأسعار ّالسوقية ّغير ّالمخرجات على
ّمنّ ّأو ّاالقتصادية ّالناحية ّمن ّداللة ذات
ّذاتّ ّبأسعار ّالثانوي ّالسوقي ّاإلنتاج مبيعات

ّاالقتصادية ّالناحية ّمن ّقيمة ّذلك،ّ. ومع
ّ ّمن ّللعديد ّالهادفةّّالمؤسساتوبالنسبة غير

ّف ّالمعيشية، ّاألسر ّتخدم ّالتي ّقيمةّللربح إن
ّّاإلنفاق ّتماماّ ّمتطابقةّستكونّاستهالكهمعلى

 .السوقيةّغيرّمخرجاتهمّقيمةّمع
ّ

 المنِتج بحسب الفردي االستهالك        
 
ّالفرديّّيعامل 1-336 ّلالستهالك ّاإلجمالي المجموع

للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
المعيشيةّعلىّأنهّتحويالتّاجتماعيةّعينيةّفيّ

ّتوزيعّالدخلّالعينيّوفيّ ّحسابحسابّإعادة
ّالدخلّالمتاحّالمعدل؛ّومنّالمهمّمنّ استخدام
ّإلىّ ّالفردي ّاالستهالك ّتقسيم ّالتحليلية الناحية

ّوخدما ّالمؤسساتّغيرّسلع ّقبل ّمن تّمنتجة
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة

ّوخدماتّ ّوسلع ّسوقية ّغير ّمنتجة باعتبارها
ّللربحّ ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات ّقبل ّمن مشتراة
ّالسوقّ ّمنتجين ّمن ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم التي
ّأوّ ّمجانا  ّسواء ّالمعيشية ّلألسر ّالحقا  ّملتسليمها ّداللة ّذات ّليست ّالناحيةّبأسعار ن

 .االقتصادية
 المعيشية األسر تخدم التي للرب  الهادفة غير للمؤسسات الفعلي النهائي االستهالك. طّ
 
ّغيرّللمؤسساتّالنهائيّالفعليّاالستهالكّقيمة 1-333

تكونّّ المعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة
ّالكليّ ّالنهائي ّاستهالكها ّنفقات ّلقيمة مساوية
ّالخدماتّ ّأو ّالسلع ّعلى ّنفقاتها ّمنها ّعينيةّمنقوصا  ّاجتماعية ّكتحويالت ّالمقدمة الفردية

ّالمعيشية ّلألسر ّقيمةّ. ّتكون وبالتالي،
ّ ّللمؤسسات ّالفعلي ّالنهائي ّغيراالستهالك

مساويةّّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة
ّالخدماتّّلقيمة ّعلى ّتتكبدها ّالتي النفقات

ّالجماعية ّتحديدّ. ّالممكن ّغير ّمن ّكان ذا ّقبلّوا  ّمن ّالمقدمة ّالجماعية ّالخدمات وقياس
ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات
ّاستهالكاّ ّهناكّيكونّالّقدّحينئذّالمعيشية،

ّالتيّللربحّالهادفةّغيرّللمؤسساتّفعلياّ ّنهائياّ 
 .الحساباتّفيّمبيناّ ّمعيشيةالّاألسرّتخدم

 ملخص: الفعلي النهائي واالستهالك النهائي االستهالك على اإلنفاق. كّ
 
ّالعالقةّإيجازّهوّالقسمّهذاّمنّالغرض 1-338

ّبينّالمفاهيميةّالناحيةّمنّالترابطّأوّالمتبادلة
ّالثالثةّللقطاعاتّالرئيسيةّاالستهالكّمجاميع
ّقطاعّوهي،ّنهائي،ّاستهالكّفيهاّيقعّالتي
ّالهادفةّغيرّالمؤسساتّوقطاعّالمعيشيةّاألسر
ّوقطاعّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربح

 .العامةّالحكومة
ّ
 النهائي االستهالكعلى  اإلنفاق.     1
 
تتألف نفقات االستهالك النهائي لألسر   9-113

المعيشية من النفقات، بما في ذلك النفقات 
التي البد من تقدير قيمتها بشكل غير مباشر، 
تلك المتكبدة من قبل األسر المعيشية المقيمة 
على السلع والخدمات االستهالكية الفردية بما 
في ذلك تلك السلع والخدمات المباعة بأسعار 

اللة اقتصاديًا وبما في ذلك السلع ليست ذات د
 .والخدمات االستهالكية المكتسبة بالخارج

ّ
 للحكومة النهائي االستهالك نفقات تتألف 9-114

 التي النفقات ذلك في بما – النفقات من العامة
 – مباشر غير بشكل قيمتها تقدير من البد

 من كل على العامة الحكومة قبل من المتكبدة
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 وعلى الفردية االستهالكية والخدمات السلع
 .الجماعية االستهالكية الخدمات

ّ
 للمؤسسات النهائي االستهالك نفقات تتألف 9-115

 المعيشية األسر تخدم التي للرب  الهادفة غير
 البد التي النفقات ذلك في بما – النفقات من
 المتكبدة – مباشر غير بشكل قيمتها تقدير من
 التي للرب  الهادفة غير المؤسسات قبل من
 السلع على المقيمة المعيشية األسر تخدم

 على وربما الفردية االستهالكية والخدمات
 .الجماعية االستهالكية الخدمات

ّ
 الفعلي النهائي االستهالك.     8
 
 لألسر الفعلي النهائي االستهالك يقاس 1-330

 السلع كافة قيمة طريق عن المعيشية
 المستحوذ الفردية االستهالكية والخدمات

وهناكّّالمقيمة  المعيشية األسر قبل من عليها
ّتدخلّ ّوالخدمات ّالسلع ّمن ّمجموعات ثالثة
ّلألسرّ ّالفعلي ّالنهائي ّاالستهالك ضمن

ّ:المعيشية
ّخاللّمنّعليهاّالمستحوذّوالخدماتّالسلعّتلك .أّ

ّنفسها؛ّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّنفقات
ّعليهاّالمستحوذّوالخدماتّالسلعّتلك .بّ

ّالعامةّالحكومةّمنّعينيةّاجتماعيةّكتحويالت
ّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسساتّومن
ّلتلكّمخرجاتّهيّتكونّوالتيّالمعيشيةّاألسر

ّسوقيين؛ّغيرّمنتجينّباعتبارهاّالمؤسسات
ّعليهاّالمستحوذّوالخدماتّالسلعّتلك .جّ

ّالعامةّالحكومةّمنّعينيةّاجتماعيةّكتحويالت
ّالتيّتخدمّّغيرّالمؤسساتّومن ّللربح الهادفة

ّقبلّ ّمن ّشراءها ّتم ّقد ّوالتي ّالمعيشية األسر
ّلتسليمهاّ ّبالسوق ّالمنتجين ّالمؤسساتّمن تلك
ّأوّبأسعارّليستّ ّلألسرّالمعيشيةّمجانا   .ذاتّداللةّمنّالناحيةّاالقتصاديةالحقا 

ّ
 للحكومة الفعلي النهائي االستهالك يقاس 9-117

 هالكيةاالست الخدمات قيمة طريق عن العامة
 كبيرة لقطاعات أو للمجتمع المقدمة الجماعية

 .العامة الحكومة قبل من المجتمع من
ّ
 للمؤسسات الفعلي النهائي االستهالك يقاس 9-118

 المعيشية األسر تخدم التي للرب  الهادفة غير
 االستهالكية الخدمات قيمة طريق عن

 كبيرة لقطاعات أو للمجتمع المقدمة الجماعية
 الهادفة غير المؤسسات قبل من المجتمع من

 .المعيشية األسر تخدم التي للرب 
ّ
 االقتصاد في النهائي االستهالك مجموع.    3
 
ّفيّالنهائيّاالستهالكّمجموعّإلىّالنظرّيمكن 1-331

ّيمكنّحيثّمختلفتين؛ّزاويتينّمنّاالقتصاد

ّالكليةّالقيمةّأنهّعلىّالنفقاتّناحيةّمنّتعريفه
ّّالفرديةّوالخدماتّالسلعّعلىّالنفقاتّلكافة

ّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّالمتكبدةّوالجماعية
ّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسساتّوّالمقيمة
ّوحداتّقبلّومنّالمقيمةّالمعيشيةّاألسرّتخدم

ّالعامةّالحكومة ّناحيةّمنّتعريفهّيمكنّأو.
ّكافةّقيمةّأنهّعلىّالفعليّالنهائيّاالستهالك

ّقبلّمنّعليهاّالمستحوذّالفرديةّوالخدماتّالسلع
ّالخدماتّقيمةّإليهاّمضافاّ ّالمعيشيةّاألسر

ّوّالعامةّالحكومةّقبلّمنّالمقدمةّالجماعية
ّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفةّغيرّالمؤسسات
ّمنّكبيرةّلقطاعاتّأوّللمجتمعّالمعيشية
 .المجتمع

ّ
ّّكما 1-386 ّالفقرة ّفي ّتدفع145.8ّورد ّأن ّيمكن ،

ّغيرّ ّللوحدات ّالعينية ّاالجتماعية التحويالت
ّالرعايةّ ّهو ّذلك ّعلى ّاألمثلة ّوأحد المقيمة؛
ّقبلّ ّمن ّأجنبي ّلسائح ّالمقدمة ّالطارئة الطبية

ّالعامة ّالحكومة ّضمن ّمستشفى ّذلك،ّ. ومع
ّاالستفادةّمنّالتحويالتّالمقيمةّالتيّيمكومثلماّهوّالحالّتماما ّمعّاألسرّالمعيشيةّغيرّ نّلها
ّكذلكّ ّالوطنية ّالحكومة ّمن ّالعينية االجتماعية
ّاألخرىّ ّهي ّالمقيمة ّالمعيشية ّلألسر يمكن
ّالعينيةّ ّاالجتماعية ّالتحويالت ّمن االستفادة

ّالمدفوعةّمنّقبلّحكومةّاقتصادّأخر وبشكلّ.
عام،ّستكونّتلكّالتدفقاتّللوحداتّغيرّالمقيمةّ

ّال ّإلى ّبالنسبة ّللتحويالتّصغيرة ّالكلي مستوى
ّبرهانّ ّهناك ّيكن ّلم ّوما ّالعينية االجتماعية
ّللعرفّالسائدّقدّ ّالمقيمةّساطعا ّعلىّخالفّذلكّفتبعا  ّغير ّللوحدات ّالتدفقات ّبأن يفترض

والمؤسساتّ)متوازنةّمعّالتدفقاتّمنّالحكوماتّ
ّالمعيشية ّاألسر ّالتيّتخدم ّللربح ّالهادفة (ّغير

ّاألخرى ّاالقتصاديات ّفي ّلهذاّّو. خضوعا 
ّ ّهو ّالحال ّإذن ّيكون ّنفقاتّأنالعرف،

ّمتساويةّالكليّلالقتصادّبالنسبةّاالستهالك
 .الكليّالفعليّاالستهالكّمعّتماماّ 

ّ
ّمتطابقتينّالمجموعينّقيمتاّأنّضمانّأجلّمن 1-383

ّوالخدماتّالسلعّتقييمّيتمّأنّمنّدوماّ ّالبد
ّالمقيمةّالمعيشيةّاألسرّقبلّمنّعليهاّالمستحوذ

ّلنفسّتبعاّ ّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالتّعبر
ّمجاميعّفيّأساسهاّعلىّقيمتّالتيّاألسعار
ّتوقيتّيكونّأنّمنّأيضاّ ّالبدّأنهّكماّالنفقات،

ّخاللّمنّعليهاّالمستحوذّوالخدماتّالسلعّقيد
ّلتوقيتّمماثالّ ّالعينيةّاالجتماعيةّالتحويالت

ّ.النفقاتّمجاميعّفيّالقيد
ّ
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 حساب رأس المال: الفصل العاشر
 

 مقدمة   .أ
ّالحسابّ 11-1 منّّاألولحسابّرأسّالمالّهو

ضمنّأربعةّحساباتّتتعاملّمعّالتغيرّفيّ
ّ ّّأصولقيم ّالمؤسسة ّيسجلّ, ّانه حيث

ّالمالية ّغير ّاألصول ّفي ّالمعامالت ّبتسجيلّأم اّ. ّيقوم ّفهو ّالمالي ّالحساب عن
.ّالماليةّوااللتزاماتّاألصولالمعامالتّفيّ

ّحجمّ ّبحساب ّاألخرى ّالتغيرات وتقوم
ّ ّفي ّالتغييرات ّبتسجيل ّاالصولاألصول

ّ ّالمالية ّعنّّأوسواء ّالناجمة ّالمالية غير
ّ ّالمعامالت ّاألسعارّأوإما  ّفي .ّالتغير

ّهذاّالتغيرّفيّ يتمّّاألسعاروبناءّعليهّفإن 
.ّالتقييمّاعادةّبحسابفيّماّيسمىّّهتسجيل

ّ ّاألربعة ّالحسابات ّهذه ّبإحداثوتقوم
ّالقطاعّ ّالوحدةّأتغيراتّفيّصافيّقيمة و

ّالفترةّ ّونهاية ّبداية ّبين ّما المؤسسية
ّمنّ ّتحتويها ّما ّ ّموضحة المحاسبية

ّ ّطريق ّعن ّالتغيراتّعناصر ّكل تسجيل
ّّو ّأسعار ّعلى ّطرأت األصول،ّّحجمالتي

ّ ّالمالية ّ ّالمعامالت ّعن ّالناتجة ّأوسواء
ويتمّتوضيحّهذهّالحساباتّاألربعةّ.ّغيرها

ّالعموميةّ  ّالميزانية ّضمن ّتوضيحّ. وسيتم
الحساباتّاألخرىّالتيّسبقّّأنواعمختلفّ

 .ّذكرهاّفيّالفصولّالتالية
ّ

ّكحسابّرأسّالمال من والغرض 11-2 ّهوّ، ما
ّالجدّو في موضح ّرقم  هو ، 1.11ل
ّغير قيم تسجيل التيّ المالية األصول

ّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّأوّتمتلكها المقيمة
ّنت ّمعامالتّيتتخلصّمنها ّفي ّالدخول جة

ّالقيمةّ ّصافي ّفي ّالتغير ّيظهر ّثم  ّومن ّالتّالرأسماليةيوالتحّوّاالدخارنتيجة وقدّ.
ّمؤسسيةّ ّوحدات ّمع ّالتحوالت ّهذه تكون

ّ ّمعامالتّداخليةّّأومقيمة ّأو ّمقيمة غير
ّ ّالوحدة ّتحتفظ ّتكونّّبمنتجاتحيث قد

ّكتكوينّ ّالستخدامها ّبنفسها أنتجتها
 .ّرأسمالي

ّ
ّمن العمومية،ّالميزانية تجميع عند 11-3  فانه

ّ ّتسجيل أنالمعتاد  على األصول يتم
صافيّّو الخصومّأما االيمن الجانب
 .االيسر الجانب تسجيلهاّعلىّفيتمالقيمةّ

 الحسابات نفسّالمنهجّعندّتسجيل يتبعّو
ّقيمة التغيرّفي يتمّتسجيلّحيث ية،التراكم

البنودّّباقيوّ,ّااليمن الجانبّفيّاألصول
ّالجانب تكون ّ . االيسر على ّهوّو كما

ّكالّمنّ ،الحساباتّالجارية الحالّفي فإن  ّ ّّالموازنةبند ّرأسّالمال ّحساب وقيمةّفي
ّ ّاالقتراض اإلقراضصافي وكذلكّ أو

 يتمّتسجيلهمالمالّالثابتّّرأسهالكّستا
 .ّلحسابّرأسّالمالّااليمن الجانب على

 
ّللجانبّ 11-4 ّبالنسبة لحسابّرأسّّااليسرأما 

ّالمتاحةّ ّالمصادر ّتسجيل ّفيتم المال
ّمنّ ّتتكون ّوالتي ّالمتراكمة لألصول

حسابّّمن،ّوبندّالموازنةّاالدخارصافيّ
ّالرأسماليةّ  ّوالتحويالت ّالدخل .ّاستخدام

ّالتّو ّالمدفوعةّتسجل ّالرأسمالية حويالت
 .ّمةّسالبةقيب

ّ
 تعريفات األصول      .1

ّواألصولّ 11-5 ّالملكية ّتعريف ّتم ّانه رغم
ّ ّالثالث ّالفصل ّفي ّيجبّأنّإالمسبقا ه

ّالخصائصّ ّمن ّبعض ّإلى اإلشارة
ّ ّالفصلّلهذهالرئيسية .ّالتعريفاتّفيّهذا

ّالملكيةّ ّبين ّالتمييز ّالضروري فمن
ّواالقتصادية ّالقانونية القانوني  فالمالك.

لهذه الكيانات مثل البضائع والخدمات 
والموارد والمصادر الطبيعية واألصول 

وحدة  إالهو  اوااللتزامات المالية م
مؤسسية تخضع لوطأة القانون وذلك 
ليكون من حقه المطالبة بالفوائد التي 

ّّ.تجنيها هذه الكيانات ّالنقيض،ّو على
فان المالك االقتصادي لهذه الكيانات 

الطبيعية  األصول ولع والخدمات كالس
واألصول المالية هو الوحدة المؤسسية 
التي يحق لها المطالبة بالفوائد التي 

في سياق  ولكن تجنيها هذه الكيانات
موجب قبول المخاطر ب نشاط اقتصادي

 .المرتبطة و المصاحبة لها
ّ

ّّإن 11-6 ّوحدة ّأحدهماّ/لكل ّمالكين كيان
ّ ّاآلخر ّو ّاقتصاديقانوني ّالرغمّ، على

ّيكونّ ّقد ّاألحوال ّبعض ّفي ّأنه من
ّ ّالمالكّالمالك ّنفسه ّهو القانوني

ّكالّّأماّاالقتصادي، ّانفصال ّحالة في
ّالذيّ ّهو ّالقانوني ّالمالك ّفإن منهما

التيّّيتحملّالمسؤوليةّعنّكلّالمخاطر
ّّإليهايتعرضّ ّنتيجة ّالكيان ّلألنشطةهذا

وهوّأيضاّمشاركاّفيّاألرباحّّاالقتصادية
 .ّالوحدة/بّالعائدةّعلىّالكيانّوالمكاس

ّ ّعلىّو ّالقانوني ّالمالك ّفان ّذلك على
استعدادّلتحملّكافةّالخسائرّالتيّيلحقهاّ

 .بهّالمالكّاالقتصادي
ّ

11-7 ّ ّالحكومة ّتدعي ّعندما المالكّّأنهاولكن
ّللكيان ّالقانوني /ّ ّ ّعنّبالنيابةالوحدة
ّّ،المجتمعّككل ّالفائدة ّللحكومةّتعودفإن 

ّككلالمجتمّعنّبالنيابة ّع ّتعتبرّ. ولذلك
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ّوّاالقتصاديالمالكّّمنالحكومةّهيّكالّ
 .الكيان/ّقانونيّللوحدةال

ّ
واألصل هو مستودع للقيمة ، ويتوقع أن  11-8

يحظى مالكها االقتصادي بميزات مستقبلية 
لفترة  استخدامهاأو  اقتنائهاعن طريق 
وتنتقل قيمتها قدمًا من فترة .  من الزمن

كل االصول في نظام .  محاسبية ألخرى
 .الحسابات القومية هي اصول اقتصادية

ّ
 األصول غير المالية       .8
 

11-9 ّ ّغيرّّمختلفتانّفئتانيوجد ّاألصول من
غيرّّاألصول األصولّالمنتجةّو:ّ المالية
ّ.ّالمنتجة

 ّّ ّغيرّّهيّالمنتجةاألصول أصول
ّةلعمليّكمخرجاتّإلىّحيزّالوجود ماليةّوصلت

ّ.لنظامّالحساباتّالقومية نتاجاإلّحدودّفيّتقع
  ّ ّالمنتجة ّغير أصولّّهياألصول

ّ ّمالية ّغيرّّوجدتغير ّأخرى ّوسائل من
 .عملياتّاإلنتاج

ّ
ّاألصول المنتجة        

 
ّاألصولّ 11-11 ّمن ّرئيسية ّأنواع ّثالثة هناك

ّ ّهي ّالمنتجة :ّ ،ّ ّالثابتة ّواألصول
فاألصولّالثابتةّوّ .ّالنفائسّوّالمخزونات
ّ ّالمخزونات ّالتي ّاألصول بهاّّيحتفظهي

ّاإلنتاجّوالمنتج ّألغراض ّفقط ّن ّأما.
ّّالنفائس ّمنّّبهاّيحتفظعادة ّاألول المقام

ّ ّمؤسسية ّوحدة ّأي ّكمخزونقبل
 .للقيمةّومستودعات

ّ
هي أصول منتجة : األصول الثابتة 11-11

مستمرة في  أوتستخدم بصورة متكررة 
.ّّعمليات إنتاجية لمدة تزيد عن عام

ّالثابتّليستّكونهّ ّلالصل ّالمميزة والسمة
ّأنهّ ّبمعنى ّولكن ّالمادي ّبالمعنى ّمستمرةّمعمرا  ّأو ّمتكررة ّبصورة يمكنّاستخدامه
ّمنّ ّأكثر ّتعتبر ّطويلة ّلمدة ّاإلنتاج في

وبعضّالسلعّكالفحمّمعمرةّجداّمنّ.ّّعام
ّانهاّ ّولكنّالّتصنفّعلى ّالمادية الناحية

ّاال ّتستعمل ّال ّألنها ّثابتة مرةّّاصول
ّواحدة ّاآلالتّ. ّتشمل ّال ّالثابتة واألصول

والمعداتّفحسب،ّبلّتشملّأيضاّاألصولّ
ّّالمفتلحة ّاألشجار التيّّالمواشيّومثل

ّللتكاثرّ ّمستمرة ّأو ّمتكررة ّبصورة تستعمل
ّ ّأوّّإلنتاجو ّالفاكهة ّمثل ّأخرى منتجات

ّاأللبان ّمنتجات ّاألصولّ. ّكذلك وتشمل
ّ ّالغير ّالحاسب ّبرامج ّمثل ّياآللملموسة

ّفيّ ّالمستعملة ّاألصلية ّالفنية واألعمال
 .اإلنتاج

ّ

تلك األصول المنتجة  هي:  المخزونات 11-12
من السلع والخدمات التي  والمكونة

أخذت في الظهور في الفترة 
الراهنة أو في فترة سابقة ، و ما /الحالية

أو  اإلنتاجهو للبيع و ما يستخدم في 
ّلالستخدام في وقت الحق ّوتتكون.

ّتحتفظّّمّالمخزونات ّتزال نّمخرجاتّال
ّإدخالّّبها ّقبل ّلها ّالمنتجة الوحدات

ّأوّ ّبيعها ّأو ّالتجهيزاتّعليها ّمن المزيد
ّ ّّإلىتوريدها ّأو ّأخرى ّاستعمالهاوحدات

ّ ّمن ّوكذلك ّأخرى، ّمخزونبطرق
ّمنّ ّالوحدة المنتجاتّالتيّتحصلّعليها
ّاستعمالهاّ ّبهدف ّأخرى وحدات
ّدونّ ّبيعها ّإعادة ّأو ّالوسيط لالستهالك

ّعليهاإ ّالتجهيز ّمن ّمزيد .ّّدخال
ّمنّ ّتتكون ّالخدمات ّمن المخزونات
ّمكتملةّ ّالسلع ّأو ّالتجهيز ّقيد العمل
الصنع،ّعلىّسبيلّالمثالّاللوحاتّالفنية،ّ
ّأوّ ّيكتملّبعد ّلم حيثّيكونّالعملّفيها
ّله ّالمعد ّالبناء ّوبانتظار .ّاكتمل

ّتتضمن،ّالحكومةّقبلّمنّوالمخزونات
ّالموادّمنّالمخزوناتّحصرا ،ّليسّولكن

ّذاتّاالخرىّوالسلعّوالحبوبّاالستراتيجية
 .للمجتمعّالخاصةّاالهمية

ّ
هي سلع منتجه ذات قيمة : النفائس 11-13

ال تستخدم ألغراض اإلنتاج  هيو  عالية
 بوصفهايحتفظ بها و لكن أو االستهالك 

 مر على/ مستودعات قيمة بمرور الوقت
ّّ.الزمن ّالمتوقع ّتنخفضّّأنهاومن ال

قيمتهاّالفعلية،ّوالّتتدهورّعلىّمرّالزمنّ
تحتّالظروفّالعاديةّبالمقارنةّبالمستوىّ

ّلألسعار ّالعام ّالمعادنّ. ّمن ّتتألف فهي
ّوالمجوهراتّ ّالكريمة ّاألحجار ّو الثمينة

ّالفنيةّووالتحفّ ّالخ....األعمال ّيتمّ. و
منّقبلّجميعّقطاعاتّّالنفائسّاالحتفاظ
 .ّّّّاالقتصاد

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 األصول غير المنتجة         

 
تتكون من ثالث : األصول غير المنتجة 11-14

, العقودو الطبيعية  األصول: فئات هما 
األصول ، و عقود اإليجار والتراخيص

 .المشتراة التجارية الشهرة أو التسويقية
 

 الموارد على الطبيعية األصول تشملّ 11-15
 األصول/ والموارد األراضيالطبيعية من 

و  المفتلحةوالغابات غير  الجوفية
استكشافات المعادن التي لها قيمة 

 .اقتصادية
ّ

ّاإليجارّ 11-16 ّعقود ّالتعاقدات، تعامل
ّ ّعندماّّأنهاوالتراخيصّعلى ّفقط أصول

ّ.الرضاّبينّالطرفينّيحدث
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 ّّ ّالبيع ّعقد ّفي ّالموجودة ّأوفالشروط
الترخيصّهيّالتيّتحددّّأواإليجارّّأوالشراءّ

ّوالذيّ ّالخدمة ّوتوفير ّاألصل ّاستخدام سعر
يختلفّعنّالسعرّالسائدّفيّحالةّعدمّوجودّ

ّ.عقودّأوّتراخيص
 ّطرفي ّأحد ّيكون ّأن التعاقدّّويجب

ّإما ّ ّاألسعار ّفي ّالفروق ّبهذه ّعلم على
 .بالممارسةّأوّبموجبّالقانون

ّأماكنّّيفترضّالثانيّالشرط ّهناك ّيكون أن
ّكماّ ّوالتراخيص، ّالعقود لتسويقّوبيعّمثلّهذه
ّوالتراخيصّ ّالعقود ّهذه ّتسجيل ّيجب أن ه

ّليكونّ/العملية ّوذلك ّالحسابات ّفي اإلجرائية
ّالعقودّعلىّ المالكّأوّصاحبّالحقّفيّهذه

 .درايةّكاملةّبفروقّاألسعار
 

الشهرة  ولوأص  التسويق أصولوتمثل  10-17
التجارية المشتراة جزء أو كل من صافي قيمة 

ويتمّتسجيلهمّ.ّما تملكه الوحدة المؤسسية
فقطّعندماّيتمّشراءّالوحدةّالمؤسسيةّكاملةّ
أوّعندماّيباعّجزءّمنّأصولّهذهّالوحدةّ

.لوحدةّمؤسسيةّأخرى

ّاألصولالتغيرات في  --شكل موجز  --حساب رأس المال : 1-10 جدول
المعةةةةةةةةةةةةةةةةامالت 
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ّ

إجمــــاليّتكــــوينّ
318ّ8ّ38ّ55ّ5ّ414ّّّ414ّّرأسّالمال

ّصــــــافىّتكــــــوين
4ّ11ّ32ّ2ّ192ّّّ192ّ-151ّّرأسّالمال

إجمــــاليّتكــــوينّ
رأسّالمـــــــــــــــــــــــالّ

ّالثابت
281ّ8ّ35ّ48ّ5ّ376ّّّ376ّ

هالكّرأسّســـــــــتإ
-3ّ-23ّ-27ّ-12ّ-157ّ- المالّالثابت

222ّّّ-222ّ
 تكـوين إجمـالي

رأسّالمـــــــــــــــــــــــالّ
حســبّ الثابــت
 األصول نوع

ّّّّّّّّّ

 فـي التغيـرات
26ّ1ّ1ّ2ّ1ّ28ّّّ28ّ المخزونات
  اســـــتحواذ

 النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــائس
ـــــهّ مطروحـــــاّّمن
 التخلصّمنهاّ

2ّ1ّ3ّ5ّ1ّ11ّّّ11ّ

  اســـــتحواذ
 غيـر األصـول

المنتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ
مطروحـــــــاّمنـــــــهّ
 التخلصّمنهاّّ

-7ّ1ّ2ّ4ّ1ّ1ّّّ1ّ

تحـــــــــــــــــــــــــــــويالتّ
 رأســــــــــــــــــــــــــــــــمالية

 همستحق
ّّّّّّّّّ

تحـــــــــــــــــــــــــــــويالتّ
 رأســــــــــــــــــــــــــــــــمالية

  مدفوعة
ّّّّّّّ1ّ1ّ

 صـــــــافي
 (+)اإلقراض

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيّ
 --))االقتراض

-56ّ-1ّ-113ّ174ّ-4ّ11ّ-11ّّ1ّ

ّّّّّّّّّّ
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 حسابّرأسّالمال بنية/ هيكلّّّّّّ .3
 

 االدخار          
ّ

11-18 ّ ّالجانب ّالمالّّااليسرويمثل ّرأس لحساب
ّالتغيراتّفيّقيمةّالخصوم وكذلكّّااللتزامات/

ّ ّالقيمةصافي .ّ ّصافي ّبندّّاالدخارو ناتج
والذيّيعتبرّمنّأولىّالبنودّالمسجلةّ)الموازنةّ

ّ ّالجانب ّااليسرعلى ّحسابّ( ّمنه مطروحا
فعندماّتكونّالنتيجةّ.ّالدخلّوّصافىّاالدخار

ّذلكّ ّيمثل ّاالدخار ّصافي ّفإن  ّموجبة ّالذيّلمّقيمة ّالمتاح ّالخاصّبحسابّالدخل الجزء
ّ ّوالخدماتّّإنفاقهيتم ّاالستهالكية ّالسلع في

ّولذلكّفان هّيجبّأنّيستخدمّفيّالحصولّعلىّ ّالمالية ّالنقدية)األصول )ّ ّالوغير أوّمالية
ّوالمستحقاتّ ّااللتزامات ّتسديد ّفي يستخدم

وعندماّتكونّالنتيجةّقيمةّسالبةّّفانّ.ّّالمالية
ّمخصوماّ ّالمتاح ّالدخل ّهو ّاالدخار صافي

ّ ّالفعليّاإلنفاقمنه ّاالستهالكي ّعليهاّ. و
فيجبّأنّتمولّالزيادةّعنّطريقّالتخلصّمنّ

 .األصولّأوّتكبدّالتزاماتّجديدة
ّ

 ةأسماليالتحويالت الر           
ّ

تحويالت الرأسمالية تحويالت غير الوتعتبر  11-19
يحصل  إماّ دون مقابل وفيها /مدفوعة األجر

الطرف الذي يقوم بالتحويل على الموارد 
المالية الناتجة من التصرف في األصول 

( في صورة مخزونات أوسواء كانت نقدية )
متنازال عن كافة الدعاوي والمطالب الماليّة، 

يكون الطرف المستلم للتحويالت مجبرا  أو
كما في حاالت  أوعلى اكتساب تلك األصول 

 . أخرى يحدث كال األمرين السابقين
ّتكونّ ّما ّغالبا ّالرأسمالية ّالتحويالت وهذه
ّهذاّ ّولكن ّالقيمة ّفي ّمتفاوتة ّأو كبيرة
ّكونهاّ ّتحديد ّفي ّفارقا ّيشكل ّال االختالف

ّجارية ّأو ّتحويالتّرأسمالية ّكان. ذا هناكّّوا 
ّكتحويالتّ ّاعتبارها ّفيستحسن ّذلك ّفي شكا

ّ.ّجارية
ّ

وتعتبرّالتحويالتّالرأسماليةّالمستلمةّزيادةّفيّ 11-21
تمث لّفيّ/وعلىّذلكّفهيّتوضحّالقيمةصافيّ ّ ّالمستلمّاأليسرالجانب ّلحساب ّهوّ. وكما

ّتوضحّ ّالمدفوعة ّالمبالغ ّقيمة ّفإن  منّالحسابّولكنّبقيمةّّاأليسرعلىّالجانبّمتفقّعليه
حيثّتمثلّانخفاضاّواضحاّفيّصافيّ)البةّس

 .بالنسبةّللقائمّبالدفع(ّالقيمة
 

تعزى إلى   التي قيمةالفي صافي   اتالتغير          
 :الرأسماليةتحويالت الر و االدخا

 
11-21 ّ ّجميع ّالجانبّّالبنودوتعتبر ّعلى الموجودة

منّالحساباتّبمثابةّتغيراتّفيّصافيّّاأليسر
ّّالقيمة ّعن والتحويالتّّاالدخارالناجمة

وتمث لّ.ّموازناالرأسماليةّكماّأنهاّالّتعدّبنداّ ّالتغيراتّّالتغييرات ّبسبب ّالقيمة ّصافي في
ّ ّعن ّالرأسماليةّّاالدخارالناجمة والتحويالت
ّ ّالقيمتين ّوالسالبة)كال ّالموجبة والمتاحةّ(

ّ ّالمؤسسية ّأجلّّأوللوحدة ّمن ّوذلك القطاع
ّ.ماليةالاستحواذّاألصولّالماليةّوغيرّ

 
مطروحا منه   ماليةالغير األصول  استحواذ          

 :يهاقيمة التصرف  ف
 

حسابّرأسّالمالّ من االيمن الجانبيسجلّ 11-22
ّالتغير ّعنّّالقيمةّفيّصافي مقدار الناتجة

االدخارّوالتحويالتّالراسماليةّوالتيّتستخدمّ
ّمالية ّغير ّأصول ّعلى سجلّيّو .للحصول

ّ المالية صولألامقدارّماّتبقىّمنّاستحواذّّ
ّ ّالخصوم ّعنّّ .المالي الحساب فيأو أما 

المصادرّالناتجةّعنّالتصر فّفيّاألصولّ
ّالجانبّ ّعلى ّسالبة ّكقيم ّتظهر ّأيضا فهي

وّكذلكّبالمثلّبالنسبةّ.ّاأليسرّمنّالحساب
ّ ّاألصولّّالمشتراةلألصول ّوكذلك والمباعة

الماليةّالتيّإما ّأنّتكونّمكتسبةّأوّتمّّغير
أوّوسائلّّالمقايضةخاللّالتص رفّفيهاّمنّ

 .ّاالستخدامّالخاصّإنتاج
ّ

ّنقاطّ 11-23 ّثالثة ّالمال ّرأس ّحساب ّفي ويوجد
ّ ّخاصة ّتطرأّبأخرى ّالتي ّالتغيرات صافي

ّ:ماليةّوهمالعلىّقيمّاألصولّغيرّ
 تكوينّرأسّالمال إجمالي .أّ
 .إهالكّرأسّالمالّالثابت .بّ
ّّاستحواذ .جّ ّغير ّوغيرّالاألصول مالية
ّقيمةّال األصولّالتيّتمّمنتجةّمخصوماّمنها

 التصرفّفيها
ّ
التغيرّ هذهّالفئاتّمن من اولّمعالجةّّكلنوّسوفّنتّ

ّ.هذاّالفصل فيبالشرحّالحقاّّاألصولّفي
ّ

تكوين رأس المال يوّض  قيمة إجمالي  إن 11-24
األصول المنتجة مخصوما منها قيمة 
األصول التي تم التصرف فيها وذلك من 

والمخزونات  أجل تكوين رأس المال الثابت
ّ ,النفائس أو ّّكما ّانه ّالمحتمل ّلمّ)من إن

ّحاسم ّبشكل ّيكن )ّ ّإجمالي ّيكون ّتكوينأن
ّأوّ ّالفردية ّالمؤسسية ّللوحدة ّالمال رأس

ّ ّسالبة ّقيمة ّيكفيّمنّّإذاالقطاع ّما ّبيع تم
ّقطاعاتّ ّأو ّوحدات ّإلى ّالحالية أصولها

ّ.أخرى
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 جدول 10-1 )تابع(: حساب رأس المال -- شكل موجز -- التغيرات في الخصوم و صافى القيمة 

المعامالت وبنود 
 الموازنة

الشركات 
غير 

 المالية             
الشركات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير 
الهادفة للرب  
التي تخدم األسر 

 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي 

ّ
 بقية
 العالم

السلع و 
 الخدمات

 المجموع
ّ

62ّ192ّ2ّ215ّّّ215ّ-71ّ2ّ صافى االدخار
الميزان الخارجي 

13ّ-13ّّ-ّّّّّّّالجاري
إجمالي تكوين رأس 

414ّ414ّّّّّّّّ المال 
صافى تكوين رأس 

192ّ192ّّّّّّّّ المال
إجمالي تكوين رأس 

376ّ376ّّّّّّّّ المال الثابت
هالكّرأسّالمالّستإ

222ّ-222ّ-ّّّّّّّ الثابت
رأسّ تكوين إجمالي

ّالثابت حسبّ المال
 األصول نوع

ّّّّّّّّّ
 في التغيرات

28ّ28ّّّّّّّّ المخزونات
 النفائس  استحواذ

ّمنهّ ّ مطروحا
 التخلصّمنهاّ

ّّّّّّّ11ّ11ّ
 األصول  استحواذ

المنتجةّ غير
ّمنهّ مطروحا

 التخلصّمنهاّّ
ّّّّّّّ1ّ1ّ

ّرأسمالية  تحويالت
33ّ1ّ6ّ23ّ1ّ62ّ4ّّ66ّ همستحق

ّرأسمالية  تحويالت
66ّ-1ّّ-65ّ-3ّ-5ّ-34ّ-7ّ-16ّ- مدفوعة 

التغيرات في صافى 
القيمة  التي تعزى 
إلى  االدخار و 

التحويالت 
 الرأسمالية 

22 -5 -90 810 -1 808 -10  192ّ

 
رأس المال الثابت هو التناقص في هالك ستإ 11-25

قيمة األصول الثابتة الممتلكة أو المستعملة 
في اإلنتاج أثناء الفترة المحاسبية و هو 

و  القدم أو أيحدث كنتيجة للتدهور المادي 
ّّ.التلف العرضي العادي ّمتبع ّهو فيّوكما
فانّبندّالموازنةّالناتجّ,ّةنظامّالحساباتّالقومي

ّالدخ ّاستخدام ّحساب ّصافيّمن ّهو ل
ّاالدخار ,ّ ّوهو ّصافيّما ّأن ّحقيقة يعكس
هالكّرأسّالمالّستبمقدارّإّتخفيضهّتمالقيمةّ

ّالثابتةّ ّانخفاضّاألصول ّقيمة ّوهو ّ الثابت،
وّحيثّأنّحسابّرأسّالمالّ.ّفيّنفسّالفترة

صممّلتوضيحّالطريقةّالتيّيزدادّّبهاّصافيّ
القيمةّعنّطريقّاستحواذّاألصولّغيرّالماليةّ

ّف ّلذلك ّيكونّ، ّأن ّيجب ّالمقدار ّهذا ان
ّالثابتةّ ّاألصول ّامتالك ّقيمة ّعن تعويض

ّالجديدة ّلمخزونّ, ّاإلضافة ّأن ّحيث ّ و
,ّالقيمةّهوّصافيّالثابتةاألصولّالرأسماليةّ

هالكّرأسّالمالّالثابتّيسجلّكتغيرّستفانّأ
ّجهةّ ّعلى ّيوضع ّو ّاألصول ّفي سالب

 .لحسابّرأسّالمالّاليمين
ّ

11-26 ّ ّّالمتعذرّمنّكانإذا ّرأسّستإقياس هالك
ّ ّالثابت ّنقصّالبيانات)المال ّبسبب بشكلّ(

ّفانّالرقم حسابّاالدخارّالناتجّمنّّعملي،
ّالدخلّيجبّأنّيكونّإجمالي وّّ .استخدام
ّ ّقيد ّيوجد ّال ّفانه ّالحالة ّهذه ّبندّفي أو

حسابّرأسّ هالكّرأسّالمالّالثابتّفيستإل
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إذاّحذفّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّوّّ المال
ّكال ّالموازنةّّمن ّبند ّفان ّالحساب جانبي

ّللحسابّيجبّأنّالّيتأثرّ وّيشتقّصافيّ.
بهذهّالكيفيةّإذاّتمّتقديرّ اإلقراضّأوّاالقتراض

ّيتم ّلم ّالثابتّأو ّاستهالكّرأسّالمال ّإذاّّ, و
ّفانّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك ّيقدر لم

تسجلّجميعّالتغيرّبينّ الّالتراكميةالحساباتّ
 .ّمتتاليتينميزانيتينّعموميتينّ

ّ
11-27 ّ ّالبند ّويشير ّالمتبقي ّالجانب منّّااليمنعلى

ّالمال ّرأس ّالماليةّ حساب ّغير ّاألصول إلى
ّالمنتجة ّوغير ّالكلية, ّالقيمة ّأن لالستحواذّ و

ّ ّقيمة ّمنها ّمخصوما ّاألصولّالتصرف في
ّغير ّالمالية ّأوّ المنتجة غير ّتكونّموجبة قد

وّبماّأنّالمواردّالطبيعيةّالتيّتمتلكهاّ.ّسالبة
ّهذاّّالوحدات ّفان ،ّ ّنظريا ّأو ّفعليا متواجدة

ّككلّ ّلالقتصاد ّبالنسبة ّشيء ّيمثل ّال الجزء
ّالمشتراةّ) ّاألراضي ّبخصوص ّاستثناء هناك

ّأوّ ّسفارة ّإلقامة ّاألجنبية ّالحكومة ّقبل من
ّعسكرية ّقاعدة ّهناكّ( ّيكون ّقد ،ّ ّذلك ومع

تعامالتّفيّعقودّالبيعّوالشراءّوعقودّاإليجارّ
ّ ّأصول ّأو ّالوحداتّوالتراخيص ّمع التسويق

 .فعلياّالمقيمةغيرّ
ّ

 صافي اإلقراض          
 

ّالمالّ 11-28 ّرأس ّلحساب ّالموازن ّالبند يعرف
ّبينّالفرقالمعروفّبصافيّاإلقراضّعلىّانهّ

ّاالدخارّنتيجةّالقيمةّصافيّفيّالتغير
ّاالستحواذّوصافيّالرأسماليةّوالتحويالت

ّ ّالمالية ّغير ّناقصّ)لألصول االستحواذ
ّمخصوما ّ ّالمالية، ّغير ّاألصول التخلصّمن

ّالثابت ّاستهالكّرأسّالمال ّمنها ّكانتّ( لإلذا
ّفإنها ّسالبة ّّالقيمة ّالمتبقيةّتبين ّالموارد كمية

ّلالقتراضّاالقراضألغراضّ ّالتيّبحاجه .ّأو
وّحتىّإذاّلمّتكنّاألموالّقدّأقرضتّوّظلتّ

ّ ّوضعت ّأو ،ّ ّفانّنقدا ،ّ ّمصرفية كوديعة
ّالتيّ ّالمماثلة ّو ّالنظيرة ّااللتزامات صاحب
ّمنّ ّيقترض ّقد ّالمالية ّاألصول ّهذه تمثلها
ّالوديعةّ ّأو ّالنقدية ّلألموال ّالحاملة الوحدة

 .المصرفية
 

11-29 ّ ّرأسّّالتطابقيعد ّلحساب ّالتوازن ّبنود بين
ّمنّ ّهامة ّسمة ّالمالي ّالحساب ّو المال

ّككل ّالحسابات ّمجموعة ّخصائص فماّ.
قترضّمنّوحدةّواحدهّيجبّأنّيكونّقدّتمّي

ّآخريّوالعكسّ ّلوحدة ّإقراضه بينّّفالتطابق.
ّالعدديّ ّاالتساق ّمراجعة ّتتيح ّالموازنة بنود
لمجموعةّالحساباتّككلّ،ّعلىّالرغمّمنّأنهّ
ّيختلفاّ ّأن ّالعملي ّالتطبيق ّفي ّالمرجح من
ّفيّ ّبسببّوقوعّأخطاء ّبندىّالموازنة ويتباينا

 .القياس
ّ

لحساباتّالقومية،ّوخاصةّفيّبنودّفيّنظامّا 11-31
ّ ّفان ّصافي)ّكلمةالموازنة، ّاستبعادّ( يعني

ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك ّحالةّ. ّفي أما
ّانهّ ّحيث ّيختلف ّفالوضع ّاإلقراض صافي
يمثلّالفرقّبينّتلكّاألصولّالمتزايدةّلجعلّ
ّالوحداتّ ّو ّأخرى ّلوحدات ّمتاحة األموال

 .التيّتسحبّأموالّمنّوحداتّاألخرى
 إجمالي تكوين رأس المال   . ب ّ
 

يقاسّإجماليّتكوينّرأسّالمالّبمجموعّقيمةّ 11-31
إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ،ّوالتغيراتّ

ّالمخزونات ّفي ّالنفائسّ, ّاستحواذ وقيمة
ّمنها ّالتخلص ّقيمة ّمنه ّمخصوما وقبلّ.

النقاطّالتيّيتمّتسجيلهاّتحتّ/ّمناقشةّالقيود
ّفا ،ّ ّبالتفصيل ّالبنود ّهذه ّمن ّمنّكل نه

الضروريّتوضيحّغطاءّالبندّوتطبيقّقواعدّ
،ّووقتّالتسجيلّوتحديدّالتقييمالمحاسبةّمثلّ

 .الملكية
ّ
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت     . 1
ّ

يقاس إجمالي تكوين رأس المال الثابت  11-32
بمجموع قيمة استحواذ منتج ما من األصول 
الثابتة مخصوما منه قيمة األصول الثابتة 

التصرف فيها خالل الفترة التي تم 
المحاسبية مضافا إليه بعض النفقات 
المحددة على الخدمات إلى قيمة األصول 
غير المنتجة الناتجة عن نشاط إنتاجي 

ّّ.لوحدات مؤسسية ّأنّو ّضمان ّو لتأكيد
قدّتمّتعريفهّّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت

ّبدقة ّماّّفإن, ّ ّلتحديد ّأوليه ّضرورة هناك
األصلّالثابتّأوّالّوّماّّيدخلّفيّتعريف

قيمهّّالىّتضافّأنّيجبهيّاألنشطةّالتيّ
 .غيرّالمنتجةّاألصول

 
 حد األصل         

 
لالقتصادّّّالمزودةإنّكلّالسلعّوّالخدماتّّ 11-33

ّأوّّمن ّاالستيراد ّو ّ ّاإلنتاج ّوسائل خالل
ّيجبّ ّالمنتجة ّاألصول ّفي التصرف
ّ)ّاستخدمهاّلألغراضّالتصديرّوّاالستهالك

أوّكجزءّمنّتكوينّرأسّ(ّالوسيطّأوّالنهائي
والخطّالحديّبينّالمنتجاتّالتيّتظلّّ.المال
ّوّّفي ّاالستهالك ّفي ّوالمستخدمة االقتصاد

ّيعرفّ ّرأسّالمال ّلتكوين ّتستخدم ّالتي تلك
ّاألصل ّبحد ويتكون حد األصل لألصول .

الثابتة من  السلع والخدمات التي تستخدم 
 .ن اكتر من عامفي اإلنتاج لمدة ال تزيد ع

ّ
ّاستثناءان 11-34 ّهناك ّّو ّاألصل ّحد يجدرّمن

ّ ّإليهما ّالحديثاإلشارة ّبداية ّفي ّاألول, أنّ:
ّعلىّ ّتعامل ّال ّالمعمرة ّاالستهالكية السلع

وّأنّالخدماتّالناتجةّمنّ.ّأنهاّأصولّثابتة
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ّالمعمرة ّ السلع ّخارج ّمنزلية ّخدمات ّحدتعد
ّالحساباتّالقومية ّ SNA إنتاجّنظام ّ فعلىّ.

ّأنهاّ ّعلى ّللغسالة ّنظر ّإذا ّ ،ّ ّالمثال سبيل
ّليشملّ ّيتمدد ّاإلنتاج ّحد ّفان ّثابت، أصل
ّأوّ ّآلي ة ّكانت ّسواء ،ّ ّالغسيل ّخدمات وّيقيدّحدّاإلنتاجّلخدماتّالغسيلّإلىّ.ّيدويةجميع
ّوّ ،ّ ّأخرى ّلوحدات ّ ّالمقدمة ّالخدمات تلك
ّوّ ّالخدماتّاآللية ّتشتملّعلىّكالّمن لكنها

ّاليدوية ّوعل. ّفإن ّذلك ّمن ّالرغم ّالمساكنى
عاملّكسلعّاستهالكيةّتالّّساكنوهاّيملكهاّالتي

ّاألصل ّحد ّمفهوم ّتحت ّيندرجون ّولكن ّ وّ.
ّالمنازلّ ّفي ّالمقيمين ّو ّالمالك يعامل
كأصحابّمؤسساتّفرديةّغيرّذواتّشخصيةّ
 .اعتباريةّمنتجةّلخدماتّاالستهالكّالشخصي

ّ
ّو 11-35 ّنظري ّمنه ّأكثر ّعملي ّالثاني ّواالستثناء

فبعضّالسلعّيمكنّ.ّيختصّباألدواتّالصغيرة
ّفيّ ،ّ ّباستمرار ّأو ،ّ ّوتكرارا ّمرارا استخدامها

وّلكنهاّربماّ,ّاإلنتاجّعلىّمدىّسنواتّعديدة
ّلتنفيذّ ّتستخدم ّو ّمكلفة ّوغير ّصغيرة تكون

ّنسبيا ّبسيطة ّعمليات ّاألدواتّ. ّأمثلتها ومن
ّوالسكاكينّ ّالمجازف ّو ّكالمناشير اليدوية

قّوالمفكاتّوّمفاتيحّالربطّوّوالفؤوسّوالمطاّر
وّّإذاّجاءتّالنفقاتّعلىّهذهّاألدواتّ.ّالفك

ّصغيرةّ نّقيمتها ّوا  ،ّ ّما ّاآلالتّبمعدلّثابتّإلىّحد ّعلى ّتعقيدا ّاألكثر ّبالنفقات مقارنة
ّهذهّ ّمعاملة ّالمناسب ّمن ّفانه ،ّ والمعدات
ّلالستهالكّ ّتستخدم ّولوازم ّكمواد األدوات

ّالمتوسط ّإلىّبعضّ. ّهناكّحاجة المرونة،ّو
ّلهذهّ ّالنسبية ّاألهمية ّعلى ّباالعتماد ولكن

ّاألدوات ّاألدواتّ. ّتمثلّهذه ّالتي ّالبلدان ففي
فيهاّجزءاّملحوظاّمنّقيمةّإجماليّّالبضاعةّ
ّالمعمرةّ ّاالستهالكية ّالسلع ّلصناعة المخزونة

ّ ّثابتة ّكأصول ّتعامل ّأن ّيمكن ّفإنها ّأنّ, و
ّقبلّ ّمن ّفيها ّالتصرف ّأو ّعليها االستحواذ

ّرأسّمنتج ّتكوين ّإجمالي ّتحتّبند ّيسجل يها
 .المالّالثابت

داخلّّالسلعليسّمنّالضروريّأنّتكونّكلّ 11-36
ّحديثا ّأنتجت ّقد ّاألصل ّحد ّأنّ. ّحيث و

األصولّطويلةّالعهدّ،ّفإنهاّقدّتتغيرّملكيتهاّ
ّألصحابهاّ ّثابتة ّكأصول ّتستمر ّولكنها ،

ّالجدد ّماهيةّ. ّتعريف ّالمهم ّفمن وعليها
ّت ّوكيف ّالثابتة ّقياسّاألصول ّعند عامل

 .إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت
ّ

ليسّمنّالسهلّإدراجّكافةّالخدماتّداخلّحدّ 11-37
ّاألصل وّتندرجّفئاتّالخدماتّالهامةّداخلّ,

ّاألصولّ ّعلىّقيمة ّبسببّتأثيرها ّاألصل حد
ّالموجودة ّأو ّالجديدة ّتحسيناتّتدخلّ. ّهي و

علىّاألصولّالموجودةّوّالحاليةّوتكلفةّملكيةّ
ّاألصول ّنقل ّتعريفّ. ّبعد ّأدناه ّتناولها سيتم

 .األصولّالثابتةّالموجودة
ّ

 األصول الثابتة الموجودة         

 
حياةّخدمةّوّ/ّوّبماّأنّّلألصولّفترةّعمرّ 11-38

ّ ّإلى ّتصل ّقد ّبالنسبة51ّّالتي ّفأكثر عاما
ّمنّالمنش ّتغيرّآللمساكنّأوّغيرها ّفقد تّ،

الملكيةّعدةّمراتّقبلّالتخليّعنهاّأوّهدمهاّ
 الحاليةواألصول الثابتة فيّنهايةّالمطافّ،ّ

هي أصول من رأس مال ثابت جرى احتيازها 
بالفعل من جانب وحدة  أو مستعمل واحد 
على األقل في وقت سابق من الفترة 
المحاسبية الجارية أو في فترة محاسبية 

منّالبلدانّ،ّتوجدّأسواقّففيّكثيرّ.ّ.سابقة
منظمةّتنظيماّجيداّلتسهيلّشراءّوّبيعّأنواعّ
ّ،ّ ّفعليا ّالموجودة ّالثابتة ّاألصول ّمن كثيرة
ّوالطائراتّ ّوالسفن ّالسيارات وخصوصا
ّواإلنشاءات ّالهياكل ّمن ّوغيرها .ّوالمساكن

ّالتيّ ّو ّالمساكنّالموجودة وبالفعلّفأنّعدد
قدّتباعّوتشترىّفيّغضونّفترةّزمنيةّمعينةّ

وعلىّالصعيدّ.ّتتجاوزّعددّالمساكنّالجديدة
ّوّ ّالحالية ّالثابتة ّاألصول ّفان العملي
المتواجدةّالبدّمنّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّمنّ

ّالحاليين ّالمنتجين ّقبل ّالسلعّ, ّأن ّإال و
ّالمالكّ ّقبل ّمن ّتباع ّقد ّالمتواجد الرأسمالية

 .قبلّاستعمالهاّفعليا
ّ

ّأوّ 11-39 ّالمبيعات ّتسجل ،ّ ّعام ّبشكل و
ّ،ّالم ّالموجودة ّالسلع ّمن ّاألخرى تصرفات

ّال ّأم ّثابتة ّأصول ّكانت ّسواء ّأنهاّ, على
ّيتمّ.ّّنفقاتّأوّاستحواذّسالبا ّفعندما وعليها

نقلّملكيةّاألصولّالثابتةّالموجودةّمنّمنتجّ
إلىّآخرّ،ّفانّقيمةّاألصولّالمباعةّ،ّّمقيم

ّتسجلّ ّالمحولة ّو ّالمنقولة ّأو ّالمقايضة أو
ّ ّإلجمالي ّسالبة ّالمالّكقيمة ّرأس تكوين

الثابتّالسابقّوكقيمةّموجبةّإلجماليّتكوينّ
ّالتالي ّالثابت ّرأسّالمال ّ ّإجماليّ. ّقيمة و

تكوينّرأسّالمالّالثابتّااليجابيّّالمسجلةّ
ّالمالّ ّرأس ّإجمالي ّقيمة ّتتجاوز للشراء
ّقيمةّ ّبمجموع ّللبيع ّالمسجلة ّالسالبة الثابت

وّ.ّتكاليفّنقلّالملكيةّالتيّيتكبدهاّالمشتري
ّمنّ ّبمزيد ّالتكاليف ّتلك ّمعاملة سأوضح

ّ.التفصيلّفيّقسمّالحق
عندماّتتمّعمليةّالبيعّبينّمنتجينّمقيمينّ،ّ 11-41

فانّالقيمّالموجبةّوالسالبةّالمسجلةّتحتّبندّ
ّيلغياّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّتكوين إجمالي
ّالبعضّبالنسبةّلالقتصادّككلّعداّ بعضهما

ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّبيع. ّتم ّإذا ّوبالمثل،
ّكبناية،ّ ّلالنتقال، ّقابلة ّغير ّثابت أصل

ّاتفاقية ّمنّخالل ّمقيم ّلشخصّغير عرفّ/
ّأشترىّ ّقد ّكأنه ّاألخير ّالتعاملّمع ّيتم ّصوريةّفإن ه ّلوحدة ّمال ّرأس ّيمتثل ّماليا أصال
ّهيّ ّالمقيمة ّالوحدة ّتعتبر ّحين ّفي مقيمة،
ّالبيعّ ّعملية ّتتم ّو ّاألصل ّاشترت التي

ولكنّفيّ.ّنوالشراءّفيّهذهّالحالةّبينّمقيمي
ّ،ّ ّللنقل ّالقابلة ّالثابتة ّتصديرّاألصول حالة
كالسفينةّأوّالطائرةّ،ّفانهّالّتسجلّأيّقيمةّ
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ّالثابتّفيّ ّرأسّالمال ّتكوين ّإلجمالي موجبة
ّلحقتّ ّالتي ّالسالبة ّالقيمة ّليعادل االقتصاد
بإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّالذيّسجلهّ

 .البائع
ّ

ّاالستهال 11-41 ّالسلع ّبعض ّتصنيف كيةّيمكن
ّأوّ ّثابتة ّكأصول ،ّ ّالسيارات ّمثل ،ّ المعمرة
ّعلىّ ّيتوقف ّوهذا ّاستهالكية ّمعمرة كسلع

وّإذاّّ.ّالملكيةّوالغرضّالذيّتستخدمّمنّاجله
ّالسلعّمنّمشروعّإلىّ ّنقلّملكيةّمثلّهذه تم
ّاالستهالكّ ّفي ّالستخدامها ّمعيشية أسرة
ّسالبةّ ّبقيمة ّيسجل ّالمشروع ّفأن النهائي

ّالثابتإلجماليّتكوينّرأسّال ّمال ّنفقاتّ, إما
ّكنفقاتّ ّتسجل ّالمعيشية ّاألسر استهالك

ّموجبه .ّ ّإذا ّمملوكةّّحازو ّمركبة مشروع
ّاستحواذّ ّتسجلّبوصفها ّفإنها ّمعيشية، لألسرة

ّ ّثابت ّجديد"أصل ّمعّ" ّالمشروع، ّخالل من
ّكنفقاتّاستهالكيةّ ّوّأيضا ّسلعةّموجودة أنها

وّيحدثّنفسّالتعاملّ.ّسالبةّمنّقبلّاألسرة
ّوا ّيحتازهاّمع ّالتي ّالمستخدمة ّالسلع ردات

 .منتجينّمقيمين
ّ

ّرأسّ 11-42 ّتكوين ّيكون ّأن ّالممكن ّفمن ،ّ وهكذا
المالّالثابتّاإلجماليّلوحدةّمؤسسيةّبمفردهاّ
ّاألصولّ ّفي ّالتصرف ّأو ّللبيع ّنتيجة سالبا
الثابتةّالموجودةّ،ّعلىّالرغمّمنّانهّمنّغيرّ
المرجحّأنّتكونّالقيمةّالكليةّإلجماليّتكوينّ

ّلمجموعاتّرأ ّبالنسبة ّسالبة ّالثابت ّالمال س
ّ ّالوحدات ّمن ّأوّّ-كبيرة ّالفرعية القطاعات

 .قطاعاتّاالقتصادّككلّ
ّ

التحسينات الرئيسية التي تدخل على          
 األصول الموجودة

ّالثابتّ 11-43 ّالمال ّرأس ّتكوين ّإجمالي ّيتخذ ّ قد
ّالثابتةّ ّاألصول ّعلى ّتحسينات ّإدخال شكل

ّ ّمثل ،ّ ّفعليا ّبرامجّالموجودة ّأو المباني
ّغيرّ ّملموسة ّأصول ّأو ،ّ ّالجاهزة الحاسوب
ّقدرتهاّ ّمن ّتزيد ّوالتي ّكاألراضي، منتجة،
ّأوّ ،ّ ّخدمتها ّحياة ّزيادة ّتطيل ّو ،ّ اإلنتاجية

وّبحكمّالتعريفّفقدّالّيؤديّإجماليّ.ّكليهما
ّأصولّ ّإنشاء ّإلى ّالثابت ّالمال ّرأس تكوين
ّوّ ّمنفصل ّبشكل ّقيمتها ّتحديد ّيمكن ّ جديدة

لّ،ّولكنّلزيادةّفيّقيمةّاألصلّالذيّتمّمستق
وبناءّعليهّ،ّفانهّاألصلّالذيّدخلّ.ّتحسينه

ذوّ عليهّالتحسينّالذيّهوّمنّاآلنّفصاعدا
ّبناءّ ّالتي ّو ّالقومية ّالحسابات ّبنظام صلة

ّالمالّّعليها ّرأس ّاستهالك ّاحتساب يجب
 .الثابتّفيّوقتّالحق

 
ّتحسيناتّ 11-44 ّإلدخال ّمختلفة ّمعاملة ّإجراء يتم

وفيّهذهّ . حالتهاّالطبيعية األراضيّفيعلىّ
ّثابتةّ ّأصول ّالتحسيناتّكإنشاء ّتعامل الحالة

ّفيّاالرتفاعّلزيادةجديدةّ،ّوهىّالّتعدّكخطوةّ
ّتمّتحسينهاّّ . قيمةّاألصولّالطبيعية ّإذا أما

ّفانهّيتمّتطبيقّمرةّ واحدةّأوّمراتّعديدةّ،
ّّالمعالجة ّاألصولّّللتحسيناتالعادية على
 .جودةالمّوّالثابتة

ّ
يعدّاالختالفّبينّأعمالّالصيانةّواإلصالحّ 11-45

ّ ّالوسيطّوتلكّّوالتيالعادية ّاالستهالك تمثل
ّغيرّ ّرأسمالي ّتطوين ّانها ّعلى ّتعامل التي

متوسطاّوّ,واضحةّالمعالم  ..تشكلّاستهالكّا
ّفي ّموضح ّهو ّ وكما ّمن 226.6ّّالفقرات

ّ ّ ّ ّو229.6ّّإلى ّالصيانة ّأعمال فان
 : بسمتينالعاديةّتتميزّ اإلصالحات

ّ
ّ

ّبصورةّ .ّأ ّبها ّالقيام ّيجب ّأنشطة إنما
منتظمةّمنّأجلّإطالةّمدهّاألصلّالثابتّّ

ّ ّفترة ّلمدةّللعمل ّالمتوقعة ّالفترة أطولّمن
ّالخدمةّحياة ّاالفتراضيّ, ّالعمر من

مالكّأوّالمستخدمّلهذاّاألصلّفال .المتوقع
ّلديه ّاالضطالعّ ليس ّسوى ّخيار أي

 العاديةوالقيامّبأعمالّالصيانةّواإلصالحّ
 .لالستمرارّفيّاستخدامّاألصلّفيّاإلنتاج

ّ .ّب ّأعمال ّواإلصالحاتّأن الصيانة
ّأوّ العاديةّالّتغيرّأداءّاألصولّالثابتةّ،

ّأو ّاإلنتاجية ّلمدةّ قدرتها ّالمتوقعة الفترة
ّالخدمةّحياة ّيعمال. ّأجلّّنفهما من

للعملّ الحفاظّعلىّاألصلّفيّحالةّجيدة
ّاأل ّاستبدال ّاألمر ّلزم ّإذا ّحتى جزاءّ،

 .بأجزاءّجديدةّمنّنفسّالنوع التالفة
ّلكيّ 11-46 ،ّ ّأخرى ّناحية ومن

تشكلّإدخالّالتحسيناتّعلىّاألصولّالثابتةّ
ّأنّ ّيجب ّالثابت ّالمال ّرأس ّتكوين إجمالي

متطلباتّالصيانةّالعاديةّواإلصالح،ّ تتجاوز
 وّيجبّإحداثّتغييراتّجوهريةّفيّبعض

ّالثابتة والتيّّ الموجودةّخصائصّاألصول
ّ:نّتتميزّبالخصائصّالتاليةيمكنّأ
عادةّبناءّأوّتوسيعّّ .ّأ ّالثابتأنّقرارّترميمّوا  ّاستثماريّّ األصل ّقرار هو

ّ ّاتخاذه ّيمكن أيّفيّمدروسّوالذيّقد
ّفيّ ّالسلعة ّتكون ّعندما ّحتى ،ّ وقت
حالةّعملّجيدةّوّانهّليسّهناكّحاجةّ

ّالترميماتّّ.اإلصالحه ّتعهد ّما ّكثيرا و
ّوّ ّللسفن ّالجوهرية ّاإلصالحات و

 اإلنشاءاتّاألخرى/ّالمبانيّأوّالهياكل
ّعمرهاّ ّانتهاء ّمن ّبأسّبها ّال ّمدة قبل

ّالخدمةّ االفتراضي ّحياة ّفترة أي
ّ.ّالطبيعية

تزيدّأعمالّالترميماتّوّّأن .ّب
ّإنتاجّ ّقدرة ّأو ّأداء ّمن ّالبناء إعادة

فترةّ وّإطالةاألصولّالثابتةّالموجودةّّأ
ّكليهما ّأو ّلها ّالمتوقعة ّالخدمة نّ. ّيشكلّوا  ّهيكل ّأو ّمبنى ّتمديد ّأو توسيع

ّالمفهوم ّهذا ّفي ّرئيسي ّو ّكبير ,ّّتغيير
ّعلى ّالمفهوم ّهذا ّينطبق إعادةّ وكما

ّ الهيكلةّالداخليةّلمبنىّأوّسفينةّوّعلى
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ّ ّنظامّّتوسعاتإدخال ّتعزيز ّأو رئيسية
 .االجاهزةّالموجودةّفعلياّبهّالبرامج

ّ
منّالصعبّوضعّمعاييرّموضوعيةّبسيطةّوّ 11-47

ّتمكن ّوّ منّالتي ّالتحسينات ّبين التمييز
فيمكنّالقولّأنّاإلصالحّّ ,أعمالّاإلصالح

ّلزيادة ّأو ّاألداء ّلتحسين ّخدمهّ يأتي فترة
 فعلىّسبيلّالمثالّ، .األصلّالذيّلمّيصلح

ّنهائياّ ّالعمل ّعن ّاآلالت ّبعض ّتتوقف قد
ّ بسببّعطل ّصغيرفي ّمعّجزء ّو ذلكّّبها

ّفيّ ّنسبة ّيشكل ّال ّالجزء ّهذا ّاستبدال فان
وهكذاّفأنةّّ .إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت

ّعنّطريق ّالتحسيناتّإما التغيرّ يتعينّتحديد
فيّخصائصّاألصولّالثابتةّكالحجمّوالشكلّ
ّالخدمةّ ّحياة ّفترة ّ ّأو ،ّ ّوالقدرة ،ّ واألداء
ّالتحسيناتّ ّأن ّحقيقة ّخالل ّمن ّأو المتوقعة،

ّتجرىّل ّالتيّلوحظّأنها ّمنّالتغير يستّنوعا
ّنفسّ ّمن ّالثابتة ّاألصول ّمع ّروتيني بشكل
صالحّ النوعّ،ّوّكجزءّمنّالصيانةّالعاديةّوا 

 .البرامج
ّ

التكاليف المترتبة على االستحواذ أو التصرف          
 في األصول

 
ّالثابتةّ 11-48 ّاألصول ّشراء ّعملية ّتكون ّما غالبا

ّلتأسيسّ ّمحامين ّأتعاب ّتتطلب ّمعقد إجراء
الملكيةّالقانونيةّلألصلّ،ّوتكاليفّالمهندسينّ

وّقدّ.ّالخ...ّللتصديقّعلىّجودةّنظامّالعمل
ّالضرائبّالتيّيتعينّدفعهاّ يكونّهناكّأيضا

ّالبند ّهذا ّملكية ّتغير ّعن ّالناجمة ّو وعالوةّ.
ّعلىّذلك ّآلياتّضخمةّفان, ّفيّحالةّوجود ه

ّيكونّهناكّتكاليفّكبيرةّمصاحبةّلتسليمّ فقد
وّتركيبّاآلالتّالضخمةّوّالتيّربماّلمّتكنّ

 .مدرجةّفيّسعرّالشراء
ّ

ّفيّ 11-49 ّاألصل ّاستخدام ّمن ّالمشتقة فالفوائد
ّالتكاليفّفضالّ ّتغطيّهذه ّأن ّينبغي اإلنتاج

ّلألصل ّالمبدئي ّالسعر ّعن ّتعاملّ. فقد
ّالمترت ّعلىّالتكاليف ّاألصل ّاستحواذ ّعلى بة

ّمنّقيمةّالتكوينّالرأسماليّ أنهاّجزءّالّيتجزأ
ّللوحدة ّاإلجمالي ّالثابت ّالتيّ. ّالقيمة ّأن و

يدخلّبهاّاألصلّفيّالميزانيةّالعموميةّلمالكهاّ
وهذاّينطبقّ.ّالجديدّتشتملّعلىّهذهّالتكاليف

 .علىّكلّمنّاألصولّالجديدةّوّالموجودة
ّ

ّتكا 11-51 ّيوجد ّأن ّيمكن ّعلىّوكما ّمترتبة ليف
ّأيضاّ ّهناك ّتكون ّفقد ،ّ ّاألصول استحواذ
تكاليفّمترتبةّعلىّالتخلصّمنّأوّالتصرفّ

ّاألصول ّفي ّموازيةّ. ّتكون ّمنها ّبعض و
ّسبيلّ ّفعلى ّلالستحواذ، ّالمصاحبة للتكاليف

ّالمثال ّأعادةّ, ّتكاليف ّو ّالقانونية الرسوم
ومعّذلكّ،ّففيّحالةّبعضّاألصولّ.ّالتركيب

ّالكبيّر ّو ّوّالمهمة ّالنفط ّمنصات ّمثل ،ّ ة
ّيكونّهناكّأيضاّ ّقد ّالنووية، محطاتّالطاقة

تكاليفّرئيسيةّمرتبطةّبوقفّتشغيلّاألصولّ
ّاألصل ّعمر ّفترة ّنهاية ّفي ّبعضّ. ّفي و

مواقعّاألراضيّ،ّمثلّتلكّالمستخدمةّلسكبّ
النفاياتّقدّتكونّهناكّتكاليفّكبيرةّمرتبطةّ

ّالموقع ّإعادة ّبتأهيل ّمجتمعة. ّإليهما ّويشار
 .علىّأنهماّالتكاليفّالنهائية

ّ
ّأوّ 11-51 ّباالستحواذ ّالمرتبطة ّالتكاليف كل

يمكنّوصفهاّكأصولّ ّالتصرفّفيّاألصول
ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّالملكيةّ. ّنقل وتكاليف

 :تتكونّمنّاألنواعّالتاليةّمنّالبنود
ّالعموالتّ - ّأو ّالمهنية ّالرسوم جميع

التيّتكبدتهاّكالّالوحداتّسواءّباستحواذّ
ّ ّكالرسومّأو ّاألصول ّفي التصرف

ّالمدفوعة ّووكالءّ/ ّالمحامين ّأتعاب من
ّكذلكّ ّو ،ّ ّالمهندسين ّو العقارات
ّالعقاراتّ ّوكالء ّإلى ّتدفع العموالتّالتي

ّ.وداللينّالمزادات
ّفيّفواتيرّ - أيّتكاليفّللنقلّوالتجارة

 منفصلةّللمشترى
جميعّالضرائبّالمدفوعةّمنّالوحدةّ -

 .األصلّالمكتسبةّلألصلّعلىّنقلّملكية
ّالتصرفّ - ّعلى ّمستحقة ّضريبة أي

ّ.فيّاألصل
- ّ
ّأعادةّّ- ّأو ّتركيب ّو ّتسليم ّتكاليف أي

ّاألصلّ ّسعر ّفي ّتدرج ّلم ّوالتي تركيب
ّ.المستحوذّأوّالمتصرفّبه

أيّتكاليفّنهائيةّتكبدتهاّّفيّنهايةّ -
عمرّاألصلّمثلّتلكّالمطلوبةّلتقديمّهيكلّ
ّيقعّ ّالتي ّالبيئة ّتجديد ّو ّإلحالل ّأو آمن

 .األصلفيهاّ
ّ

ّكإجماليّ 11-52 ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّكافة وتعامل
ّمنّ ّمدفوعة ّفهي ّالثابت ّالمال ّرأس تكوين
ّنوعّ ّعلى ّبناء ّلألصل ّوالبائع ّالمشتري قبل
ّالتكاليف ّتلك ّمسؤولية ّتتحمل ّالتي .ّالوحدة

ّ ّهذه ّتسجيل ّوقت ّعن فسيتمّّالتكاليفأم ا
ّأدناه ّمناقشته ّالتكاليفّ. ّهذه وتحذف

ّالث ّالمال ّرأس ّمدارّباستهالك ّعلى ابت
ّالمالكّالجديدّ الوقتّالمتوقعّأنّيحصلّفيه
ّالفصلّ ّفي ّواضح ّهو ّكما ّاألصل على
ّفيماّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّباستهالك الخاص
ّالتيّ ّالنهائية ّبالتكاليف ّالخاص ّالجزء عدا

 .ّيجبّأنّيتمّحذفهاّطوالّمدةّبقاءّاألصل
ّ

 التسجيل / وقت القيد         
 

ّاستحواذ 11-53 ّتسجيل ّلوقت ّالعامة ّالقاعدة /ّإن
ّقيمةّ ّمنه ّمطروحا ّالثابتة ّاألصول امتالك
ّمرهونةّ ّتكون ّاألصول ّهذه ّفي التصرف
بالوقتّالذيّيتمّفيهّنقلّملكيةّهذهّاألصولّ
ّهذهّ ّتستخدم ّالتي ّالمؤسسي ة ّللوحدة ّاألصولّفيّعمليةّاإلنتاجالثابتة باستثناءّحالتينّ.
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ّالّمحددتين ّوقت ّيختلف ّالمتفقّحيث تسجيل
عليهّعنّالوقتّالذيّأنتجتّفيهّهذهّاألصولّ

ّالثابتة ّليسّمنّالضروريّأنّيكونّ. ّأنه كما
ّتستخدمّ ّالذي ّالوقت ّنفس ّهو ّالتسجيل وقت

ّ ّإنتاج ّعملية ّفي ّاألصول ّهذه ّالسلعفيه
 .والخدماتّاألخرى

ّ
ّالوقتّالذيّ 11-54 ّبهاتينّالحالتينّالسابقتين ويقصد

ّم/تستغرقه ّإلنتاج ّاألصول ّالبناءّتأخذه شاريع
ّالموارد ّالالزمةّ/وكافة ّالبيولوجية المصادر

ّللزراعة ّمكتملةّ. ّالغير ّالبناء ّمشاريع وتعتبر
والمزارعّوالحيواناتّالصغيرةّكأعمالّقيدّالتنفيذّ
ّمنّ ّبدال ّثابت ّمال ّكرأس ّتصنيفهم ويعاد
كونهمّمخزوناتّوذلكّعندماّيتمّاالنتهاءّمنهمّ

ّبدّو ّالتي ّالمؤسسية ّللوحدة رهاّوتسليمهم
ّثابتة ّكأصول ّتستخدمهم ّيتمّ. ّعندما ولكن

ّفإن هاّ ّالخاص ّللحساب ّاألصول ّهذه إنتاج
تسجلّكأعمالّمنتهيةّالتنفيذّمثلّتكوينّرأسّ

 .ّالمالّالثابت
ّ

ّاألصولّ 11-55 ّالتطويرّوالتوسعّفيّهذه ّيتم وعندما
ّبتسجيلّ ّيقوم ّالمنتج ّفإن  ّالبيع ّعقد يتمّكالمعتادّولكنّعندماّّالتجهيزاألعمالّقيدّبموجب
ّهذهّ ّاعتبار ّيتم ّالمدفوعات ّمرحلة تحديد
ّكإتمامّ ّأو ّثابتة ّألصول ّكشراء المدفوعات
ّتجاوزتّقيمةّمرحلةّ لمصلحةّتجاريةّفقطّإذا

ّ ّالقائم ّالعمل ّقيمة ّالدفع ّيتمّ. ّذلك ّبعد ومن
ّالعمل ّمنّ/تسجيل ّثابت ّمال ّكرأس المشروع

ّاالئتمانّ ّاستنفاذ ّحتى ّالنهائي ّالمالك حق
دمّوجودّعقدّمتفقّعليهّوفيّحالةّع.ّالتجاري

ّللبيعّفإن هّيجبّتسجيلّالمخرجاتّالناتجةّمنّ أوّشيءّملحقّّالتجهيزالمشروعّكأعمالّقيد
تابعّلمخزوناتّالبضائعّالجاهزةّلالستخدامّ/ب

ّاإلنتاج ّوالمكتملة ّتعدّ. ّذلك ّعلى وكمثال
ّمنّ ّكجزء ّالمكتملة ّغير ّالسكنية الوحدات
ّيمتلكه ّوالتي ّالكاملة ّالبضائع اّمخزونات

ّالحصولّ ّأو ّبيعهم ّيتم ّحتى ّوذلك المنتجون
 .ّعليهمّمنّقبلّالساكنين

ّ
 ملكية األصول          

 
ّاألصولّ 11-56 ّتحسبّملكية ّالحاالتّ، ففيّمعظم

ّالتيّتحصلّ ّبشكلّمباشرّفهيّالوحدة الثابتة
ّاإلنتاج ّفيّعملية .ّعلىّاألصولّالستخدامها

ّحاالتّ ّثالثة ّيوجد ّمنّذلكّفإنه وعلىّالرغم
ّ ّاالعتباراستثنائية ّفي ّأخذها ّيجب األولّ.

ّ،ّ ّالمالية ّللعقود ّالخاضعة ّباألصول يتعلق
ّبمجهودّ ّالمنتجة ّباألصول ّفيتعلق والثاني
ّالعقاريةّ ّباألصول ّتتعلق ّالثالثة ّو تشاركي،

 .التيّيمتلكهاّغيرّالمقيمين
ّ

هوّعقدّبينّالمؤجرّوالمستأجرّّاإليجارّالمالي 11-57
ّويتعاقدّ ّالمعدات ّالمؤجر ّبموجبه يشتري
ّالمؤجرّ ّويمكن ّإيجارها، ّدفع ّعلى المستأجر

استعادةّجميعّأوّتقريباّجميعّتكاليفهّبماّفيهاّ
ّالعقد ّمدة ّعلى ّالفائدة ّهوّ. ّاألسلوب وهذا

ّاآلالتّ ّشراء ّلتمويل ّلالقتراض بديل
ّ ّوالمعدات ّبا. ّالمالي ّاإليجار نتقالّوتتميز

ّالواقعّ ّبحكم ّوفوائدها ّالملكية ّمخاطر جميع
ّإلىّ ّالمؤجرة ّللسلعة ّالقانوني ّالمالك من
.ّالمستأجرّوهذاّيختلفّعنّالتأجيرّالتشغيلي

ّلألصلّ ّاقتصاديا ّمالكا ّالمستأجر ويصبح
نّظلّالمؤجرّمالكاّقانونيا وفيّهذهّ.ّحتىّوا 

ّالمستأجرّ ّلحساب ّاألصل ّيسجل األحوال
ّا ّالدين ّلسداد ّللمستأجركطريقة ّعليه .ّلذي

ّالميزانيةّ ّفي ّذلك ّبعد ّاألصل ّتسجيل ويتم
ّللمؤجر ّوليس ّللمستأجر ّالعمومية ويمكنّ.

ّالترتيباتّ ّبموجب ّالمستحقات ّدفع اعتبار
ّكطريقةّ ّالعقد ّفي ّعليها ّوالمتفق المسبقة
ّالفوائدّ ّتسديد ّوكذلك ّالدين ّتسدين إلعادة

ّالخدمة ّوتكلفة ّتفاصيلّ. ّمن ّالعديد وهناك
باتّالمتفقّعليهاّمنّقبلّالمؤجرينّهذهّالترتي

والمستأجرينّوالواردّذكرهاّفيّالفصلّالسابعّ
 .ّعشر

 
ّاألخرىّ 11-58 ّالمباني ّمن ّالعديد ّهناك ّيكون وقد

ّأوّ ّمشترك ّخاص ّلحساب ّبناؤها ّيتم التي
ّوالمبانيّ ّالطرق ّفي ّكما ّواألسر لألهالي

ّذلك ّإلى ّوما ّوالكباري ّمنّ. ّاالنتهاء وبعد
ّ ّتنتقل ّالبناء ّالمنشآتّّملكيةأعمال هذه

ّالحكوميةّ ّالوحدات ّبعض ّلحساب والمباني
ّعليها ّالحفاظ ّمسؤولية ّتتولى ّبدورها .ّالتي

ّيتمّ ّفإنه ّالملكية ّانتقال ّعملية ّتتم وعندما
ّالثابتّ ّالمال ّرأس ّتكوين ّإجمالي إلغاء
ّمنّ ّلمجموعة ّوالمنسوب ّالخاص للحساب
ّإلجماليّ ّالسالبة ّالقيمة ّبسبب ّوذلك المالك

ّا لثابتّوالتيّهيّاألخرىّتكوينّرأسّالمال
ّالتيّ ّالعيني ة ّالرأسمالية ّالتحويالت ّمن ّالحكوميةتنتج ّالوحدة ّتتبناها ّالجزءّ. ّعن أما
المتبقيّمنّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالنهائيّ
ّنتيجةّ ّالحكومية ّيخصّالوحدة ّفهو والثابت

استحواذهاّعلىّاألصلّمنّخاللّ/حصولهاّ
ّالعينية حالةّّوفي.ّتلكّالتحويالتّالرأسمالية

ّبقاءّ ّاستمرار ّأو ّالتحويالت ّهذه ّوجود عدم
المؤسسةّفيّحيازةّالملكيةّالمشتركةّ/المبنىّ

ّمنّ ّفأنه ّبالبناء ّالمتعهدة ّواألسر لألهالي
ّ ّإنشاء ّالخدماتNPISHّّالواجب لتوفير

 .الجماعيةّ 
ّ

ّبعينّ 11-59 ّتأخذ ّأن ّيجب ّالتي ّالنقاط ّأهم ومن
ّالملكيةّ ألصولّالمبنيةّلاالعتبارّعندّتحديد

ّإ ّفي ّالخاص ّالتمويل ّمبادرة (PFIّ)طار
شراكةّبينّالقطاعينّالوالتيّقدّتوصفّبأنهاّ

أيBOOTّّالعامّوالخاصّأوّتوصفّبأنهاّ
.ّالبناءّثمّالتمليكّثمّالتشغيلّثمّنقلّالملكية

ّللتدقيقّ ّخاضعة ّالمخططات ّهذه وتكون
,ّالمحاسبيّفيّنفسّوقتّالتسجيلّأوّالتدوين

ّكاملّ ّشرح ّوالعشرين ّالثاني ّالفصل وفي
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ّتوزيعّ ّكيفية ّو ّالمخططات ّلهذه ومفصل
 .ّالملكيةّبشكلّمؤق ت

ّ
ّضمنّ 11-61 ّالموجودة ّوالمنشآت ّالمباني جميع

ّ ّاالقتصاديّاألراضي ّللنشاط ّتخضع التي
ّالمقيمة ّالوحدات ّحق ّمن ّتعتبر ّناحيةّ. ومن

ّتقومأخرىّفانهّيجبّإنشاءّوحدةّوطنيةّمقيمةّ
باستئجارّأوّشراءّهذاّالبناءّهذاّفيّحالةّأنّ
ّعقدّ ّبموجب ّالمستأجر ّأو ّاالقتصادي المالك
ّبشكلّ ّمقيمة ّكوحدة ّاعتبارها ّيمكن ّال مالي

ّدائم، ّعنّالمالكّالقانّو. نيّفمنّالمفترضّأما
ّفيّ ّاألسهم ّمن ّالمقدار ّنفس ّله ّيكون أن
ّامتالكّ ّيتم ّوعندما ّالمقيمة، ّالوطنية الوحدة
ّالوحدةّ ّقبل ّمن ّالمنشأة ّأو ّالمبنى ّمن جزء

ّ ّوحدة ّقبل ّمن ّآخر ّوجزء وحداتّّأوالوطنية
ّللوحدةّ ّالحاجة ّتأتي ّفهنا ّأخرى ّمقيمة غير
ّمنّ ّكال ّجانب ّإلى ّلتكون ّالمقيمة القومية

ّممتلكةّحصة(ّالقانونيّواالقتصادي)المالكينّ
 .ّمناسبةّمنّاألسهم

ّ
 التثمين/ التقييم        

 
العناصرّالتيّتدخلّضمنّعمليتيّاستحواذّوّ 11-61

ّ:تصريفّاألصولّالثابتةّمدرجةّكالتاليّ
ّقيمةّاألصولّالثابتةّالتيّتمّشراؤهاّ .أّ
ّطريقّ .بّ ّعن ّالمكتسبة ّالثابتة ّاألصول قيمة

 المقايضةّوّالمبادلةّ
تحويالتّرأسّكّالمستلمةقيمةّّاألصولّالثابتةّ .جّ

 العينيةالمالّ
ّالمنتجينّ .دّ ّيحتجزها ّوالتي ّالثابتة ّاألصول قيمة

منّأجلّاستعمالهمّالشخصيّ،ّبماّفيّذلكّأيّ
قيمةّاألصولّالثابتةّيجريّإنتاجهاّعلىّنفقاتّ

 .الحسابّالخاصّالتيّلمّيتمّإنجازهاّبعد
ّالقّمخصوما .هّ ّالثابتة ّاألصول ّقيمة ائمةّمنها

 المباعة
ّالموجودةّّّمخصوما .وّ ّالثابتة ّاألصول ّقيمة منها

 وّالمستردةّّبالمقايضة
ّالمستردةّّّمخصوما .زّ ّالثابتة ّاألصول ّقيمة منها

ّ.منّتحويالتّرأسّالمالّالعينية
ّ

ّمنّ ّالبنود ّأ)وتشمل ّد)إلىّ( علىّاألصولّ(
ّ ّالموجودة ّأو ّالقائمة ّو ،ّ إلىّّاضافةالجديدة

ّالتحسينات ّعلىّ/قيمة ّالطارئة ّالتطويرات و
ّوتكاليفّنقلّالملكيةّفيّظلّهذهّ األصولّ،

ّاألصول ّمنّ. ّالبنود ّه)أما ّز)إلىّ( تشملّ(
ّيتوقفّ ّقد ّالتي ّاألصول ّمن التخلص
استخدامهاّكأصولّثابتةّمنّقبلّمالكهاّالجددّ

ّ ّمنّ: ّالمركباتّالمباعة ،ّ ّالمثال علىّسبيل
ّالمؤسسات ّ/قبل ّالستخدامهمّلالشركات ألسر

الشخصيّ،ّاألصولّالتيّألغتّأوّهدمتّمنّ
ّ.قبلّمالكهاّالجددّواألصولّالتيّيتمّتصديرها

ّ
ّالحصولّ 11-62 ّتم ّالتي ّالثابتة ّاألصول ّعن أما 

ّالتيّ ّفهيّتقد رّباألسعار ّمنّالمقايضة عليها

ّنقلّ ّتكاليف ّإليها ّمضافا ّالمشترون يضعها
ّالملكية ّالمنتجاتّ. ّعلى ّالضرائب ولكن
ّعمليّوتكال ّبشكل ّتطبق ّال ّالملكية يفّنقل

ّاألسعارّالتيّيضعهاّالمشترونّالّ ّتختلفّعنّاألسعارّاألساسي ةّلألصولولذلكّفإن  يتمّ.
ّ ّالثابتة ّاألصول ّمن ّكال ّالمنتجةتقدير

إلجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّالخاصّأوّ
ّبأسعارهاّ ّإما  ّالعينية ّاألصول تحويالت

مّوذلكّعندماّاألساسيةّأوّبسعرّتكلفةّإنتاجه
ّلهمّمنّقبلّالمشترينّ تكونّاألسعارّالمقدرة

 .ّغيرّمرضية
ّ

ّالتيّ 11-63 ّواالعتبارات ّاألمور ّمن ّالعديد وهناك
يجبّأنّتطبقّعلىّاألصولّالثابتةّوالناتجةّ
ّمنّ ّمجموعة ّعلىّيد ّفيّالبناء منّالشراكة

ّاألهاليّواألسر نّكانّمنّالضروريّأنّ. ّالتكاليوا  ّأساس ّعلى ّاألصول ّقيمة فّتقدر
بعضّأوّكلّالجهدّالمبذولّمنّالعمالّّوكان

ّ ّالمدفوعة ّالتكاليف ّهذه ّفان ّللعاملينمجانا 
ّحسابّّبأجر ّضمن ّمن ّتدخل ّأن يجب

ّخاللّ ّمن ّوذلك ّالنهائية  ّاإلنتاج ّلألجورتكاليف ّعليها ّمتفق ّمعدالت ّتحديد ذاّاّو.
ّقيمةّ ّتقل ّأن ّيعني ّفانه ّذلك ّخالف حدث

ّبناءه ّأنّتكتملّعملية ّالبناءّبعد ّذلكّّو. مع
ّتعويضاّ ّيعتبر ّال ّلألجور ّالتقدير ّهذا للعاملينّوالموظفينّولكنهّيعتبرّدخالّإجمالياّفإن 

ّالدخلّلألسرّ/ّويخصص.ّمختلط يرجعّهذا
فيّّتستخدمهواألهاليّالتيّمنّالمفترضّأنّ

ولكنّإذاّتمّتسليمّ.ّمسكنّمكتمل/ّشراءّبناء
ّتكوينّ ّإجمالي ّيصبح ّللحكومة ّالبناء هذا

علىّالجماعةّّويسجلمةّسالبةّرأسّالمالّبقي
ّالسابقّ ّاالستحواذ ّنظير ّالبناء ّعن المسئولة
علىّاألصولّوالقيمةّالموجبةّالمسجلةّعلىّ
ّالتحويالتّ ّلقيمة ّبالنسبة ّوبالمثل الحكومة
ّالجماعةّ ّمن ّبالبناء ّالخاصة الرأسمالية

 .ّالمشتركةّفيّالبناءّإلىّالحكومة
ّ

 المعامالت في األصول الثابتة          
 

ويقاس إجمالي تكوين رأس المال الثابت  11-64
بمجموع قيم ما يحوزه منتج ما من أصول 
ثابتة مخصوما منه قيمة األصول الثابتة 
التي يتم التخلص منها أثناء الفترة 

ّالمحاسبية ّتكوينّ. ّإجمالي ّتسجيل ّيتم وال
ّاألصولّ ّملكية ّتحويل ّيتم ّحتى رأسّالمال

ّباستخد ّالتيّتقوم ّلحسابّالوحدة امهمّالثابتة
فيّعمليةّاإلنتاجّبموجبّالعقدّالمتفقّعليهّ

ّاألصولّالجديدةّالتيّ.ّمسبقا ّبعدّتعدّجزءاّوعلىّذلكّفإن  ّأوّالتصرفّفيها ّيتمّبيعها لم
ّ ّلمخزونات والتيّّالمكتملةّالسلعإضافيا

ّاألصول ّالمنتجونّلهذه ّأنتجها .ّ ّتكوينّوبالمثلّفإن  ّكإجمالي ّيسجل ّال ّالمستورد المنتج
لثابتّحتىّتحصلّعليهّالوحدةّرأسّالمالّا

 .ّالمؤسسيةّالتيّلهاّحقّاالستخدامّوالتصرف
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ّ
11-65 ّ ّالجدول ّفي2.11ّّويوضح ّالتغيرات قيمة

ّ ّالجدول ّبجانب ّوضح1.11ّّاألصول والذي
ّالثابتة ّباألصول ّالخاصة ّالمعامالت .ّبنود

ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّأن ّالملحوظ ومن
ّفئاتّمعينةّ ّاستحواذ يهدفّإلىّتوضيحّقيمة

األصولّبعيداّعنّقيمةّاالستحواذّهذاّإذاّّمن
 .ّتوافرتّمعلوماتّتفصيليةّعنّتلكّالقيم

ّ
ّفإنّ 11-66 ّالمال ّرأس ّلحساب ّالعروض ّهذه وفي

ّعرضهّ ّيتم ّالثابت ّرأسّالمال ّتكوين إجمالي
ّمنّاألصولّوذلكّعندماّ منّخاللّمجموعة
ّكافةّ ّعلى ّالمحاسبة ّوأساسيات ّمبادئ تطبق

يتضمنّالجدولّّو.ّفئاتّوأنواعّاألصولّالثابتة
ّالثابتة2.11ّّ ّاألصول ّلتلك ّتصنيفا أيضا

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّ،والمستخدمة
ّلالصولّالرئيسةّالفئاتّحولّشرحّتقديمّوسيتم
 .ادناهّالثابتة

ّ
ّالحساباتّ 11-67 ّنظام ّفإن ّالرسمية ّالناحية ومن

ّاألصولّ ّبين ّتقسيم ّأي ّيتضم ن ّال القومية
ّ ّماد/المادية ّالغير ّواألصول ّفيّالملموسة ّالمبانيّوالمنشآتّي ة ّوعلىّذلكّفإن  التصنيفات،

ّوالمصادرّ ّواألسلحة ّوالمعدات واآلالت
ّهذهّ ّمن ّتعد ّأن ّيمكن ّالزراعية  ّوالملموسةالبيولوجية ّالمادية ّاألصول ّ ّالفئاتّ. بينما

 األخرىّهيّأصولّغيرّملموسة
ّ

 (المباني السكنيةّ )المساكن          
 

أبنية  والمساكن هي أبنية أو جزءا من 11-68
تستخدم في المقام األول بغرض اإلقامة 
والعيش بما في ذلك أي جزء مرتبط بها من 

،ّوّتعتبرّمنشآت أخرى مثل مواقف السيارات
ّالبيوتّ ّالقوارب ّفيها ّبما ّالمساكن جميع

ّ ّوالمساكن ّالسيارةّاوالبوارج ّوالبيوت لمتنقلة
مبانيّتستخدمّلتسكينّاألسرّالمعيشيةّأصولّ

ّثابتة ّباإل, ّواألماكنّوهذا ّالمتاحف ّإلى ضافة
األثريةّعلىّالرغمّمنّأنهاّنادراّماّتصنفّتبعّ

 .هذهّالمساكن
ّ

علىّذلكّتتضمنّسلعّضمنّتصنيفّّاألمثلة 11-69
CPC2ّّ ّالمجموعة للمباني5311ّّضمن

للمجموعةCPC2ّّالسكنيةّوجزءّمنّتصنيفّ
ّمسكنينّّالتصنيفّويتضمن387ّ ّأو مسكن

ّإلىّالمبانيّالسكنيةّ ّاضافة فيّالمبنىّالواحد
أماكنّاالجتماعاتّودورّكالمخصصةّللمجتمع

ّحيثّ المسنينّوبيوتّالشبابّومالجئّاأليتام
ّبكافةّ ّومجهزة ّمكتملة ّالمساكن ّهذه تكون

 .التجهيزات
ّ

إنّالتكاليفّالمدفوعةّلتنظيفّوتجهيزّالموقعّ 11-71
ّ ّتكاليف ّمن ّجزءا ّتعتبر ّالمبانيّللبناء بناء

ّقيمةّ ّفي ّتدخل ّفهي ّولذلك ّالجديدة السكنية
 .المبانيّككل

ّ
أما ّعنّالمساكنّالغيرّتامةّالبناءّفهيّأيضاّ 11-71

تخضعّلنفسّقوانينّالمبانيّالسكنيةّالتيّتمّ
ّالتحدثّعنها ّالنهائيّمالكاّ. ّالمستخدم ويعد

ّعلىّ ّالبناء ّتكاليف ّتكب د ّألنه ّإما  ّذلك هوّموضحّفيّّحسابهّالخاصّأوّبموجبّمالها
 .ّعقدّالبيعّوالشراء

ّ
ّضمنّ 11-72 ّأيضا ّالعسكرية ّالسكنات وتدخل

المبانيّالسكنيةّذلكّألنهاّتستخدمّلتلبيةّنفسّ
ّالطرقّ ّبنفس ّالمنزلية ّوالخدمات المطالب

ّ.ّوالوسائلّالموجودةّفيّالمساكنّالمدنية
 

 أخرى ومنشآتمباني          
 

األخرى هي  والمنشآتوالمقصود بالمباني  11-73
تلك المباني الغير سكنية والهياكل 
والتحسينات الرئيسية التي تدخل على 

ّبالتفصيلّاألراضي  ّشرحه ّسيتم ّذلك وكل
ّ.ّأدناه

 
 المباني الغير سكنية          

 
وتتضمن المباني الغير سكنية كافة أشكال  11-74

المباني التي لم يتم تخصيصها للسكن مثل 
العقارات والمرافق والتجهيزات التي هي جزء 

ّوالمنشآتال يتجزأ من تلك المباني  وكماّ.
تكاليفّتجهيزّوتنظيفّالموقعّتدخلّضمنّذكرناّسابقاّأن هّفيّحالةّالمبانيّالجديدةّفإنّ

ّككل ّتكاليفّالبناء ّعنّالمناطقّاألثريةّ.  .ّوالمتاحفّفهيّبالتأكيدّمبانيّغيرّسكنيةأم 
ّ

ّالغيرّ 11-75 ّالمباني ّأنواع ّمن ّالعديد وهناكّأيضا
ّ ّفي ّذكرها ّتم ّفئةCPC2ّّسكنية تحت

ّالسكنية5312ّ ّغير مثلّّللمباني
المستودعاتّوالمؤسساتّالصناعيةّوالتجاريةّ
ّوالمطاعمّ ّوالفنادق ّالترفيهية واألماكن

ّوالسج ّإلىّوالمدارس ّوما ّوالمستشفيات ون
ّذلك ّوالمستشفياتّ. ّوالسجون ّالمدارس وعن

ّسكنيةّغيرّمبانيّتعتبرفعلىّالرغمّمنّأنهاّ
ّلألسرّماوىّتوفرّقدّأنهاّحقيقةّمنّبالرغم

إالّأنهّالّيمكنّاعتبارهاّمبانيّسكنيةّحيثّ
 .ّالدائمة/ّانعدامّاإلقامةّالكاملة

ّ
 منشآت أخرى        

ّ
األخرى التي ال تعد  المنشآتومن أهم  11-76

...( الطرق والصرف الصحي الخ)مباني 
وفيها أيضا يدخل تكاليف تنظيم وتجهيز 

.ّكماّذكرّسابقاّالموقع ضمن تكاليف البناء
ّالحديديةّ ّالسكك ّقضبان ّإلي ّباإلضافة هذا

ّّواألنفاق ّمن المرتبطةّّالمنشآتوغيرها
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ّوالسدودّ ّالطاقة ّمصادر ّواستخراج بالتعدين
ّالفيضا ّاألساسيةّوحواجز ّالبنية ّوكذلك نات

ّوالمحار ّالمائية ّاألحياء ّلتربية ّالالزمة وأخيراّ.
ّالمتاحفّ يمكنّالقولّانهّيصعبّتحديدّهوية
 .واألماكنّاألثريةّأنّكانتّمبانيّسكنيةّأوّال

ّ
CPC2ّّوهناكّالعديدّمنّالنماذجّاألخرىّفيّ 11-77

ّتشمل ّوالتي ّالمدنية، ّالهندسة ّأشغال ّمثل
الطرقّالسريعةّوالشوارع،ّوّالسككّالحديديةّوّ

مدرجاتّالمطارات؛ّالجسورّوالطرقّالسريعةّ
ّالممراتّ ّاإلنفاق، ّومترو ّاإلنفاق مرتفعة،
المائيةّوالموانئّوالسدودّوغيرهاّمنّمحطاتّ
ّاألنابيبّوخطوطّاالتصاالتّ ّخطوط المياه؛
ّوأنماطّ ّطويلة، ّلمسافات ّالممتدة والطاقة

ّأخّر ّإضافية ّكاإلنشاءاتّوأعمال ى
ّوالتصنيع،ّ ّالتعدين ّفي المستخدمة
ّاأللعابّ ّفي ّتستغل ّالتي واإلنشاءات
ّالترفيه ّووسائل ّ.الرياضية

 

 تصنيف األصول الثابتة --حساب رأس المال :  8.10 جدول

 االصول في التغير

 المعامالت وبنود الموازنة
الشركات 
غير 
 المالية

الشركات 
 المالية

الحكومة 
 األسر العامة

المؤسسات غير 
الهادفة للرب  
التي تخدم األسر 

 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد
 

 بقية
 العالم

 المجموع
 
 

 414  414 5 55 32 2 302 االجمالي الرأسمالي التكوين
 الصافي الرأسمالي التكوين

 
151 
 

-4 
 

11 
 

38 
 

8 
 

198 
 

 198 
 

تكوين رأس المال  إجمالي
 الثابت

820 2 35 42 5 376  376 

 الثابتة االصول امتالك
 منها التخلص منها مخصوما

863 2 35 42 5 359  359 

 352  352 5 45 32 2 868 الجديدة الثابتة االصول امتالك
ّالثابتةّاألصولّإمتالك

 الموجودة
5 0 0 3 1 9  9 

ّالثابتةّاألصولّمنّالتخلص
 الموجودة

-4  -3 0 -1 -2  -2 

ّاألصولّملكيةّنقلّتكاليف
 المنتجةّغير

17 0 0  0 17  17 

 157- الثابتّالمالّرأسّاستهالك
 
 

-18 
 
 

-87 
 
 

-83 
 
 

-3 
 
 

-888 
 
 

 -888 
 
 

ّالثابتّالرأسماليّالتكوين
 االصلّنوعّحسبّاالجمالي

        
         المساكن
         االخرى والمباني المنشآت
         المباني عدا المساكن     
         المنشآت االخرى     
التحسينات على       

 األراضي
        

         والمعدات اآلالت
         معدات النقل      
معدات االتصاالت      

 وتكنولوجيا المعلومات
        

         األخرى واآلالتالمعدات      
         العسكرية المعدات
         المفتلحة األصول
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الموارد الحيوانية       
 المتكاثرة والمتجددة

        
المحاصيل والنباتات       

 المتجددة
        

 االصول ملكية نقل تكاليف
 المنتجة غير

        
         الملكية حقوق منتجات
         البحث والتطوير      
 المعادناستكشاف       

 وتقييمها
        

 وقواعد الحاسوب برامج
 البيانات

        
         برامج الحاسوب       
         قواعد البيانات       
 واالدبية الترفيهية األعمال
 االصلية والفنية

        
         االخرى الملكية حقوق منتجات
 82  82 0 8 0 0 86 المخزونّفيّالتغييرات
ّمنهاّمخصوماّالنفائسّامتالك
 منهاّالتخلص

8 0 3 5 0 10  10 
ّالمنتجةّغيرّاالصولّامتالك

 منهاّالتخلصّمنهاّمخصوما
-7 0 8 4 1 0  0 

         مقبوضةّالرأسمالية،ّالتحويالت
         المدفوعة  التحويالتّالرأسمالية

صافيّ / (+) اإلقراض صافي
 (--) االقتراض

-56 -1 -103 174 -4 10 -
10 

0 

ّ
ّالتكوينّ 11-78 ّالعامةّضمن تدخلّالنصبّالتذكارية

ّاإلجمالي ّالثابت ّالرأسمالي وهي معروفه ,
بسبب أهميتها التاريخية و القومية واإلقليمية 

فهيّّ الخاصة دينية أو الرمزيةالوالمحلية و 
متاحةّللجمهور،ّوّغالباّّماّيدفعّالزوارّثمناّ
 للدخولّإليهاّوّهيّمملوكهّللوحداتّالحكومية

األسرّالمعيشيةّوّالمؤسساتّأوّالشركاتّأوّ
ّال ّللربح ّهادفة ّماّّ (NPIs)غير ّوعادة ،

ّوّ ّترفيهية ّأو ّثقافية ّخدمات ّلتقديم تستخدم
ّترويحية ّالثابتّ. ّالرأسمالي ّالتكوين ّضمن و

ّاإلجماليّ ّالنصبّحسبّطبيعتهاّ, تدمجّهذه
ّو ّالسكنية، ّالمبانيّغير ّأو ّالمساكن  ضمن

ّويستح ّاألخرى، ّمعّاإلنشاءات ّتصنيفهم سن
ّاألخرى ّاإلنشاءات ّرأسّ. ّاستهالك ويحسب

ّطويلةّ ّخدمة ّبافتراضّحياة ّلها ّالثابت المال
 .ّّلها

ّ
 التحسينات التي تدخل على األراضي          

 
وتتضمن التحسينات التي تدخل على األراضي  11-79

كافة الوسائل المستخدمة للزيادة  في الكم و 
وّ,ّتدهورهاالنوع أو إنتاجية األراضي أو منع 

ّأوّ ّاألراضي ّتجريف ّو ّتطهير ّمثل األنشطة
الّإنشاءّاآلبارّوّحفرّالريّوّالتيّتعدّجزءّ

ّ ّاألراضي ّمن ّيتجزأ ّعلىّ, ّإليها يجبّالنظر
إماّاألنشطةّ,ّايجابيةّلتلكّلتحسيناتّأنهاّنتائج

األسوارّالبحريةّوالجسورّوالسدودّمثلّإنشاءّ
بّالريّالرئيسيةّوّالتيّتحدثّبالقّرّةنظمأ و

ّيتجزأّ ّال ّجزء ّتعد ّال ّلكنها ّاألراضيّو من
ّعلىّ ّتؤثر ّما ّغالبا ّوالتي ،ّ ّاألراضي من
ّيتمّ ّما ّغالبا ّمالكّو امتالكّاألراضيّلعده
ّفيّ ّنتيجة ّتعد ،ّ ّالحكومة ّبمعرفة هذا

 .هياكل األصولّالمصنفةّعلىّأنها
ّ

ّاألراضيّ 11-81 ّعلى ّتدخل ّالتي ّالتحسينات تمثل
ّالتيّتختلفّ ّو ّالثابتة ّمنّاألصول عنّفئة

ّقبلّ ّالموجودة ّالمنتجة أصولّاألراضيّغير
ّالتحسينات ّإجراء ّإجراءّ. ّقبل فاألراضي

ّغيرّ ّلألصل ّمؤثرة ّ ّبقايا ّهي التحسينات
المنتجّوّعلىّهذاّالنحوّتخضعّللمكاسبّوّ
ّالتغيرّ ّسعر ّعن ّمنفصل ّبشكل الخسائر

ّالتحسينات ّعلى ّالمؤثر ّالحاالتّ, ّفي أما
رضّالتيّالّيكونّمنّالممكنّفصلّقيمهّاأل

ّالتحسينات ّهذه ّقيمه ّو ّالتحسينات ,ّقبل
الجزءّ نبغيّتقسيمّاألراضيّللفئةّالتيّتمثلفي

 .األكبرّمنّالقيمة
ّ

ّاألراضيّ 11-81 ّكل ّعلى ّالملكية ّنقل ّتكلفة إن
ّالتحسيناتّالتيّتدخلّ ّضمن ينبغيّإدراجها

 .ّعلىّاألراضي
ّ

 اآلالت  و المعدات         
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النقل  آالتوالمعدات  اآلالتتشمل   11-82

االتصاالت السلكية والمعلومات ومعدات 
ّ.و باقي اآلالت و المعدات (ICT) والالسلكية

فانّاآلالتّوالمعداتّ,ّوّكماّهوّموضحّأعاله
ّألتأجيريالتيّتقعّتحتّالتمويلّ تعاملّعلىّّ

ّ ّالمستخدم ّالمستأجر)أن ّمنّ( ّبدال يحوزها
ّللمؤجر ّمحازة ّاعتبارها ّلألدواتّ, ّبالنسبة و

ّنس ّبمعدلّالرخيصة ّشراؤها ّيتم ّالتي ّو بيا
ّمنتظمّنسبيا ّّكاألدواتّاليدوية, ّةمستثنافهيّ,

ّالسكنيةّ المباني حيثّتشكلّجزءّالّيتجزأّمن
والمعداتّّوّكذلكّأيضاّاآلالت.ّغيرّالسكنيةّو

ّالعسكرية ّلألغراض ّتمتلك ّالتي ّنظمّ, و
وّيستعملهاّالعسكريونّ,ّاألسلحةّمنّفئةّأخرى

 .بنفسّالطريقة
ّ

آلالتّوالمعداتّمثلّالمركباتّواألثاثّ،ّإنّا 11-83
ّالمطبخ ّمعدات ّومعداتّ و ّالحاسوب وأجهزة

ّالمعيشية ّاألسر ّتحوزها ّالتي  االتصاالت
ّالنهائي ّاالستهالك ّتعدّألغراض أصولّّال

ّكالتكوينّ ّيعامل ّال ّاستحوذها ّإن ّو ثابتة
ّفانّ .الرأسماليّالثابتّاإلجماليّ ومعّذلكّ،

ّا ّالمنازل ،ّ ّالمراكب لمتنقلةّاليخوت،
ّرئيسيةّّالكارفاناتّو ّكمساكن ّتستخدم والتي

تعاملّعلىّأنهاّمبانيّسكنيةّ لألسرّالمعيشية
،ّوّلذاّفانّحيازتهاّمنّقبلّاألسرّيندرجّفيّ

 .تكوينّلرأسّالمالّالثابت
ّ

 معدات النقل         
ّ

 تتكون معدات النقل من معدات لنقل 11-84
ّمعداتّ . األشخاص أو األشياء ّأمثلة ومن

السياراتّوالمقطوراتّوأشباههاّ؛ّالسفنّالنقل،ّ
ّ ؛ ّعربات ّالترامّو ّوقطارات ّالحديدية السكك

والمركباتّ وعرباتّالسككّالحديديةّ؛ّالطائرات
ّوالدراجاتّ ّالنارية ّوالدراجات ،ّ الفضائية

ّالخ ،ّ ّتحصلّّ.الهوائية ّالتي ّالمعدات عدا
ّالنهائيّ ّالستخدامها ّالمعيشية ّاألسر عليها

 .الذاتي
ّ

 معدات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات        
 

 معدات االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 11-85
تتألف من األجهزة التي تستخدم عناصر 

وكذلك أيضا المكونات  التحكم اإللكترونية
ّ.ألجهزةالتي تكون أجزاء هذه ا اإللكترونية

ّالعملي ّوعلىّالصعيد ّيضيقّتغطيةّ, فانّهذا
ّالمعلومات ّتكنولوجيا واالتصاالتّّمعدات

ّالحاسوبّومعداتّاالتصاالتّ ّأجهزة ّ لمعظم
 .ّالسلكيةّوالالسلكية

ّ
 اآلالت والمعدات األخرى          

ّ

تلك اآلالت والمعدات األخرى تتكون من  11-86
ّ .اآلالت والمعدات التي لم تصنف من قبل

ّأمثلتها ّقطعّ ومن ّمن ّغيرها ّو المنتجات
ّأخرىّ ّفئات ّفي ّالمحددة ّوالعناصر الغيار
لتكوينّرأسّالمالّالثابتّوالمدرجةّفيّالفئةّ

2.0ّ  CPCّّّالمركزي ّالتصنيف من
ّلألغراضّ ّتستخدم ّالتي ّاآلالت للمنتجات،

وّمعداتّالمكاتب44ّّوّالخاصة43ّّالعامةّ
ّ ّوالحوسبة ّواألجهزة45ّوالمحاسبة ّواآلالت ،

ّالكهربائي 46ّة ,ّ ّومعدات اإلذاعةّوأجهزة
ّ ّواالتصاالت 47ّوالتلفزيون وأجهزةّ,

ّالبصريةّ ّواألجهزة ،ّ ّالطبية المستلزمات
ّالحائطّوالمجهرية ّوساعات ّاليد ّساعات ّو

ّاألّ,48 ّاألخرىومن ّمثلة ّالوقودّ: عناصر
ّخراطيش) )ّ ّ،337ّللمفاعالتّالنووية ّ  ؛
381ّّأالثاثّو ّالموسيقية ّواآلالت ،383ّّ،

423ّومولداتّالبخارّ،384ّضيةّالسلعّالريا
 .،ّباستثناءّمراجلّالتدفئةّالمركزية

ّ
 المعدات العسكرية         

 
تشتمل المعدات العسكرية على المركبات  11-87

والمعدات األخرى مثل السفن الحربية 
والغواصات والطائرات العسكرية والدبابات 

ّ.الخّ،حامالت الصواريخ و القاذفات، ّ وّ,
ّمرةّ ّالمستخدم ّالعسكرية ّالمعدات معظم
ّوالقنابلّ ،ّ ّوالصواريخ ّالذخيرة ّمثل واحدة،
ّمخزونّعسكريّأوّ ّتعاملّعلىّأنها وغيرها

ّحربي ّذاتّ. ّبعضّالبنود ّفان ،ّ ّذلك ومع
االستخدامّالواحدّكأنواعّمعينةّمنّالصواريخّ

ّ ّذاتّالقدرة ّقدّالتدميريةالبالستية ،ّ  العالية
ّمست ّخدمة ّالمعتدينتوفر ّللردع ولذاّّ مرة

ّلتصنيفها ّالعام ّالمعيار ّتلبى كأصولّ فإنها
 .ثابتة

ّ
 األصول المفتلحة         

 
تغطى األصول المفتلحة المواشي و األشجار  11-88

التي تنمو و  و المحاصيل وموارد النباتات
رقابة وسيطرة تحت  وتتجددوتتكاثر 

ومسئولية و إدارة مباشرة من الوحدات 
 .المؤسسية

ّ
ّعامه 11-89 ّوبصفه ّاألصولّ, ّإنتاج ّيحتاج فعندما

ّتلكّ ّفان ،ّ ّالكتماله ّطويل ّوقت الثابتة
ّنهايةّ ّفي ّإنتاجها ّيكتمل ّلم ّالتي األصول

وّ.ّالفترةّالمحاسبيةّتقيدّكأعمالّقيدّاالنجاز
ّالخاصّ ّللحساب ّاألصول ّتنتج ّعندما لكن
ّيحوزهاّ ّأصول ّأنها ّعلى ّتعامل فإنها

لّعلىّمستخدميهاّوّفيّنفسّالوقتّلنّتعام
ّ ّقيد ّأعمال ّالمبادئّّ .االنجازأنها ّهذه و

ّعلى ّأيضا ّتنطبق ّاألصولّ العامة إنتاج
وّاألشجارّوّالتيّقدّّالمواشيالمفتلحةّمثلّ

ّ .تأخذّوقتاّطويالّلتصلّإلىّمرحلةّالنضج
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ّ ّبينهماوهناك ّألتفرقه ّيجب ّحالتين  إنتاج:
ّمنتجينّ ّقبل ّمن ّالمفتلحة المنتجات

ّمثل ،ّ ّ متخصصين ّأو شتالتّالمربين
ّاألصولّ ّمن ّالخاص ّاإلنتاج ّو ،ّ األشجار

 .المفتلحةّمنّخاللّمستخدميها
ّ

المواشيّّفإن,فيّحالةّاإلنتاجّللحسابّالخاص 11-91
ّلم ّوالتي ّاألشجار ّوّ  أو ّبعد ّإنتاجها يكتمل

التيّلمّتعدّوّتجهزّللبيعّأوّالتسليمّتقيدّعلىّ
ومنّاألمثلةّعلىّذلكّ.ّأنهاّأعمالّقيدّاالنجاز

ّعمر ّذات ّللبيعّّالخيول ّتربى ّالتي ّو عام
ّعامان ّعمرها ّسباق ّكخيول ّاألشجارّ, أو

الصغيرةّالمثمرةّوّالتيّتحتاجّإلىّالمزيدّمنّ
ّتسويق ّقبل ّقيدّّهاالنمو ّاألعمال ّهذه ومثل

االنجازّتقيدّوّتقدرّبنفسّالطريقةّتماماّكأيّ
ّ.نوعّآخرّمنّاإلنتاج

ومعّذلك،ّعندماّتستخدمّالمواشيّأوّاألشجارّ 11-91
أنتجتّعلىّحسابّّالمزارعّأوّكأصولّثابتةّ
فانّاألصولّالغيرّمكتملةّفيّ,ّالمربىّالخاص

ّمكتملةّ ّالغير ّالخ ّاألشجار ّأو ّالمواشي شكل
ّفيّ النمو، ّلالستخدام ّجاهزة ّتعد ّال والتي
الّتعاملّعلىّأنهاّأعمالّقيدّاالنجازّ,ّاإلنتاج

ّمنّ ّاإلجمالي ّالثابت ّالرأسمالي ّكتكوين ولكن
 .ّنهائيّخاللّوحدةّإنتاجّكمستخدم

ّ
  والمتجددة المتكاثرة الحيوانية الموارد          

 
عائد المنتجات المتكررة والمتكاثرة قيد ي 11-92

بصورة  وتتجددللمواشي التي تنمو وتتكاثر 
رقابة مباشرة ومسئولية و إدارة متكررة تحت 

ّمن الوحدات المؤسسية ّحيواناتّ, كتربية
ّاأللبان ّلإلدرار ّالتكاثر، والحيواناتّ والصوف,

ّأو ّوالسباقات ّالنقل، ّألغراض  المستخدمة
الحيواناتّ أماّ.ّعلىّأنهاّأصولّثابتة,ّالترفية

ّفيّذلك ّبما ّ التيّتربىّللذبحّ، الّالدواجنّ،
ّمخزون ّولكن ّثابتة ّأصول ّتستبعدّ .تعد و

ّأنتجتّ ّالغيرّمكتملةّإالّإذا األصولّالمفتلحة
 .لالستخدامّالذاتيّوّالخاص

ّ
ّالبند 11-93 ّهذا ّلمنتجاتّّويشمل ّالمتكرر العائد

ّالمائية ّاألصول ّالمواردّ, ّمن ّتتكون والتي
ّ ّالتوالد ّعلى ّللمحافظة ّكلّّو ,المائية في

ّما ّحاالت ّباستثناء ّلكن ّو ّالحاالت ,ّ رغمّو
ذلكّ،ّفإنهاّتكونّصغيرةّويمكنّتجاهلهاّماّلمّ

 .كبيرةّةأهميّلها يكن
ّ

ّوّللّالتكوينّالرأسماليّالثابتّاإلجمالي 11-94 ماشية
ّفيّّاألصول ّاستعمالها ّيستمر ّوالتي المفتلحة

ّالتكاثر،ّ ّكحيوانات ّأخر ّبعد ّعاما اإلنتاج
ّاأللبان ّاالستحواذّ, ّبقيمة ّيقاس والصوف

ّالتصرف ّقيمة ّمنه ّمطروحا ّأنهاّ, ّمراعاة مع
غيرّمكتملةّالنموّوّتربىّعلىّحسابّالمنتجّ

وّبالتاليّهذاّيساويّالقيمةّاإلجماليةّ.ّالخاص
وّغيرّالمكتملةّالنموّّلجميعّالماشيةّالمكتملة

ّالحسابّالخاص ّعلى ّتنتج ّالتي ّالتيّ و و
يحوزهاّالمستخدمينّللماشيةّوالثروةّالحيوانيةّ

والتصرفّعبارةّعنّّ. ناقصّقيمةّالتصرف
ّبماّ ّيتخلصّمنها، ّأو ّتباع ّالتي الحيوانات
فيّذلكّتلكّالتيّتباعّللذبحّ،ّباإلضافةّإلىّ

وّ .الحيواناتّالمذبوحةّمنّقبلّأصحابها تلك
ّمنّ ّاالستثنائية ّالخسائر ّوالثروةّالتقيد ماشية

ّاألمراضّ ّتفشي ّعن ّالناجمة الحيوانية
ّالتلوثّ، ،ّ ّأوّ الرئيسية ،ّ الجفافّوالمجاعة

ّ ّالطبيعية ّالكوارث ّمن ّغيرها التغييراتّفي
ّوليسّ ّاألصول ّحجم ّحساب ّفي األخرى

ّالعارضةّّ .واستثناءّكتصرف ّالخسائر أما
ّالع ّالوفيات ّبسبب ّالناجمةّللحيوانات رضية

 عنّأسبابّطبيعيةّتشكلّجزءاّمنّاستهالك
ّالثابت ّالمال ّ رأس ّالمالّو ّرأس استهالك

ّيقاسّباالنخفاضّفيّقيمتهّ الثابتّللحيوانّ
 .تقدمّفيّالعمرّكلما

ّ
 وتتجددالتي تتكاثر المحاصيل والنباتات          

 بصورة متكررة
 

التي األشجار والمحاصيل والنباتات تكون  11-95
بصورة متكررة تحت  وتتجددتنمو وتتكاثر 

رقابة مباشرة ومسئولية و إدارة من الوحدات 
بماّ)فهيّتشتملّعلىّاألشجارّّ,المؤسسية

ّالكروم ّمزارع ّذلك ّوالشجيرات في المفتلحةّ(
ّالراتنج ّو ،ّ ّوالمكسرات ّوّ للفواكه ّاللحاء و

وّاألشجارّالتيّتربىّمنّ .منتجاتّاألوراق
ّمرةّ ّمكتمال ّإنتاجا ّتعطى ّو ّالخشب اجل

ّفيّالنهاية ّواحدة ّتقطعّفيّنهايةّّأو, عندما
ّفيّ ّكما ّثابتة، ّأصول ّتعد ّال المطاف
ّمحصولّ ّتنتج ّالتي ّو ّالخضار ّأو الحبوب
ّتعتبرّ ّال ّحصادها ّيتم ّوعندما ّفقط واحد

 .أصولّثابتة
ّ

ّللمزاّر 11-96 ّاإلجمالي ّالثابت ّالرأسمالي عّالتكوين
يتكونّمنّقيمةّاالستحواذّ والبساتينّوغيرهاّ،

ّالتصرف ّقيمة ّمنها ّوّّ مطروحا لألشجار
ّوّ ّالنمو ّمكتملة ّغير ّو ّالمكتملة الشجيرات

 وكما . التيّأنتجتّعلىّالحسابّالخاص
ّيمكنّال فإن سبق فيما أوضحنا ّاألخيرة قيمة

ّقيمةّ ّمن ،ّ ّاألمر ّلزم ّإذا ،ّ ّتتقارب أن
نتاجهاّخاللّتلكّفيّإ التكاليفّالتيّتكبدتها

إعدادّ علىّسبيلّالمثالّ،ّفإنّتكاليف.ّالفترة
الطقسّأوّ األرضّوزراعتهاّ،ّوّالحمايةّمن

المرضّ،ّوالتقليمّ،ّوالتدريبّ،ّوماّإلىّذلكّ
ّوّ ّالنضج ّمرحلة ّإلى ّالشجرة ّتصل ّحتى ،

ّ ّويبدأ ّإلنتاجااإلثمار ّالتصرف. ّيشمل  و
ّالتيّ ّالمباعةّأو األشجارّوالشجيراتّوغيرها

ّ ّ نقلهاتم ّأخرى ّوحدات ّأيضاإلى تلكّّو
ّعمرهاّ ّانتهاء ّقبل ّقطعها ّتم ّالتي األشجار

ّتقعّّ.االفتراضي ّالزراعية ّالمخرجات فكل
ّتحتّرحمةّظروفّالطقس يجبّأنّ حيث,

ّالظروفّ ّفي ّالتغيرات ّاالعتبار ّفي تأخذ
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ّاالستثنائية ّوالخسائر ّلتصرفّالّ .المناخية و
 ببيشملّالخسائرّاالستثنائيةّمنّاألشجارّبس

ّمثلّ ّالطبيعية ّالكوارث ّمن ّغيره ّأو الجفاف
األعاصيرّ،ّوتقيدّهذهّالتغييراتّ العواصفّأو
 .حسابّحجمّاألصول األخرىّفي

ّ
 تكاليف نقل ملكية األصول غير المنتجة         

 
 تمثلّتكاليفّنقلّملكيةّاألصولّغيرّالمنتجة 11-97

ّتكتملّ ّأن ّيمكن ّال ّالتي ّو ّالمنتجة األصول
ولذلكّفإنهاّ .منتجّآخرّقيمتهاّمعّقيمةّأصل
لتكوينّالرأسماليّالثابتّلّتظهرّفيّفئةّمستقلة

ّضيااألّر هناكّاستثناءّفيّحالة و.ّاإلجمالي
ّملكية ّنقل ّتكاليف ّمع ّالتعامل ّيتم  حيث

ّعلىّّ ّتدخل ّالتي ّكالتحسينات باالتفاق
فيّ وّتمّتعريفّتكاليفّنقلّالملكية .األراضي
 .52.11حتى48.11ّّالفقرتينّ

ّ
 منتجات حقوق الملكية        

 
منّأمثلةّالمنتجاتّالتيّتتمتعّبحقوقّالملكيةّ 11-98

وّ البحثّوالتطويرّ،ّواستكشافّالمعادن نتائج
التقييمّ،ّوبرامجّالكمبيوترّوقواعدّالبياناتّ،ّوّ
ّالفنية ّأو ّواألدبية ّالترفيهية ّاإلعمال ّأصول

ّقيمتهماّّفجميعهما ّمعظم ّأن ّبحقيقة يتميزا
ّفكري ّجهد ّإلى ّتعزى ّعلىّ. ّوصفها ّيمكن و

إن المنتجات التي تتمتع بحقوق ,ّالنحوّالتالي
الملكية هي نتيجة البحث ، التنمية و 
التطوير، والتحقيق أو االبتكار و التي يمكن 
للمطورين تسويقها أو استخدامها في اإلنتاج 

ن طريق نظرا الن استخدامها محجوب ع, 
ّالمعرفةّّ.الحماية القانونية أو غيرها وتظل

أصلّطالماّأنّاستخدامهاّيمكنّأنّيشكلّنوعّ
أماّعندماّتنعدمّالحمايةّ,ّمنّاالحتكارّلمالكها

ّالتطوراتّ ّبسبب ّالقدم ّبالية ّتصبح أو
 .ّالمتالحقة،ّفإنهاّتتوقفّعنّكونهاّأصل

ّ
ّبحقوقّ 11-99 ّتتمتع ّالتي ّالمنتجات ّبعض تستخدم

ّمنفرد ّعنّالملكية ّالمسئولة ّالوحدة ّقبل ّمن ة
ّالتيّ ّأوّمنّجانبّالوحدة ّوّتطويرها، تنميتها

ويعتبرّاستكشافّالمعادنّوّ.ّنقلّإليهاّالمنتج
ّذلك ّعلى ّمثال ّالتقييم ّالمنتجاتّ. ّتستخدم و

ّالجاهزة ّالحاسوب ّبرامج ّمثل ّاألخرى، وّ,
النسخةّ"األولّهوّ.ّاألصولّالفنيةّّفيّشكلين

ّالرئيسية ّاألصلية" ّأو ّتسيطرّوا. ّما لتيّغالبا
ّواحدة ّوحدة ّعليها ّبعضّ, ّتوجد ولكن

ّأدناه ّسنوضح ّكما ّاالستثناءات ويستخدمّ.
ّتزودّ ّبدورها ّهي ّالتي ّالنسخ ّلعمل األصلي

وّيجوزّبيعّالنسخّبدونّشروطّ.ّوحداتّأخرى
  .أوّأنهاّبمقتضىّترخيص

ّ
ّشروطّ 11-111 ّبدون ّالمباعة ّالنسخ ّتعامل و

ّاست ّإذا ّالثابتة ّاألصول ّأحد ّأنها وفتّعلى
ّستستخدمّفيّاإلنتاجّ ّوّأنها الشروطّالالزمة،

أماّالنسخةّالتيّ.ّّلفترةّتزيدّعنّسنةّواحدة
قدّتتوفرّبموجبّترخيصّاستخدامّيمكنّأنّ
ّاستوفتّ ّإذا ّثابت ّأصل ّأنها ّعلى تعامل
ّتستخدمّ ّأن ّالمنتظر ّفمن ّالالزمة، الشروط

ّعام ّمن ّألكثر ّاإلنتاج ّفي ّلهّ, والمرخص
اطرّوّمكافآتّيفترضّأنّيتحملّجميعّمخ

وهناكّمؤشرّجيدّ،ّولكنّليسّمنّ.ّالملكية
ّترخيصّ ّشراء ّتم ّإذا ّهو ،ّ الضروري
ّعلىّ ّبالتعاقد ّمنتظمة ّبمدفوعات االستخدام

ّسنوات ّعدة ّمدى ّاكتسبّ, ّله والمرخص
ّتعتبرّ ّفإنها ،ّ ّللنسخة ّاالقتصادية الملكية

ّأصل ّحيازة ّ ّالمدفوعاتّ. ّكانت ّإذا أما
ّعلى ّللحصول ّالمدفوعة ترخيصّّالمنتظمة

ّفانّ ،ّ ّاألجل ّطويل ّعقد ّدون االستخدام
ّخدمة ّمدفوعاتّعن ّتعد ّالمدفوعات ّإذاّ. و

ّسلسلةّ ّتليها ّأولية ّكبيرة ّدفعة ّهناك كان
أصغرّمنّالمدفوعاتّفيّالسنواتّالالحقةّ،ّ
ّالتكوينّ ّأنها ّعلى ّتقيد ّاألولى ّالدفعة فان
ّالتعاملّمعّالدفعاتّ ّيتم الرأسماليّالثابتّو

ّل ّكمدفوعات ّماالالحقة ّخدمة ّكانّ. إذا
ّاألصلّ ّإنتاج ّللمرخصّله الترخيصّيسمح
وتحملّمسؤوليةّالتوزيعّ،وّدعمّوصيانةّهذهّ
النسخّ،ّوّمنّثمّيوصفّعلىّانهّترخيصّ
ّإنتاج،ّوينبغيّالنظرّإليهّ استنساخّأوّإعادة
علىّانهّبيعّجزءّأوّكاملّاألصلّإلىّوحدةّ

 .المالكةّلعقدّترخيصّإلعادةّإنتاج
ّ

عّنسخّمجانيةّمنّقبلّعندماّيتمّتوزي 11-111
المالك،ّفانّالتدفقاتّبينّالمالكّوالمستلمّالّ

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّتقيد ّعلىّ. و
الرغمّمنّتوافرّالنسخّالمجانية،ّّفانّالمالكّ
الّيزالّيتوقعّالحصولّعلىّفوائد،ّوّلذاّفأنّ
ّالميزانيةّ ّفي ّتقيد ّالفوائد ّلتلك ّالحالية القيمة

ّالعمومية ّتوزع. ّعندما المعلوماتّمجاناّّأما
فإنهاّتكونّناقصةّوّأنّالمالكّينوىّإتاحةّوّ
توفيرّتلكّالمعلوماتّمفصلةّبسعرّفيّوقتّ

ّالتيّيتمّ.ّّالحق وّبرامجّالحاسوبّالجاهزة
ّ ّاختبار ّمرحلة ّفي ّمجانا  Beta)توزيعها

Test)ّاألمثلة ّهذه ّاحد ّهو ّالمالكّ. ّيبرر و
ّعلىّ ّالتيّتعود ّأساسّالفوائد النفقاتّعلىّ

ّنسخّاإلن ّإتاحة ّيمكنه ّو ّبها ّالخاصة تاج
ّ ّوتوليد ،ّ ّالتسويق ّفيّّالشهرةألغراض أو
 .الحاالتّالتيّيرىّأنهاّتستحق

ّ
وغالباّماّيكونّالحالّبالنسبةّلبعضّ 11-112

ّأنّ ّالملكية ّبحقوق ّتتمتع ّالتي المنتجات
ّالمالكّ ّعدا ّوحدات ّإلى ّتعود بعضّالفوائد
ّتتمتعّ ّمنتجات ّإنتاج ّتحفز ّأنها ّحد إلى

ّالملك ّوحداتّبحقوق ّقبل ّمن ّاألخرى ية
ّأخرى ّأمثلة. ّمن ّالمباشرةّ و ّغير اآلثار

ّمنّّ ّجديدة ّلفئة ّالتنمية ّفي ّانفراجة لتحقيق
ّتطورّ ّاألخرى ّالشركات ّلجعل األدوية
المنافسةّعلىّاألدويةّمنّنفسّالنوعّ،ّوّأنّ
نجاحّأوّفشلّاستكشافّالمعادنّفيّمنطقةّ
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ّتعلمّّ ّمعينة
فيّمنطقةّالوحداتّاألخرىّعنّحقوقّالتنقيبّ

ّمجاورة ّالطريقةّ. ّبنفس ّمعهم ّالتعامل ّيتم و
ّنظامّ ّفي ّالخارجية ّالعوامل ّمن كغيرهم

ماّلمّيكنّهناكّأثرّللقياسّ,ّالحساباتّالقومية
ّفالّ ،ّ ّكليهما ّأو ّالطرفين ّالنقديّألحد الكمي
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّشيء ّأي .ّيقيد

كتيبّعنّاشتقاقّمقاييسّرأسّالمالّلمنتجاتّ
ّالم ّحقوق ّاالقتصاديّ)لكية ّالتعاون منظمة

 .تحتّاإلعداد(ّوالتنميةّ،ّيصدرّقريبا
ّ

 البحث والتطوير          
 

11-113 ّ ّالمنتجات بحقوقّّالمتعلقةتشمل
ّوالتطوير ّالبحث ّعمليات ّنتائج ,ّالملكية

يتكون من قيمة [ التجارب]فالبحث والتطوير
اإلنفاق على العمل اإلبداعي بناء على أساس 

المعرفة ، بما في ذلك  منهجي لزيادة رصيد
المعرفة اإلنسانية والثقافة، والمجتمع ، 
واستخدام هذا الرصيد من المعرفة البتكار 

 يمتد ليشمل رأس الو هذا. تطبيقات جديدة
المال البشري كأصول ضمن نظام الحسابات 

ّالقومية ّالبحثّ. ّقيمة ّتحدد ّأن ّينبغي و
والتطويرّمنّحيثّالفوائدّاالقتصاديةّوالمتوقعّ

ّالمستقبلأ ّفي ّتقدمها ّن ّتوفيرّ. ّيشمل وهذا
ّالبحثّ ّعمليات ّحالة ّفي ّالعامة الخدمات

وعموما،ّّفانّ.ّوالتطويرّالتيّتحوزهاّالحكومة
ّمنافعّ ّتوفر ّال ّالتي عملياتّالبحثّوالتطوير
ّالثابت،ّ ّاألصل ّتشكل ّال ّلمالكها اقتصادية
ّوسيط ّاستهالك ّأنها ّعلى ّتعامل ّأن ,ّوينبغي

السوقيةّللبحثّوالتطويرّّإالّإذاّلوحظتّالقيمة
ّمجموعّ ّعند ّتقيم ّربما ّو ّمباشر، بشكل
التكاليفّ،ّبماّفيّذلكّالتكاليفّغيرّالناجحةّ

 .6للبحثّوالتطويرّ،ّكماّوضحّفيّالفصلّ
ّ

ينبغيّإدراكّعملياتّالبحثّوالتطويرّ 11-114
ّرأسّالمال ّتكوين ّمن ّجزء ّأنها ّعلى ّمنّ, و

ّمعالجةّ ّمن ّبد ّال ّفانه ،ّ ّذلك ّتحقيق أجل
ّم ّالقضاياالعديد ّن ّالمقاييسّالمشتقةّ. وتشمل

ّاألسعار ّومؤشرات ّوالتطوير، ّالبحث ّمن وّ,
ّ ّالحياة ّمدى ّخدمة ّالتوجيهاتّ. ّبعض و

المحددةّ،ّجنباّإلىّجنبّمعّكتيباتّالمنهجيةّ
ّمفيدةّ ّوسيلة ّتوفر ّسوف ّالعملية، والممارسة
للعملّعلىّتحقيقّالحلولّالتيّتعطيّمستوىّ

 .ناتجةمناسبّمنّالثقةّفيّالمقاييسّال
ّ

ّوالتطويرّ 11-115 ّالبحث ّنفقات ّإدراج ومع
ّكتكوينّرأسّالمال ّاالختراعّ, ّبراءة فانّوجود

ّالحساباتّ ّفيّأصولّنظام ّبارزة ّسمة ّيعد لم
ّالقومية ّانهّ. ّعلى ّالبراءة ّاتفاق ّإلي ّينظر و

ّيختصّ ّالذي ّو ّالقانوني ّاالتفاق ّمن بدال
وّاتفاقّ,ّبشروطّالوصولّإلىّالبحثّوالتطوير

نّأشكالّترخيصّاالستخدامّالبراءةّهوّشكلّم

كزيادةّفيّالمدفوعاتّعنّالخدماتّأوّحيازةّ
 .أحدّاألصول

ّ
 استكشاف المعادن والتقييم         

ّ
يتكون استكشاف المعادن والتقييم  11-116

من قيمة اإلنفاق على التنقيب عن البترول 
و الغاز الطبيعي والرواسب غير البترولية و 

ّهذهّّ.تالتقدير الالحق لالستكشافا وتشمل
ّتكاليفّ النفقات ّقبلّالترخيصّو تكاليفّما

ّاالستحواذ،ّ ّو ّالترخيص ّعلى الحصول
ّالتجريبيواالمتالكّوالتقديرّوّتكاليفّالحفرّ

ّالجويّ ّتكاليفّعملياتّالمسح ّفضالّعن ،
منّ وّالتيّيتمّتحملهاّلتمكن والنقلّوغيرهاّ،

ّاالختبارات ّوّّإجراء ّاالستكشاف ّعمليات و
ّبدأ إعادةّالتقديرّبعدوعادةّماّيتمّّ .التجريب

ّتكلفةّّاالستكشاف ّوتقيد ّلالحتياطي التجاري
ّ ّفي ّالتقديرات ّالثابتّالهذه ّالرأسمالي تكوين

 .اإلجمالي
ّ

11-117 ّ ّالمعادن ّاستكشاف ّالكتشافيجري
الرواسبّالجديدةّمنّالمعادنّأوّالوقودّوالتيّ

ّاستغاللها ّتجاريا يمكن ّهذاّ, ّإجراء ويمكن
ّال ّعلى ّقبلّاالستكشاف ّالخاصّمن حساب

ّأوّ ّالتعدين ّمجال ّفي ّالعاملة المؤسسات
ّالوقود ّواستخراج ّاستكشاف ّتقومّ, وقد

ّبتنفيذ ّالمتخصصة أنشطةّ المؤسسات
االستكشافّإماّألغراضهاّالخاصةّأوّمقابلّ

وّتؤثرّالمعلوماتّالتيّتمّالحصولّّ .رسوم
أنشطةّ عليهاّمنّالتنقيبّوّاالستكشافّعلى

ّعدة ّمدى ّعلى ّتعاملّ . سنوات اإلنتاج و
ّاالستكشافّ النفقاتّالمترتبةّعلىّالتنقيبّو

ّغضون ّقامتّ في ّسواء ،ّ ّالمحاسبية الفترة
نفقاتّ علىّحسابهاّالخاصّأمّال،ّعلىّأنها

ّوتندرجّضمنّ ّالفكرية ّلمنتجّالملكية استحواذ
ّاإلجماليّ ّالثابت ّالرأسمالي التكوين

 .للمؤسسات
ّ

ّالتكوينّ 11-118 ّضمن ّالمدرجة والنفقات
يّالثابتّاإلجماليّالّتشملّتكاليفّالرأسمال

ّأيضاّ ّولكن ّفقط ّالتجريبي ّالحفر عمليات
التكاليفّالمتحملةّلتسهيلّتنفيذّاالختباراتّوّ
ّوتكاليفّ ّالجوي ّالمسح ّكتكاليف التجريب

ّغيرها ّأو ّ النقل ّاألصلّ. ّتقاسّقيمة ّال و
ّالمكتشفةّ الناتج ّالجديدة ّالرواسب بقيمة

المخصصةّالمواردّ باالستكشافّوّلكنّبقيمة
ّالمحاسبية ّالفترة وعندماّ .لالستكشافّخالل

ّالمتعاقدون، ّخالل ّمن ّاألنشطة  تنفذ
ّالمتعاقدين،ّ ّهؤالء ّيتقاضاها ّالتي فاألسعار
بماّفيّذلكّفائضّالتشغيل،ّتصبحّجزءاّمنّ

ّالمتحملة قيمة ّاستهالكّ . النفقات ويحسب
ّالثابت ّالمال ّباستخدامّ رأس ّاألصول لتلك

ّ ّالخدمةمتوسط ّلتلكّ حياة والمشابهة
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ّالنفطّ ّأو ّقبلّشركاتّالتعدين ّمن المستخدمة
 .لحساباتهمّالخاصة

ّ
  برامج الحاسوب الجاهزة وقواعد البيانات         

 
ّوقواعدّ 11-119 ّالكمبيوتر ّبرامج ّتجميع يتم

ّمعا ّالبياناتّ البيانات ّلقاعدة ّيمكن ّال ألنه
ّنظامّ ّعن ّمستقل ّبشكل ّتتطور ّأن المحسوبة

,ّنظمّإدارةّقواعدّالبيانات)إدارةّقاعدةّالبياناتّ
 .والتيّهيّذاتهاّبرامجّجاهزةّللحاسوب

 
 
 
 

 برامج الحاسوب الجاهزة
 

برمجيات الحاسوب الجاهزة تتألف   11-111
من برامج الحاسوب، و وصف البرامج والمواد 

من نظم وتطبيقات  المساعدة  لكال 
وّيشملّالتكوينّالرأسماليّالثابتّّ .البرمجيات
ّبرمجيات اإلجمالي ّمنّّفي ّكال الحاسوب

ّاألولية ّالبرامجّ التنمية ّمن والتمديداتّالالحقة
استحواذّالنسخّوالتيّتصنفّعلىّأنهاّ وكذلك
 .أصول

ّ
ّالحاسوب 11-111 ّتطوير ّبرامج تطويرّ تمثل

ّالملكية ّحقوق ّمنتج ّإذاّ و, ّكأصل تعامل
استخدمتّفيّاإلنتاجّمنّخاللّالمالكّألكثرّ

ّسنة ّمن ّالبرامج, ّتكون ّقد لالستعمالّ و
ّللبيعالخا ّتكون ّقد ّوسائلّ صّأو ّخالل من

أماّإذاّبيعتّنسخّالبرامجّفيّالسوقّ،ّ,ّالنسخ
ّفي ّالواردة ّالمبادئ ّحسب ّتعامل الفقرةّ فإنها

 البرامجّالتيّتمّشراؤهاّمنّالسوق .111.11
ّالبرامجّ ّأن ّحين ّفي ،ّ ّالمشترين ّبأسعار تقيم
ّاألساسيّ ّسعرها ّحسب ّتقدر ّبالمنزل المقدمة

تكاليفّاإلنتاجّإذاّلمّيكنّالتقديريّ،ّأوّحسبّ
 .ممكناّتقديرّالسعرّاألساسي

ّ
 قواعد البيانات

 
تتكون قواعد البيانات من ملفات  11-112

تسم  بالوصول  البيانات التي نظمت بطريقة
وّيمكنّ.ّالفعال إلى الموارد واستخدام البيانات
ّحصرياّ  ّالبيانات ّقواعد ّتطور لالستخدامّّأن

ّمتكاملة ّوحدة ّو ّككيان ّللبيع ّالخاصّأو أوّ,
 للبيعّعنّطريقّوسائلّالترخيصّللوصولّإلى

ّعليها ّالمحتوى ّالشروطّ .المعلومات وتطبق
علىّقاعدةّبياناتّاالستخدامّالخاص،ّ القياسية

ّشراؤها ّتم ّالتي ّالبيانات ّوقاعدة ترخيصّ أو,
ّيشكلّ ّالتي ّو ّالبيانات ّقاعدة ّإلى للوصول

 .األصل
ّ

ّيقدرّ 11-113 ّأن ّيجب ّالبيانات ّقاعدة إنشاء
وّأنّتكلفةّنظامّ .عموماّحسبّمبلغّالتكاليف

ّ ّالبيانات ّقواعد ّقواعدّ)إدارة ّإدارة نظم
المستخدمةّالّينبغيّأدراجهاّضمنّ(ّالبيانات

ّأصلّبرامجّ التكاليفّولكنّتعاملّعلىّأنها
ّعقدّ ّبموجب ّتستخدم ّلم ّما ّجاهزة حاسوبية

ّإيجارّتشغيلي ةّإعدادّالبياناتّتكلف وّتدرج,
ّالبياناتّ بالشكلّالمناسبّضمنّتكلفةّقاعدة

.ّإنتاجّالبيانات ولكنّليسّكتكاليفّحيازةّأو
ّوقتّ ّعلى ّتشتمل ّأخرى ّتكاليف ّهناك و

ّالذي ّمقدارّ الموظفين ّأساس ّعلى يقدر
ّالبيانات،ّ الوقتّالمستغرقّفي تطويرّقاعدة

ّمال ّرأس ّلخدمات ّتقدير األصولّ و
ّق ّتطوير ّفي ّالبياناتالمستخدمة ,ّاعدة

 .المستخدمةّكاستهالكّوسيط وتكاليفّالبنود
ّ

ّفيّ 11-114 ّالبيانات ّقواعد ّتقدير ينبغي
والتيّتشملّقيمةّ السوقّحسبّسعرّبيعهاّ،

ّالمعلومات ّمحتوى ّكان, ّعنصرّ فإذا قيمة
ينبغيّأنّ البرمجياتّمتاحةّعلىّحدةّ،ّفإنه

 .تقيدّكبيعّالبرمجيات
ّ

 والفنية األصلية اإلعمال الترفيه واألدبية          
 

تتكون اإلعمال الترفيه واألدبية  11-115
األفالم األصلية ،  والفنية األصلية من أصول

والتسجيالت الصوتية والمخطوطات، 
واألشرطة، و النماذج، و العروض 

البرامج التلفزيونية  المسرحية واإلذاعية و
, والحفالت الموسيقية و األحداث الرياضية

وّغالباّماّيتمّ ..المسجلة أو المجسدة, الخ
ّالحسابّ ّعلى ّاألعمال ّهذه ّمثل تطوير

ّالخاص ّأنواعّ ثم, ّباستخدام ّبيعها يتم
ّالقياسية .التراخيص ّالشروط ّيتمّ و التي

ّوّ ّالمستنسخة ّالنسخ ّعلى ّمنها التعرف
ّكانتّ .النسخةّاألصليةّتعدّأصولّثابتة إذا

ّ ّاألصلية ّكنفائسّالممتلكةالنسخة فانّ,
ّال ّ ّ إنتاجها ّكإنتاج ّعلىّيعد ّثابت أصل

ّالخاص ّالحساب ّقد, ّلكنها تصنفّعلىّ و
  أنهاّعملّقيدّاالنجاز

ّ
ّفيّ 11-116 ّاألصلية ّالنسخة ّقيمة وتقدر

ّأنّ ّحين ّفي ّالمشتري، ّسعر ّحسب السوق
ّسعرهاّ ّحسب ّتقدر ّبالمنزل ّالمقدمة البرامج
األساسيّالتقديريّ،ّأوّحسبّتكاليفّاإلنتاجّ

 .إذاّلمّيكنّممكناّتقديرّالسعرّاألساسي
ّ
ّ
ّ

 نتجات التي تتمتع بحقوق الملكية األخرىالم
تشمل منتجات حقوق الملكية  11-117

األخرى أي منتجات تشكل أصول ثابتة والتي 
لم يتم تناولها في أي من البنود المحددة 

 .أعاله
 
 المخزوناتالتغييرات في  8
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 بقيمة المخزوناتتقاس التغيرات في  11-118

في المخزونات مخصوما منه قيمة  االدخاالت
السحوبات وقيمة أية خسائر جارية في السلع 
المحتفظ بها في المخزونات خالل الفترة 

ّوّّ.المحاسبية ّاالستحواذات ّهذه ّبعض و
التصرفاتّتعزىّإلىّالمشترياتّأوّالمبيعاتّ،ّ
ّالداخليةّ ّالمعامالت ّيمثال ّاآلخرين ولكن

 .للمشروع
ّ

منّالمفيدّالتمييزّبينّاثنينّمنّالمهامّ 11-119
ّ ّالمؤسسة ّقبل ّمن ّتنجز ّالتي وظيفتهاّ:

ّوظيفتهاّ ّوالخدمات ّللسلع ّمنتجا باعتبارها
ّلألصول ّكمالك ّفيّ. ّالسلعة ّتدخل فعندما

ّقبلّالمخزونات ّمن ّكأصل ّمكتسبة ّتعد
المؤسسةّبصفتهاّالمالكّإماّعنّطريقّالشراءّ

ّالمقايضة) ّأو ّالمعامالت( ّطريق ّعن ّأو
ّالمخزوناتوّتمثلّ.ّالداخليةّمعّنفسهاّكمنتج

ّمنّ ّاألصل ّالتخلصّمن ّو ّالتصرف الجيدة
ّاستخدامّ ّأو ّالبيع ّطريق ّعن ّإما ّالمالك قبل
آخر،ّعنّطريقّالنقلّالداخليّللمنتجّأوّربماّ

ّ ّالمتكررة ّالخسائر ّالمتكررّ)نتيجة الهدر
ّ(.،العرضيّأوّالتلفّأوّسرقة

 
 المخزوناتالتخزين و رصيد 

 
ّّاغلب 11-121 ّتدخل ّالتي ّالمخزوناتالسلع

تظلّهناكّإلىّأنّيتمّسحبهاّفيّنفسّالحالةّ
ّهوّالحالّحينّدخلت ّكما ّيحدثّ. ّما ,ّنادرا

ّثمنّ ّهيّفيّّالسلعةزيادة ،ّّالمخزوناتبينما
ّولكنّ ّاإلنتاج ّإلى ّتعود ّال ّالزيادات وهذه

,ّوهناكّبعضّالسلع.ّكمكاسبّوّإرباحّملكية
تغييراتّحيثّيحدثّمرورّالوقتّفيّالتخزينّ

ّ ّطبيعة ّالسلعفي ّالحاالت،ّ, ّهذه ّمثل ّفي و
ّعلىّ ّتعامل ّالتخزين ّبسبب ّالقيمة ّزيادة فان
ّالرغمّ ّعلى ّإنتاجّوليسّكمكاسبّملكية، أنها

ّ ّمكاسب ّتحدث ّربما ّانه ّخسائر)من (ّأو
 .كذلك

ّ
والدليلّعلىّأنّالتخزينّّيجريّكنشاطّ 11-121

ّمتوقعّ ّالمخزنة ّالبضاعة ّأنّسعر إنتاجيّهو
ستوىّالعامّلألسعارّ،ّوّمتوقعّبالنسبةّإلىّالم

أيضاّزيادتهّبمقدارّمعينّعلىّمدىّفترةّزمنيةّ
فعلىّسبيلّالمثالّ،ّقدّيكونّمنّ.ّمحددةّسلفا

ّالتجربةّ ّعلى ّبناء ّالشتوي، ّالقمح ّأن المتوقع
ّالحصاد ّعند ّسيجلبّضعفّسعره .ّالسابقة،ّ

ّعدةّ ّمنذ ّإنتاجه ّتم ّالذي ّفالنبيذ ،ّ وبالمثل
نتجّالعامّالحاليّمنّسنواتّأكثرّقيمةّمنّالم

 .خاللّعاملّالتنبؤ
ّ

ّوحدةّ 11-122 ّأي ّالتخزين ّنشاط تباشر
ّوليسّالمنتجّاألصليّللمنتجّفقط ,ّمؤسسية،

ويمكنّلعدةّوحداتّمتعاقبةّأخرىّأنّتباشرّ
ّالتخزين ّخاللّ, ّالسلع ّملكية ّتغيرت إذا
 .التخزين

ّ
فيّالمخازنّعلىّأنهاّّالسلعتصنفّ 11-123

.ّغيرّجاهزةّاإلنتاجّسلعسلعّقيدّاالنجازّأوّ
ّالفترةّ ّخالل ّالقيمة ّفي ّالزيادة وتعامل
المحاسبيةّوالتيّوصلتّللمستوىّالمتوقعّفيّ
ّأيّ ّو ّللتخزين؛ ّإنتاج ّأنها ّالوقتّعلى تلك
ّانهّ ّعلى ّيعامل ّالمستوى ّهذا ّعن فرق

ّممتلكه ّخسارة ّأو ّمكسب ّتقييمّ. طريقة
ّ ّالفصل ّمرفق ّفي ّوصفت .6ّالتخزين

ّالّز ّمن ّالمتوقع ّاألسعارّوالمستوى ّفي يادة
ّعامّ ّمن ّألكثر ّتخزينها ّيجري ّوالتي للبنود
ّللمبادئّتقييمّ واحد،ّرغمّذلكّ،ّتحسبّوفقا

ّاالنجاز ّو ّالتنفيذ ّاإلعمالّقيد ّالموضحةّ, و
 .أدناه

ّ
 التقييم

ّ
ّأوّ 11-124 ّللسلع ّمنتجا ّبصفتها والمؤسسة

ّ ّطريقّّالوسيطالخدماتّلالستهالك ّعن إما
ّالفوريّأوّعنّ ّمنّالسوقّلالستخدام شرائها

وّ.ّالمخزوناتطريقّالتحويالتّالداخليةّمنّ
ّوالخدماتّ ّالسلع ّجميع ّأن ّضمان ّأجل من

ّلالستهالكّ ّتقديرهاّّالوسيطالمستخدمة ّتم قد
ّالمنقولةّ ّالسلع ّقيمة ّفان ّالجارية، باألسعار
ّالمشترينّ ّبأسعار ّتقدر ّالمخزونات من

 .المخزوناتقتّالسحبّمنّالجاريةّفيّّو
ّ

منّّةالمنتجّالمخرجاتوبالمثلّ،ّفإنّ 11-125
وّّاأوّالتصرفّفيهّاخاللّالمنتجّيمكنّبيعه

أوّينقلّللمخزوناتّعلىّأنهاّّاالتخلصّمنه
ّ ّأو ّاإلنتاج ّجاهزة ّو عمالّأمنتجاتّمكتملة

ّاالنجاز ّقيد ومنّأجلّضمانّأنّمخرجّوّ.
نتائجّالمنتجّّقدّتمّتقديرهّكماّلوّأنهاّبيعتّ

بينماّاإلضافاتّلألعمالّقيدّ,ّفيّنفسّالوقت
ّوقتّ ّفي ّتمتلكها ّالتي ّالقيمة ّتؤخذ االنجاز

ّ.إضافتهاّللمخزونات
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 النفائسو  المخزوناتالتغيرات في  --حساب رأس المال :  3-10جدول 
 االصول في التغييرات
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 المال رأس تكوين إجمالي 302 2 32 55 5 414  414
  المال رأس تكوين صافي 151 4- 11 38 8 198 198
 الثابت المال رأس تكوين إجمالي 820 2 35 42 5 376 376

  الثابت المال رأس استهالك 157- 18- 87- 83- 3- 888- 888-
 حسب  الثابت المال رأس تكوين إجمالي 

  األصل نوع
  المخزونات في التغيرات 86 0 0 8 0 82  82

 واللوازمّالموارد 
 االنجازّقيدّاألعمال
ّوالخاصةّاالنجازّقيدّاألعمالّّّّّّّّ
 المفتلحةّالبيولوجيةّباألصول

 المكتملةّالسلع
 ّالعسكريةّالسلعّمخزونات

 البيعّإلعادةّمعدةّسلع
 منها مخصوما النفائس امتالك     8 0 3 5 0 10  10

  منها التخلص
 مخصوما المنتجة غير االصول امتالك 7- 0 8 4 1 0 0

 منها التخلص منها

 مقبوضة رأسمالية تحويالت 
  مدفوعة رأسمالية تحويالت

0 0 -
10 

10 -4 174 -
103 

 االقتراض صافي، )+( اإلقراض صافي 56- 1-
(-) 
 
 

 تقييم األعمال قيد االنجاز 
 

ّقيدّ  11-126 ّاألعمال ّمن ّالكثير تستمر
ألنّاإلنتاجّ االنجازّلمدةّقصيرة،ّوتحدثّفقط

ّالسلع ّبعض ّوأن ّمستمرة ّعملية ّتعدّ هو لم
ستكونّ ولكن,ّجاهزةّفيّنهايةّالفترةّالمحاسبية
ّالتالية ّنهاية ّقبل ّاإلنتاج ّجاهزة ّوالمخرجات.

ّبافتراضّأنّ ّو ّأقل، ّأو ّسنة ّإنتاج ّفترة من
ّخالل ّمستقرة ّتزال ّوالتكاليفّال فترةّ األسعار

ّقيدّ ّلألعمال ّاإلضافات ّقيمة ّفان ،ّ اإلنتاج
ّفترةّ االنجاز ّفي ّالزراعية ّغير للمنتجات

ّم ّتقريبيامحاسبية ّتحسب ّأن ّيمكن عنّ عينة
ّحساب ّاإلنتاجّ طريق ّتكاليف ّإجمالي نسبة

التيّتحملتهاّفيّتلكّالفترةّوتطبيقّتلكّالنسبةّ
ّيحققها ّالتي ّاألساسية ّاألسعار المنتجّ إلى

 المنتجّ مخرجاتوهكذا،ّفإنّقيمةّ . النهائي

 
ّالفتراتّ ّمدى ّعلى ّتوزع ّوالجاهز المكتمل

ّالمحاسبية ّإنتاجه, ّتم ّيتناسبّمعّوالتي ّبما ا
ّتحملتها ّالتي ّفترة التكاليف ّكل ّفي إذاّ و.

مستوياتّاألسعارّوالتكاليفّمنّتغيرّمتوسطّ
ّ ّفان ّألخرىّ، ّيقسمّّالمخرجاتفترة يجبّأن

ّوقتّ ّوالتكاليفّفي ّاألسعار ّباستخدام مبدئيا
ّقيمّ ّتحسب ّثم ّومن ّاإلنتاج، ّواكتمال انتهاء
ّوينبغي ّسابقة ّلفترات ّاالنجاز ّقيد  األعمال

ّالتكلفةنسبةّتغيرّفيّمتوسطّكحسابّالإعادةّ
 .عبرّالمستوياتّمنّفترةّألخرى

ّ
ّهذاّ 11-127 ّفان ّللمنتجاتّالزراعية، بالنسبة

ّاإلنتاج ّتخصيص ّمن ّمدىّ األسلوب على
فالحصةّّ. فتراتّمتعددةّقدّالّيكونّمرضيا

زرعّالمتكبدةّفيّ الغيرّمتناسبةّمنّالتكاليف
تكاليفّالمحاصيلّتكونّقليلةّإذاّتحملتّأيةّ

ّإنتاج .الحصاد حتى ّفي النموّ التناسب
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ّللمحصول ّانهّ المادي ّعلى ّإليه ّالنظر يمكن
هناكّ ولكنّفيّالحاالتّالتيّيكونّفيهاّممكن

خطرّجديّمنّاألضرارّالمناخيةّقبلّحصادّ
ّتفاؤلّ ّمؤشرات ّيعطي ّقد ّفانه المحصول،

ّالمحتمل مفرطة ّالناتج ّمنّّ .عن فالبد
ّخ ّالعملية ّالتوزيعات ّاألرباعاستخدام  الل

ّلكلّ ّتسمح ّكي ّالسابقة، ّالخبرة ّإلى استنادا
ّالتيّ منتجّلكلّمحصولّأنّيحسبّفيّالفترة

 .يتمّفيهاّحصاده
ّ

ّبناء 11-128 ّمثل ّهامة، ّأنشطة المبانيّ هناك
 وّاإلنشاءاتّواآللياتّالمعقدةّ،ّحيثّتستغرق

فيّهذهّالحاالتّّو . عمليةّاإلنتاجّعدةّسنوات
ّإف ، ّن ّالمكتمل ّالمنتج ّجزئياّّتقييم التصنيع

ّهذهّ ّمثل ّأن ّحيث ّخاصة ّعناية يتطلب
 .مكلفةّللغايةّبطبيعتها المشروعاتّالضخمة

ّ
ّسنوياّ 11-129 ّالعمل ّخمس ّوضع ّإذا وحتى

ّالّيعنيّ ّفهذا علىّمدىّفترةّخمسّسنواتّ،
 أن

ّ ّصفر)خمسّالقيمة ّافتراضّالتضخم ينبغيّ(
فيّالسنةّ فالعملّقيدّاإلنتاجّ .تقييدهاّكلّعام

ّا ّيمكن ّال ّسنواتّاألولى ّأربع ّلمدة ستخدامه
ّأخرى ّللسماحّ, ّقيمته ّمن ّالخصم ّيجب ولذا
ّفّ .تأخيرال لهذا ،ّ ّالثانية ّقيمةّإوفيّالسنة ن

العملّقيدّاإلنتاجّفيّالسنةّاألولىّسوفّتزدادّ
ّواحد ّخصم ّعامل ّبنسبة ّيضافّ, ّأن وينبغي

ّاإلنتاج ّإلىّقيمةّالعملّقيد التيّوضعتّ هذا
ّو في ّالثانية ّهكذاّالسنة ّهذهّوستنا. قش

 .21فيّالفصلّ القضيةّبمزيدّمنّالتفاصيل
ّ

  المخزوناتالمعامالت في 
 

ّالمالّ 11-131 ّرأس ّحساب ّفي المعامالت
ّ المتصلة ّ ّفيّبالمخزونات ّالتغيير تظهر

والتغييراتّتشملّّ .مستوىّمخزوناتّلكلّنوع
الخسائرّّناقصاالنسحاباتّّوّناقصّاإلضافات
يبينّ 3.11 الجدول .المخزوناتمنّّالمنتظمة

ّ ّالجدول ّفي إلدماج1.11ّامتداد ّالتغييرات
ّكلّوسّ..المخزونات ّتعريف ّو ّوصف يتم

 الفئات
 .ّأدناه

ّ
 المواد واللوازم

 
تتكون المواد واللوازم من جميع  11-131

المنتجات و السلع التي يقتنيها مشروع ما 
مدخالت كفي مخزونه بهدف استعمالها 

ّيفقدّّبدونّوّ .وسيطة في عملية اإلنتاج ربما
ّالعرضيّ ّأو ّالمادي ّللتدهور ّنتيجة بعضهم

تقيمّمثلّتقيدّّو و,ّأوّالتلفّأوّالنهب المتكرر
 هذهّالخسائرّفيّالموادّوّاللوازمّبنفسّالطريقة

ّتسحبّفعالّالستخدامهاّك ّالتي ّواللوازم المواد
 .اإلنتاج في

ّمتنوعةّ 11-132 ّمجموعة ّالشركات ّتحمل قد
ّمن ّمختلفة ّأنواع ّعنوان من ّتحت ّالسلع

ّالوقودّ ّشيوعا ّوأكثرّأنواعها ،ّ ّواللوازم المواد
،ّ ّالصناعية ّالخام ّالزراعيةّ والمواد المواد

،ّالتجميع والسلعّنصفّالمصنعةّ،ّومكونات
ّ،ّ ّالغذائية ّوالمواد ّوالتغليف ّالتعبئة ومواد

فكلّالمشاريع،ّبماّفيّ.ّّ،ّالخالمكتبّولوازمّو
ّتملكهاّ ّالتي ّو ّالمنتجين ّغير ّسوق ذلك

ّيمكنّأنّتحملّبعضّالوحداتّالح ،ّ كومية
منّالموادّواللوازمّ،ّإالّمخزوناتّّالمخزونات

 .اللوازمّالمكتبية
ّ

ّاألعمالّ 11-133 ّتشمل ّال ّواللوازم المواد
ّاألرصدة ّأو ّوّ الفنية ّالثمينة ّالمعادن من

ّالشركاتّ ّتقتنيها ّالتي ّاألحجار ّأو النفيسة
ّبعضّ ّهناك ّفان ،ّ ّذلك ّومع كنفائس

ّتستخدم ّوالماس المنتجين ّ،ّّالذهب وغيرها
ّالوسيطة ّالمدخالت ّأوّإل في ّسلع نتاج

مصنعيّ خدماتّأخرىّ،ّعلىّسبيلّالمثال،
وتقيدّأرصدةّّ .المجوهراتّأوّأطباءّاألسنان

ّالمعدةّ الذهبّ، ّإلىّذلكّ، وّالماسّ،ّوما
ّاإلنتاج ّفي ّالموادّ لالستخدام ّبند تحت

ّ.واللوازم
 

 األعمال  قيد اإلنجاز
 

تتكون األعمال قيد اإلنجاز من  11-134
 ولكنهاالمشاريع  أنتجتهاالتي  المخرجات

حتى اآلن بما فيه الكفاية  مكتملة غير
تسم  بتوفيرها لوحدات و حالة  لتكون في

ّقيدّّ .مؤسسات أخرى ّاألعمال وتحدث
ّذات ّولكنها  اإلنجازّفيّجميعّالصناعات،

أهميةّخاصةّفيّتلكّالتيّتحتاجّإلىّبعضّ
ّإلنت الوقت ّمن ّوحدة ّةالمكتملّالمخرجاتاج

ّفي ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّ،ّ التصنيع، الزراعة
أوّفيّالصناعاتّالتيّتنتجّاألصولّالثابتةّ
ّوالبرمجياتّ ،ّ ّوالمساكن ّالسفن ّمثل المعقدة

ّاألفالم ّقيدّّ .أو ّاألعمال ّتأخذ ّلذلك و
االنجازّمجموعةّواسعةّمنّمختلفّاألشكالّ
ّاإلنتاجّ ّحتى ّالمحاصيل ّزراعة ّبين تتراوح

 . لألفالمّأوّبرامجّالكمبيوتر المكتملّجزئيا
ّالرغم ّّ وعلى ّهيّأن ّاإلنجاز ّقيد األعمال
ّّوّ مخرجات ّالتيتلم تسمحّ صلّإلىّالحالة

ّقابلة بتوفيرهّلآلخرينّ،ّومعّذلكّفانّملكيتها
فعلىّسبيلّالمثال،ّقدّّ .،ّإذاّلزمّاألمرللنقل

ّبيعها ّمثلّ يتم ّاستثنائية ّظروف ّظل في
 .المؤسسة تصفية

ّ
ّاإلنجازّ 11-135 ّقيد ّاألعمال ّتقيد ّأن يجب

أليّإنتاجّلمّيكتملّتصنيعهّفيّنهايةّالفترةّ
ّللمخرجوّهذهّهيّمشكلةّخاصةّ .المحاسبية

الذيّيستغرقّوقتاّطويالّلالكتمالّتصنيعه،ّ
ّقصرتّالفترةّ .وّاإلنشاءلّالبناءّمث وّكلما

ّقيدّ ّاألعمال ّأهمية ّزادت ّكلما المحاسبية،
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علىّوجهّالخصوص،ّفمنّّو . اإلنجازّوالتنفيذ
أكثرّأهميةّبالنسبةّللحساباتّ المرجحّأنّتكون

ّإالّ ّالحساباتّالسنوية، ّفي ّعنها ّسنوية الربع
المحاصيلّالزراعيةّ إذاّاكتملّإنتاجّالعديدّمن

ّع ّغضون ّليسفي ّولكن ّفيّ ام بالضرورة
ّأشهر ّثالثة ّغضون ّالوحيدةّ. واالستثناءات

ّهيّ ّاالنجاز ّقيد ّاألعمال ّتقييد ّو لتسجيل
ّمالكهاّ ّيعتبرها ّوالتي ّجزئيا ّالمكتملة المشاريع
ّيستخدمّ ّاإلنتاج ّألن ّإما ّملكية، النهائي
للحسابّالخاصّأوّكماّيتضحّمنّعقدّالبيعّ

 .أوّالشراء
ّ

ّاألعماّالتخفيضّيحدث 11-136 ّقيدّعلى ل
ّاكتمالها/اإلنجاز ّبعد ّوذلك ّالتنفيذ ّهذهّ. وفي

ّتامةّ ّاألعمال ّهذه ّاعتبار ّيتم ّفإنه الحالة
ّلالستخدام ّجاهزة ّأي ّومكتملة ّهذهّ. وتؤثر

ّحساباتّ ّ ّحجم ّتغيرات ّفي ّالجديدة التسمية
 .األصل

ّ
ّاألسعارّ 11-137 ّفي ّزيادة ّحدثت ذا ّوا  ّقيد ّاألعمال ّتقييم ّيتم ّاإلنجازوالتكاليفّفإنه

والتيّتمّالبدءّفيهاّمسبقاّبأسعارّوتكاليفّبناءّ
ّهذهّ ّإنتاج ّفيها ّاكتملت ّالتي ّالفترة على

 .ّاألعمال
ّ

ّالخسائرّ 11-138 ّوتفادي ّتقليل ّيتم ّأن ويجب
ّ ّقيد ّاألعمال ّالتلفّّاإلنجازفي ّعن الناجمة

ّالحوادثّ ّوجميع ّوالسرقة ّوالحوادث العرضي
 .ّالتيّيتعر ضّإليهاّالمنتجّأثناءّفترةّاإلنتاج

ّ
11-139 ّ ّقيد ّاألعمال إلىّّاإلنجازوتنقسم

خاصةّباألصولّالمزروعةّّاإلنجازأعمالّقيدّ
ّتوضيحهّّاإلنجازوأعمالّأخرىّقيدّ ّسيتم كما

ّ.أدناه
 

 األعمال قيد االنجاز في األصول المفتلحة
 

ّفيّ 11-141 ّاالنجاز ّقيد ّاألعمال وتتكون
األصولّالمفتلحةّمنّسلعّلمّيتمّاكتمالّنموهاّ

ّلتكونّجاهزةّلالستخدا مّمنّقبلّالوحداتّبعد
ّالسياقّفإنهّمنّالضروريّ المؤسسيةّوفيّهذا
ّوالدواجنّ ّواألشجار ّالنباتات ّبين ّنميز أن
والماشيةّالتيّالّيجوزّاستخدامهاّأوّاالستفادةّ

ّفقط ّواحدة ّمرة ّإال ّمنها ّالمواشيّ. ّعن أما
والدواجنّالتيّيجوزّاستخدامهاّّبشكلّمتكررّ

ّمخرجات ّمثل ّسنة ّمن ّالفاك/ألكثر هةّإنتاج
والمكسراتّوالمطاطّوالحليبّوالصوفّوبعضّ

ّوالنقلّوالترفيه ّالطاقة ّمصادر ّيتمّ. ويجبّأن
ّ ّقيد ّاألعمال ّالمواردّّاإلنجازتسجيل لحساب

ّواحدة ّلمرة ّفقط ّتستخدم ّالتي ّاستخدامّ. وعند
المواردّاإلنتاجيةّأكثرّمنّمرةّوالمقررّزراعتهاّ
علىّالحسابّالخاصّأوّبموجبّالعقدّالمتفقّ

الوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّفإنهّيجبّّعليهّمع
ّضمنّ ّالنمو ّومراحل ّالتطورات ّكافة حساب

ّمنّقائمةّ ّالثابتّوتستبعد تكوينّرأسّالمال
ّالمخزونات ّفيّ. ّبالمثل ّالحال ّيكون وقد

 .ّالمشاتلّومربىّالخيولّوالماشية
ّ

األعمال قيد االنجاز في األصول الثابتة 
 األخرى
عدا األصول )وتتكون من سلع  11-141

وخدمات معالجة أو مصنعة أو (المفتلحة
مجمعة من جانب المنتج ولكنها في العادة 
ال تباع وال تشحن أو تورّد إلى أخريات دون 

 . مزيد من التجهيزات المناسبة
ّ

 جاهزة التصنيع/ سلع مكتملة
 

11-142 ّ ّجاهز ّالسلع ّعن مكتملةّ/أما 
ّ ّمن ّتتكون ّفهي منتجةّّسلعالتصنيع

ّاالنتهاءّّمخرجاتك ّمنتجيها ّينوي ّال والتي
منّعمليةّإنتاجهاّقبلّأنّيتمّإرسالهاّللوحدةّ
.ّالمؤسسيةّالتيّلهاّحقّاالستخدامّواالنتفاع

ّالتصنيعّفقطّعندماّ ّالسلعّمكتملة ّهذه وتعد
ّإنتاجها ّاالنتهاءّمنّعملية ّيتم وعلىّالرغمّ.

ّوقتّ ّفي ّاستخدامها ّيمكن ّفأنه ّذلك من
وعلىّ.ّيةّإنتاجّأخرىالحقّكوسيطّفيّعمل

ّعمليةّ ّمن ّوالناتج ّالفحم ّمخزون ّفإن ذلك
ّمكتملةّ ّوالسلع ّالمنتجات ّمن ّيعتبر التعدين
ّفيّ ّاستخدامه ّمن ّالرغم ّعلى التصنيع
ّالمواردّ ّومن ّيعد ّفهو ّولهذا محطاتّالطاقة

ّالالزمة ّواإلمدادات ّمخزونّ. ّيعد كما
ّماعداّ ّالتنفيذّ البطارياتّمنّالسلعّالمكتملة

ّ ّالتيّالبطاريات ّالكبيرة ّالطاقة ومصادر
ّوالسياراتّ ّالطائرات ّلتسيير تستخدم

 .ّواللوازموالمركباتّفهيّتعدّمنّالمواردّ
ّ

ّمخزونّالسلعّمكتملةّالتصنيعّقدّ 11-143 ّالمؤسساتّإن  ّأو ّالشركات ّقبل ّمن يستخدم
ّإنتاجهم ّعن ّالمسئولة ّمخزونّ. ّتقدير ويتم

ّأثناءّ ّاألساسيةّوالمتكبدة ّالسلعّبأسعارها هذه
ّاإلنتاج ّعملية ّتلكّ. ّأسعار وتتراجع

ّبهاّّالمخزونات ّيمر ّالتي ّللخسائر نتيجة
ّعمل ّأثناء ّوتلفّوسرقة ّإهدار ّمن يةّالمنتج

ّ.ّاإلنتاج
 

 مخزونات السلع العسكرية
 

العسكرية  المخزوناتوتتكون هذه  11-144
من السلع التي ال يجوز استخدامها مرتين 
مثل الذخيرة والقذائف والصواريخ والقنابل 

وكماّّ.وكل ماله عالقة بمنظومات األسلحة
ّالمالّ ّورأس ّاألسلحة ّعن ّقبل ّمن ذكرنا
الثابتّفإنّالسلعّالتيّتستخدمّمرةّواحدةّتعدّ

ّ ّالكبيرةّّالمخزوناتمن ّالصواريخ ّ ّعدا ما
ّبسببّ ّوذلك ّرأسّالمال ّمعاملة ّتعامل فهي

 .قوتهاّالفائقةّعلىّالتدميرّوردعّالمعتدين
ّ
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 معدة إلعادة البيع/ سلع مجهزة
 

ّالشركاتّ 11-145 ّمن ّالعديد وتحصل
ّعلىّ ّوالجملة ّالتجزئة ّتجار ّمثل والمؤسسات

ّ ّأخرىّّالسلعمثلّهذه ّمرة ّبيعها وذلكّإلعادة
إكمالّّالسلعوالّينويّمنتجيّهذهّ.ّللمستهلكين

نماّفقطّيقومونّبعرضهاّللبيعّ مرةّأخرىّباستخدامّوسائلّدعايةّلجذبّانتباهّعمليةّاإلنتاجّوا 
المعدةّإلعادةّّالسلعّولذلكّفإنّهذه.ّالمستهلك

ّوالفرزّ ّوالنقل ّالتخزين ّعلى ّالقابلية ّلها البيع
 .والغسيلّوالتعبئةّمنّقبلّمالكيها

ّ
كمخزوناتّبأسعارّشرائهاّالفعليةّبحيثّتشملّوتقي مّهذهّالسلعّالعائدّإنتاجهاّوالمقي دةّ 11-146

ّاإلنتاجّ ّلشركات ّالمدفوعة ّالنقل ّتكاليف كافة
ّتكاليفّالنق ّعلى ّتشتمل ّال ّللحسابّولكنها ل

ّالخاص ّالحصولّ. ّتم ّالتي ّالسلع ّتقدير ويتم
ّالتيّ ّباألسعار ّالمقايضة ّطريق ّعن عليها
ّأوّ ّاالستحواذ ّعملية ّأثناء ّالمشترون تحددها
ّأوّ ّضرائب ّيوجد ّال ّوألنه ّذلك ّومع الشراء
ّنظامّ ّفي ّوالشراء ّالبيع ّأسعار ّبين فروق
ّالمشترونّ ّقررها ّالتي ّاألسعار ّفإن  المقايضة

 .ّتبقىّكماّهي
ّ

ّوالمسحوبةّ 11-147 ّبيعها ّالمعاد ّالسلع وتقد ر ّ ّوضعهاّّالمخزوناتمن ّالتي باألسعار
ّآنذاكّبأسعارّ المشترونّوالتيّيمكنّاستبدالها

ّفيّوتقد رّ.ّمختلفةّعنّالتيّتمتّبهاّعمليةّالشراء ّإما  نة ّالمخز  ّالتخفيضاتّعلىّالسلع قيمة
ّ ّبغرض ّالبيع ّوالتربح)حالة ّالخسارة ّفيّ( أو

ةّللتلفّوالتدميرّوالسرقةّأثناءّحالةّالبيعّكنتيج
 .فترةّاإلنتاجّأوّالتخزين

ّ
ّالتيّ 11-148 ّالسلع ّفان ّالعادة ّجرت وكما

ّتوزيعهاّ ّعلى ّوتعمل ّالحكومة ّعليها تحصل
ّتدخلّ ّالعيني ة  .ّضمنّالسلعّالمعد ةّإلعادةّالبيعكنوعّمنّالتحويالتّاالجتماعية

ّ
استحواذ النفائس مطروحا منه قيمة التصرف . 3

 :فيها
 

 :األصلحد 
 

أماّعنّالنفائسّفهيّتتضمنّالمعادنّ 11-149
ّوالتحف ّالخ واألحجار ّمنّّ... ّالرغم وعلى

ّتحظىّكلّهذهّ ّليسّمنّالشرطّأن  ذلكّفإنه
ّ ّوالغلو ّالتقدير ّبنفس ّالميزانيةّالنفائس في

ّللمالكّالعمومية ّالعنوانّ. ّمن ّالغرض بينما
ّ ّاالهتمام ّهو ّيعتبرّالسابق ّحيث ّالسلع بتلك

ّمّاقتناؤها ّكثير ّاألحيانفي ّبديلةّّن أشكال
ّلالستثمار .ّ ّ ّاألحيان ّمن ّكثير ّيختاروفي
ّالذهبّوالمستثمّر ّشراء ّشراءّ ن ّمن بدال

ّالمالية ّاألصول ّالرسوماتّ. ّشراء ّعن أما
ّالذيّ ّالوقت ّفي ّالقديمة ّاألصلية واللوحات

يحدثّفيهّتقلباتّفيّأسعارّاألصولّالماليةّ
ّالتقاعد ّبصناديق ّيسمى ّما ّفهذا ّيلجأّ. وقد

األشخاصّلشراءّمثلّهذهّاألشياءّعلماّبأنهّ
ّوزيادةّ ّأسعارها ّارتفاع ّعند ّبيعها يمكن

 .قيمتها
ّ
 

 التقييم
 

ّبماّّويتم 11-151 ّالملكية ّنقل ّتكاليف تحمل
ّحالةّّ ّفي ّوالمزادات ّالمثمنين ّحساب فيها

ّاألصول ّقيم ّوتتغير ّاستبدال ّعنّ. أما 
ّكإجماليّ ّتعامل ّفهي ّمالية ّالغير األصول
تكوينّرأسّالمالّبماّفيهّمنّقيمّمسجلةّفيّ

 .الميزانيةّالعمومية
ّ

 النفائسمعامالت تخص 
 

بعضّالمعادنّالنفائسّوتتضمنّهذهّ 11-151
ّالتحفواأل ّو ّالكريمة ّذلك حجار ّإلى .ّوما

ّالزيادةّ ّعن ّينم ّكمؤشر ّالقائمة ّهذه وتعتبر
ّمؤشراّ ّكونها ّمن ّأكثر ّالقيمة ّفي المستمرة

ّالتصنيفّيمكنّ.ّعنّانحدارا وفيّسياقّهذا
 ّ.تحديدّّوتقييمّكافةّأنواعّالسلعّالثمينة

ّ
 األحجار والمعادن النفيسة

 
ّالثمينةّ 11-152 ّالمعادن ّمع ّالتعامل ّيتم و

ّكانتّ ّإذا ّفقط ّالقيمة ّعالية ّكسلع واألحجار
ّتعدّ ّوال ّالشركات ّقبل ّمن ّللبيع ّتعرض ال
ّتحتفظّ ّوال ّاإلنتاج ّعمليات ّفي كمدخالت
ّالّ ّأنها ّكما ّالذهب ّمعاملة ّوتعامل بقيمتها

الّيتمّاالحتفاظّبهاّ تعدّمنّاألصولّالمالية
ّغيرّ ّالمعادن ّحسابات ّشكل ّتأخذ بل

 .غيرّموزعة/ّالمخصصة
ّ

 عمال الفنية األخرىالتحف واأل
 

وتتضمنّاللوحاتّوالمنحوتاتّوغيرهاّ 11-153
ّمعهاّ ّالتعامل ّيتم ّحيث ّالفنية ّاألعمال من
ّفالّ ّالقيمة ّعالية ّثمينة ّسلع ّكونها على
ّوالشركاتّ ّالمؤسسات ّقبل ّمن تعرضّللبيع
ّأيضاّ ّالمتحف ّمعروضات ّفإن  ّذلك  .تندرجّتحتّنفسّالتصنيفوعلى

ّ
 سلع أخرى عالية القيمة

 
ّالع 11-154 ّوالمواردّوهناك ّالسلع ّمن ديد

ّهذاّ ّعن ّببعيدة ّليست ّوالتي ّالقيمة عالية
ّالمعدنيةّ ّوالعمالت ّالطوابع ّومنها التصنيف

ذاتّالعالمةّالتجاريةّالمسجلةّوأشياءّّوالكتب
ّواألحجارّ ّالجواهر ّمن ّمصنوعة أخرى

 .الكريمةّوالمعادنّعاليةّالقيمة
ّ
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 :استهالك رأس المال الثابت -ج
 

ّاستهالكّ 11-155 ّإلىّمفهوم ّسبقّاإلشارة وقد
رأسّالمالّالثابتّفيّالفصلّالسادسّمتضمناّ

ّإجماليّوّصافيّالقيمةّ ّّالمضافةالفرقّبينّ
ّالالحقةّ ّالموازنة ّبنود ّكافة ّلشرح ّاالنتقال ثم

إجماليّأوّكصافيّاستهالكّكّتعرضّقدوالتيّ
ّالثابت ّالمال ّرأس ّالمالّ. ّرأس ّحساب ويعد

ّالدخ ّيتيح ّقيد ّاإلنتاجّبمثابة ّحساب ّفي ول
والذيّيظهرّعلىّنحوّغيرّمعتادّعلىّالرغمّ
منّأنهّيظهرّعلىّنفسّجانبّحسابّاإلنتاجّ

 .ولكنّبقيمةّسالبة
ّ

ّالثابتّ 11-156 ّالمال ّرأس ّاستهالك ويشكل
تغيراّسلبياّفيّقيمةّاألصولّالثابتةّالمستخدمةّ

إلىّّبالرجوعفيّاإلنتاجّوالذيّيجبّأنّيقاسّ
ّّو ّاألسعارّالمعطاة ّكمتوسطّمجموعة التيّتعد

ّنوعيةّ ّذات ّاألصول ّمن ّواحدة ّفئة ألسعار
ّعلىّمدىّالفترة ّثابتة ّيعر فّاستهالكّ. ّبينّوربما ّاالنخفاض، ّإنه ّعلى ّالثابت ّالمال رأس

ّقيمةّ ّفي ّالمحاسبية، ّالفترة ّونهاية بداية
ّتمل ّالتي ّالثابتة ّكنتيجةّكاألصول ّالمؤسسة ها

ّالتقد ّلمعدل ّوالمادية ّالفيزيائية مّللتدهورات
ّالمعتاد ّاستهالكّرأسّالمالّ. ّيتمّخصم وربما

الثابتّمنّإجماليّتكوينّرأسّالمالّللحصولّ
ّالثابتّ ّالمال ّرأس ّتكوين ّصافي ّقيمة على
ّاالدخارّ ّصافي ّقيمة ّموازنة ّبند لتناسب

 .الناجمةّمنّحسابّاستخدامّالدخل
ّ

ّالثابتّ 11-157 ّالمال ّرأس ّاستهالك وينطبق
ّيدخل ّسنة ّكل ّعن ّالثابتة ّاألصول ّعلىّكل
ّاألصلّفيّاإلنتاجّذلكّألنّتكاليفّنقلّ فيها
الملكيةّتعاملّكأصولّثابتةّبماّفيهاّالتكاليفّ
ّالمالّ ّرأس ّالستهالك ّتخضع ّوالتي الجانبية

ّالثابت ّاألخرىّ. ّوالهياكل ّالمباني فجميع
يفترضّأنّيكونّلهاّفترةّعمرّمحدودةّاألجلّ
حتىّولوّتمّالتعاملّمعهاّبشكلّيحافظّعليهاّ

ويحسبّاستهالكّرأسّ.ّةّبقائهاويطيلّمنّفتّر
كلّاألصولّالثابتةّبماّفيّذلكّلالمالّالثابتّ

ّوالكباريّ ّوالجسور ّوالطرق ّالحديدية السكك
واإلنفاقّوالمطاراتّوالموانئّوخطوطّاألنابيبّ

ّوالسدود ّبحثياّ. ّاألصل ّعمر ّفترة ّتحدد وال
ّوجودّ ّذلك ّعلى ّوالدليل ّالفيزيائية بالمتانة

ّالصلب ّالمعدات ّمن ّتوقفّالعديد ّالتي ة
ّأصبحتّ ّألنها ّالمطاف ّنهاية ّفي استخدامها

ّفترةّالعمرّلبعضّالهياكلّ.ّبالية كالطرقّالعامةّوالجسورّوالسدودّوماّإلىّذلكّومعّذلكّفإن 
 .قدّتمتدّقرابةّقرنّأوّأكثر

ّ
 تكاليف نقل الملكية 1
 

ّعلىّ 11-158 ّالملكية ّنقل ّتكاليف تعامل
ّعلىّ ّالثابتة ّاألصول ّوالتخلصّمن االستحواذ

ّإجماليّ ّالثابتّوتشملّّتكوينأنها رأسّالمال

ّاألصولّ ّوالتخلصّمنّّعلىقيمة االستحواذ
ّاألصول ّهذه ّ ّتسجلّفيّحسابّرأسّ. كما

ّالميزانيةّ ّضمن ّاألصل ّقيمة ّوفي المال،
ّالعمومية ّالمالّ. ّرأس ّاستهالك ّأن ورغم

ّالثابتّالث ّاألصل ّقيمة ّعلى ّيحسب ابت
ّفترةّ ّخالل ّالملكية ّنقل ّتكاليف باستثناء

ّوجودها ّبقائها/ ّاستمرار ّ ّرأسّ. فاستهالك
ّقيمةّ ّباالعتبار ّاألخذ ّ،مع ّالثابت المال
تكاليفّنقلّالملكيةّيمكنّحسابهّخاللّالفترةّ
ّوبهذهّ ّاألصل ّحيازة ّالمالك ّفيها ّيتوقع التي

لنقلّالملكيةّبماّالطريقةّيتمّدفعّكافةّتكاليفّ
ّجديد ّلمالك ّيباع ّعندما ّاألصل ّقيمة .ّفيها

وبالتاليّفانّالمبلغّالذيّيحصلّعليهّالمالكّ
القديمّيعادلّالمبلغّالذيّيدفعهّالمالكّالجديدّ

 .ّباستثناءّأيّتكاليفّلنقلّالملكية
ّ

11-159 ّ ّحالة ّعداّّالمواردفي ّما الطبيعية
ّالملكيةّ ّنقل ّتكاليف ّتوضيح ّفيتم ّ األرض

ّ ّالمالّكمعامالت ّرأس ّتكوين ّإجمالي في
ّبشكلّ ّالمال ّرأس ّبحساب ّالخاص الثابت

ّ ّوشراء ّبيع ّحركة ّعن ّالمواردمنفصل
فيّالميزانيةّّالطبيعيةّالمواردوقيمةّ.ّالطبيعية

ّنقلّ ّتكاليف ّقيمة ّعلى ّتشتمل العمومية
والّتزالّتكاليفّنقلّالملكيةّمرهونةّ.ّالملكية

ّيمتلكّ ّسوف ّوالتي ّالمتوقعة ّالزمنية بالفترة
فيهاّالمالكّلألصلّوهيّتعدّكاستهالكّلرأسّ

 .ّالمالّالثابتّذوّالصلةّبحسابّاإلنتاج
ّ

ّفإنّ 11-161 ّاألراضي ّمعامالت ّحالة وفي
ّالملك ّنقل ّتكاليفّتكلفة ّمن ّكجزء ّتعامل ية

ّوالتيّ ّاألراضي ّعلى ّالداخلة التحسينات
فقيمةّ.ّبدورهاّّتعاملّكأصلّتمّإنتاجهّداخليا

ّالتيّ ّهي ّاألراضي ّعلى ّالداخلة التحسينات
ّطويلةّ ّفترات ّخالل ّالملكية ّنقل ّقيمة تحدد
ّالفترةّ ّتدونّخالل ّالملكية ّتكاليفّنقل ولكن

 .المتوقعّفيهاّحصولّالمالكّعلىّاألرض
ّ

 
ّ
 :التكاليف النهائية.       8
    
ّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ 11-161 ّقيمة والمتراكمةّعلىّمدىّفترةّعمرّاألصلّ،ّمعّإن 

ّيجبّأنّتوازنّ ّالتغييرّفيّاألسعار، مراعاة
ّوالشراء ّالبيع ّقيمة ّبين ّما ّحالةّ. ّفي ّعمليةّأم ا ّأثناء ّالفعلية ّالتكاليف ّذات األصول

ّالبيع ّفهذا/ ّاألصل ّفي ّأنّّالتصرف يعني
استهالكّرأسّالمالّالثابتّيجبّأنّيغطيّ

ّالمتوقعة ّالتكاليفّالنهائية ّتدونّ. ويجبّأن
ّتواجدّ ّفترة ّخالل ّالنهائية ّالتكاليف تلك
األصلّبغضّالنظرّعنّعددّالمالكينّخاللّ
ّالبيع ّعملية ّإتمام ّقبل ّمباشرة ّالفترة .ّهذه

ّ ّسالبة ّاألصل ّقيمة ّ)وتكون ّمن (1ّأقل
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ّالتكالي ّتعامل ّالمتكبدةّعندما ّالنهائية ف
 .كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت

ّ
ّبالتكاليفّالنهائيةّ 11-162 ومنّالصعبّالتنبؤ

بدقةّوفيّهذهّالحالةّفإنّاستهالكّرأسّالمالّ
النهائيةّّالتكاليفالثابتّالمتراكمّالّيغطيّكافةّ

ّمازالتّ ّوالتي ّالتكاليف ّإجمالي ّفإن وعليها
ّال ّالثابت ّالمال ّرأس ّتكوين ّكإجمالي ّتعامل
تغطىّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّعلىّمدارّ
ّالمتكبدةّ ّالتكاليف ّوتدون ّاألصل ّعمر فترة

ّ.ّكاستهالكّثابتّلرأسّالمال
ّحولّ 11-163 ّالمناقشات ّمن ّالعديد وهناك

ّوالتكاليفّ ّو ّالملكية ّنقل ّمن ّكال تكاليف
 .ّالنهائيةّحيثّتمّمناقشتهاّفيّالفصلّالعشرين

استحواذ األصول غير المالية وغير . دّ  :هذا األصللمنتجة مطروحا منه قيمة التصرف في ا
 

ّمنّثالثةّهناك 11-164 األصولّّأنواعّمتميزة
فيّنظامّالحساباتّ غيرّالماليةّوالغيرّمنتجةّ

ّّ)SNA(ّالقومية ّالطبيعيةّالمواردوهم عقودّ،
الشهرة،ّواألصولّّوحقوقوالتراخيص،ّّاإليجار

وهذهّاألنواعّالثالثةّ.ّالموجودةّبغرضّالتسويق
منّاألصولّتشتركّفيّعدهّصفاتّبعيداّعنّ

ّمالية ّوغير ّمنتجة ّأصوالّغير ّكونهم وهناكّ.
 .ّجزءّمخصصّلدراسةّكلّمنّهمّعلىّحدا

ّ
11-165 ّ ّالجدول ّتم4.11ّّويأتي ّما ليفسر

ّ ّالجدول ّفي ّكافة1.11ّّدراسته موضحا
ّالغير ّاألصول ّمنتجةّّتفاصيل ّوالغير مالية

ّشرحاّ ّمشروحا ّالنوعين ّوكال ّالسواء على
 .تفصيلياّفيّفقرةّخاصة

ّ
 
 
 الطبيعية الموارد 1
 

 حد األصل
 

الطبيعيةّتعدّبمثابةّّالمواردوليستّكلّ 11-166
ّتحديدّ ّالمهم ّمن ّفإن ه ّولذلك ّاقتصادية أصوال

ّ ّحدّّالمواردتلك ّضمن ّتقع ّوالتي الطبيعية
ّ ّالحساباتّالقومية عنّّ)SNA(األصلّلنظام

 .ّاألخرىّالتيّليسّلهاّعالقةّبحدّاألصل
ّ

11-167 ّ ّأن  ّمراعاة ّيجب ّاألمر ّبادئ ّووفي ّلنظامّالحسابات ّالعمومية ّالميزانيات
ّداخلّ وحداتّالحساباتّالقوميةّّيتمّتجميعها

مؤسسيةّويمكنّفقطّأنّتشيرّإلىّقيمّاألصولّ
الطبيعيةّّالمواردوهذهّ.ّالتيّتنتميّلهذهّالوحدة

ّيؤسسّالتمتعّبحقوقّ الدائمةّوالتيّبناءّعليها
الملكيةّهيّالوحيدةّالتيّيمكنّأنّتؤهلّلتكونّ
ّالميزانيةّ ّفي ّمسجلة ّاقتصادية أصول

وليسّبالضرورةّأنّيمتلكهمّاألفرادّ.ّالعمومية
ّمنّقبلّمجموعةّّبل ّامتالكهم يمكنّأنّيتم

ّنفعّ ّلصالح ّالحكومة ّأو ّالوحدات من
ّالمجتمع .ّ ّبعض ّهناك ّأن ّالمواردكما

الطبيعيةّالدائمةّالتيّقدّالّيكونّمنّالمجديّ
ّكالهواءّوالمحيطاتّ ّمنّقبلّاألفراد امتالكها

ضافةّإلىّذلكّيوجد.ّوماّإلىّذلك ّالمواردّوا 
ّ ّالبعد ّكل ّبعيدة ّأخرى ّكونهاّالطبيعية عن

ّالّتنتميّإطالقاّ ّذلكّألنها أصوالّاقتصادية
ّالغاباتّ ّمثل ّمؤسسية  ّوحدة ّأي إلى
ّطالّ ّمهما ّوالتي ّمفتلحة ّوالغير المتصحرة
ّوبعيدةّعنّاالستخدامّ ّفستظلّمهجورة بقائها
ذلكّألنهاّالّتخضعّأليّرقابةّمنّقبلّتلكّ

 .المؤسساتّأوّالوحداتّالمؤسسية
ّ

ّثانيا 11-168 ّالتعريف: ّعلى العامّّوتأكيدا
ّّلالصول ّالطبيعيةّّفإناالقتصادية الموارد

ّ ّأال  ّّفقطّمملوكةّتكونفيجب األصولّهذه
النفعّّجلبّعلىّقادرةّتكونولكنّيجبّأنّ

ّ ّحيثّالتكنولوجياّّللمالكينوالفائدة ّعام بوجه
ّالتحتيةّ ّالبنية ّتنمية ّو ّالعلمية واالكتشافات
ّواألسعارّ ّالمصادر ّتوفير ّو االقتصادية

ّالسائد ّالعموميةّالنسبية ّالميزانية ّوقت ّفي ة
ّالقريب ّالمستقبل ّفي ّتنفيذها ّالمتوقع ولذلكّ.

ّالمعادنّ ّمن ّاالحتياطي ّأو ّالمخزونات فان
ّفيّالمستقبلّالقريبّ ّاقتصاديا الغيرّمستغلة
ّلنظامّ ّالعمومية ّالميزانية ّضمن ّتندرج ال

ّ ّالقومية ّمنّ(SNA)الحسابات ّالرغم ّعلى ،
ّوق ّفي ّاقتصاديا ّاستغاللهم تّالحقّإمكانية

ّفيماّ ّمتوقع ّوالغير ّالكبير ّللتقدم كنتيجة
 .يخصّاألسعارّالنسبية

ّ
11-169 ّ الطبيعيةّالدائمةّوالموجودةّّالمواردإن 

األشجار،ّالخضراوات،ّ)فيّصورةّأحياءّمثلّ
ّأألسماك ّالدواجن، ّالحيوانات، (ّالطيور،

ّالمتجددة ّالمصادر ّمن ّتعتبر ّوتجديدّ. فنمو
ّتربيةّ ّأو ّوالخضراوات ّوالمحاصيل األشجار
ّذلكّ ّإلى ّوما ّواألسماك ّوالطيور الحيوانات

ّ ّمباشرة دارة ّوا  ّتحتّسيطرة منّيمكنّأنّيتم
وفيّهذهّالحالةّيتمّ.ّقبلّالوحداتّالمؤسسية

ّبمثابةّ ّالنشاط ّهذا ّويعد ّاألصول زراعة
ّالحساباتّ ّلنظام ّاإلنتاجي ّالحد ّفي انحدارا

ّنموّالحيواناتّوالطيورّ.ّ(SNA)القوميةّ ّنموّإن  ّأو ّالبرية ّفي ّتعيش ّالتي واألسماك
المحاصيلّالزراعيةّوالخضراواتّفيّالغاباتّ

ّبال ّعالقة ّأي ّله ّلذلكّليس ّاإلنتاجية عملية
ّتصنفّ ّأن ّيمكن ّال ّالناتجة ّاألصول فان

ّاإلنتاجية ّاألصول ّقائمة ّتحت ّعندماّ. و
ّالغابات والطيورّّالحيواناتّأوّتمتلك

ّوتعدّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّقبل ّمن واألسماك
ّأصوالّ ّتعتبر ّفإن ها ّمالكيها ّلنفع مصدرا

ولكنّعندماّتعيشّهذهّالحيواناتّ.ّاقتصادية
ّوالط ّواألسماك ّ ّبحيث يمارسّعليهاّّاليور

أيّسلطةّمنّقبلّالوحداتّالمؤسسيةّفهيّالّ
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ّاألصل ّتحتّحد ّإطالقا ّتندرج .ّ ّفإن  ّفيّوبالمثل ّتنمو ّالتي ّالزراعية ّوالمحاصيل الغابات
هذهّالمنطقةّالّيمكنّحسابهاّأيضاّضمنّحدّ

ومنّناحيةّأخرىّفإنّالثروةّالسمكية،ّ.ّاألصل
ّ ّتبعا ّالبحار ّمن ّصيدها ّيتم لالتفاقيةّوالتي

ّ.األصولّحدودّالدولية،ّتقعّضمن
 

 المةةةلةةةكية
ّ

11-171 ّ ّلألراضيّّكلإن ّوالمشترين المالكين
ّاإلطارّ ّظل ّفي ّالثابتة ّالطبيعية ّاألصول أو
االقتصاديّلديهمّميوالّواهتماماتّفيّالمجالّ

ّاالقتصادي ّاعتبارّ. ّأو ّتحديد ّيتم ّلم ذا ّدائمةّومالكةّّفهناّوا  المالكّأوّالمشتريّكوحدة
يأتيّدورّالوحداتّاالفتراضيةّالتيّتمّإنشائهاّ

يشتريّاألرضّالمالكّّويرجحّأن.ّلهذاّالسبب
ّالحقوقالمقيمّبينماّيشتريّالمالكّالغيرّّمقيمّ

ّالّلهذهّالملكية ّلذلكّفانهّيحتاجّالوحدة فرضية
ّبدالّمنّالغيرّمالية ّإلىّأصولّمالية وعلىّ.

ّشراءّوبيعّاألراضيّيتمّبينّالمالكينّ ّالمقيمينذلكّفإن  ّتتغيرّ. ولكنّيختلفّاألمرّفيّحالة
ّواألقال ّالمجاالت ّنفسهاّحدود ّاالقتصادية يم

ومثاالّعلىّذلكّعندماّتقومّحكومةّأجنبيةّأوّ
منظمةّعالميةّببيعّأوّشراءّأرضّأضيفتّإليّ
ّبإنشاءّ ّتقوم ّفإنها ّمنها ّسلبت ّأو ملكيتها
ّعلىّملكيتهاّ ّلتأكيد ّالخاصة ّومكاتبها سفارتها

 .لألرضّوكونهاّوحدةّمقيمة
ّ

ّذلك 11-171 ّعلى ّمشترياتّوعالوة ّفإن  ، ّ ّّوومبيعات تسجلّّالطبيعيةّالموارداألراضي
ّ ّتكاليف ّشاملة ّتكون ّال الملكيةّّنقلبحيث

ّأنّ ّيجب ّولذلك ّوالمشتري ّالبائع ّمن لكال
ّالمبيعاتّ ّو ّالمشتريات ّقيمة ّإجمالي يكون

ّ ّاألراضي ّقدمّّالطبيعيةّالمواردّومن على
ّالبعضّالمساواة ّبعضها ّمستوىّعلىّمع

ّالكلي ّاالقتصاد ّيكن، ّلم ن ّمستوىّعلىّوا 
 ّّ.القطاعاتّالفرعيةّأوّالمختلفةالقطاعاتّ

ّ
ّوبالمثل 11-172 استكشافّّأنّيفترض،

ّ ّمن ّيتمّالمعادن ّأن ّيمكن ّاألرضّال باطن
ّ ّخالل ّمن ّمؤسسيةّ/إال ّوحدات ّيد على

ّمالكة ّ،الذيّ. ّإجراءاتّالمشروع ّبدأ وبمجرد
ّمثلّ ّاالستخراج، ّعملية ّستتم ّخالله من

ّعلى تتحولّّ،الالزمةّالتراخيصّالحصول
 .حداتّمقيمةهذهّالوحداتّإلىّّو

ّ
 التقييم

 
الطبيعيةّهيّمواردّاألصولّوبماّأنّ 11-173

ّوالتيّ ّالملكية، ّنقل ّتكلفة ّفإن ّإنتاجية غير
ّالثابت،ّ ّرأسّالمال ّ ّتكوين ّمن ّجزء تعتبر

ّمنفصلّأنّيجب ّبشكل حسابّّفيّتظهر
ّاألصولّ ّمنّصفقة رأسّالمالّوليسّكجزء

وبالنسبةّلألرضّفانّتكلفةّنقلّ.ّالغيرّمنتجة
ّوماّ ّاألراضي ّقيمة ّمن ّكجزء ّتعد الملكية

ّ.ّيحدثّفيهاّمنّتحسينات
 

 المالية وغير المنتجة غير األصول –حساب رأس المال :  4-10جدول 
 االصول في التغييرات
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 المال رأس تكوين إجمالي 302 2 32 55 5 414  414
 صافي تكوين رأس المال  151 4- 11 38 8 198 198
 المال رأس تكوين إجمالي      820 2 35 42 5 376 376

 الثابت
 استهالك رأس المال الثابت  157- 18- 87- 83- 3- 888- 888-

تكوين رأس المال الثابت   إجمالي 
 حسب نوع األصل 

 التغيرات في المخزونات       86 0 0 8 0 82  82
امتالك النفائس مخصوما منها      8 0 3 5 0 10  10

 التخلص منها 
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 المنتجة غير االصول امتالك 7- 0 8 4 1 0 0
 منها التخلص منها مخصوما

امتالك الموارد الطبيعية       6- 0 8 3 1 0  0
 مخصوما منها التخلص منها

 الطبيعية الموارد 
ّاألرض 
ّوالطاقةّالمعادنّمنّاالحتياطيات 
ّالمفتلحةّغيرّالبيولوجيةّالموارد 
ّالمائيةّالموارد 
ّاألخرىّالطبيعيةّالمصادر 
ّالراديوموجاتّّّّّّ 
ّأخرىّّّّّ 

 وااليجارات العقود امتالك 1- 0 0 1 0 0 0  0
 منها والتخلص والتراخيص

 والتراخيص االيجارات العقود، 
ّعقودّااليجارّالتشغيليةّالسوقيةّّّّ 
 ّّّّّ ّالمواردّالستخدامالتصاريح

ّالطبيعية
ّالتصاريحّلتنفيذّأنشطةّمحددةّّّّ 
سلعّوخدماتّمستقبليةّّاستحقاقّّّ 

ّبشكلّحصري
األصول التسويقية  وبيع شراء 

 وأصول الشهرة
 المقبوضة الرأسمالية التحويالت 
ّالمدفوعة الرأسمالية التحويالت 

0 0 -
10 

، صافي )+(اإلقراض  صافي 56- 1- 103- 174 4- 10
 (-)االقتراض 

 
 

 الطبيعية بالمواردالمعامالت الخاصة 
 

األصولّوتقد رّالمعامالتّالخاصةّب 11-174
الطبيعيةّبقيمةّاالستحواذّمخصوماّمنهّقيمةّ
ّموضحّ ّهو ّكما ّاألصل ّالتصرفّفي حق

ّ.4.11ّفيّبياناتّالجدولّ
 

 األراضي
 

وتشمل الطبقة السطحية لألراضي ّ 11-175
وأي مسط  مائي مرتبط بها والتي يمكن 
إعمال التمتع بحقوق الملكية عليها مما 
يسم  للمالك الحصول على العائد 
. االقتصادي الناتج من هذه األرض

ّإنشاءاتّ ّأو ّمباني ّأية ّذلك ّمن ويستثنى
ّالمحاصيلّ ّوكذلك ّاألرض ّعلى مقامة

ّوالحيوانا ّواألشجار ّمصادرّالمزروعة ،ّ ت
ّوّ ّالبيولوجية ّالموارد ّوالتعدين، الطاقة

وتدخلّالمسطحاتّالمائيةّ.ّاألصولّالجوفية
ّباألرضّ ّالمرتبطة ّالجوفية ّاألصول و

،ّضمنّملكيةّوالبحيراتّواألنهاركــالخزاناتّ

الفردّوتعدّجزءاّأوّطرفاّفيّمعامالتّالبيعّ
ّالمختلفة ّالمؤسسية ّالوحدات ّبين .ّوالشراء

ّمص ّفان ّذلك ّيدخلّومع ّوالذي ّالماء، در
ضمنّعمليةّالريّوالتيّبدورهاّتدخلّضمنّ
ّمياهّ ّكمورد ّيصنف ّال ّاإلنتاج، عملية
ّكأصولّ ّباألرض ّومرتبط ّللملكية خاضع

 (.ملكيةّعامة)جوفيةّطبيعيةّومتجددةّ
ّ

ّفعمليةّ 11-176 ّأعاله، ّواضع ّهو وكما
ّتعاملّ ّالملكية تطويرّاألرضّوتكاليفّنقل

.ّالبعضبعضهاّبكأصولّثابتةّغيرّمرتبطةّ
ّوحقّ ّاالستحواذ ّعمليتي ّفإن ّلذلك وتبعا

تسجلّّطبيعيةّكمواردالتصرفّفيّاألرضّ
وألنّ.ّبنفسّالقيمةّلكلّمنّالبائعّوالمشتري

كالّمنّطرفيّالمعاملةّيجبّأنّيكونّمالكّ
مقيمّفانّالقيمةّاإلجماليةّلمجموعّمشترياتّ
ّاإلجماليةّ ّالقيمة ّيعادل ّأن ّيجب األرض

ّالمبيعات ّلمجموع ّاستحواذّّوتبلغ. قيمة
ّالتصرفّ ّحق ّقيمة ّمنها األرضّمخصوما

ّ ّصفر 1ّ)فيها )ّ االقتصادّّلمجملبالنسبة
ككلّمعّاستبعادّكافةّالمعامالتّالتيّتغيرّ



الحسابات القومية نظام  
 

488 

ّتمّ ّكما ّاالقتصادية ّاألقاليم ّحدود ّ من
 171.11توضيحهّفيّالفقرةّ

ّ
ّوالمنش 11-177 ّالمباني ّعن ّوالمزارعّآأما ت

ّاألغلبّ ّفي ّفهي ّاألرض ّفوق المقامة
ّ ّدونّأتشترى ّككل ّاألرض ّمع ّتباع و

ذاّكانّ.ّالفصلّبينّقيمتهمّوقيمةّاألرض ّمنفصلة،ّوا  ّقيم ّعلى ّالحصول ّالصعب من
ّعلىّ ّمقامة ّمباني ّوجود ّحالة ّفي كما
ّيدخلّ ّما ّتحديد ّالممكن ّمن ّفأنه األرض،
ّمنهاّ ّيستبعد ّاألراضيّوما فيّحسابّقيمة
ّمنّ ّأنه ّكما ّوالشراء، ّالبيع ّعمليتي أثناء

ّحجم ّتحديد ّمثلّّالممكن المعامالت
ّالمقامةّ ّواألبنية ّاألراضي ّشراء معامالت

ّعالية ّبقيمة ّتقد ر ّما ّغالبا ّوالتي .ّعليها
ولكنّإذاّكانّمنّالصعبّتحديدّأيهماّأكبرّ

ّ ّالقيمة ّعليها)في ّالمقام ّالبناء (ّاألرضّأم
ّالشراءّ ّمعاملة ّمع ّالتعامل ّيتم ّأن فيفضل
ّاألرضّ ّوليس ّبالبناء ّخاصة ّكونها على

ّأش ّمن ّرأسّوكشكل ّتكوين ّإجمالي كال
 .المالّالثابت

ّ
11-178 ّ ّيكون ّإن  ّالشرط ّمن نظامّوليس

ّ ّالقومية ّالحسابات ّ،ّّلتجزئةطرفا األرض
إذاّلزمّاألمرّإلعطاءّهّنظامّيوصىّبهّولكن

ودقيقاّلألرضّينبغيّأنّيتمّّّكامالتفصيالّ
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّوارد ّهو ّلما ّوفقا ذلك

ّواالقتصادية .ّ SEEAالبيئية
ّ

 والطاقة المعدنية الموارد
 

 المعدنية منالطاقة  مواردوتتكون  11-179
تحت  أو الموجودة على احتياطيات الطاقة

 يمكن استغاللها التي  األرض سط 
والتي تحظى بقدر من   اقتصاديا

ّماّّ.التكنولوجيا واألسعار النسبية وعادة
تكونّحقوقّالملكيةّللمواردّالمعدنيةّوالطاقةّ
ّاألرضّ ّفي ّالموجودة ّتلك ّعن منفصلة

ّنفسها ّمنّالفحمّ. ّالطاقةّهذه وتتكونّموارد
ّأشكال ّأو ّالغاز والبترول

ّ ّمن ّذلك ّإلى ّوما ّاألخرى ّخاماتالوقود
ّمعدنية ّتحتّّالفلزيةّوغير، ّموجودة أخرى

ّاألرض ّسطح ّالمسجلةّ. ّالمعامالت وتشير
ّالمواردّ ّإلى ّفقط ّالمال ّرأس ّحساب في

والتيّعنّطريقهاّالمعدنيةّومصادرّالطاقةّّ
فيّأغلبّالحاالتّ.ّيتمّتحديدّحقوقّالملكية

ّالمعدنيةّ ّالموارد ّهذه ّمثل ّامتالك يحق
ّاألرضّولكنّ ّعن ّوفصلها ّالطاقة ومصادر

 .الّيجوزّفيّأوقاتّأخرى
ّ

11-181 ّ ّفي ّالمعامالت ّالمواردتشير
ّرأسّ ّحساب ّفي ّوالمقيدة ّوالطاقة المعدنية

ّترسباتّمنّالتخلصأوّّاستحواذالمالّإلىّ
معدنيةّومواردّللطاقةّوالتيّتنتقلّفيهاّملكيةّ
ّإلىّ ّمؤسسية ّوحدة ّمن ّاألصول ّهذه مثل

ّأخرى ّمؤسسية ّوحدة ّالتخفيضاتّ. ّتقيد وال
ّمنّ ّاالحتياطاتّالمعروفة ّفيّقيمة الحادثة

ّا ّوموارد ّالمعدنية ّالناتجةّالموارد ّتلك لطاقة
ّاألصولّ ّالستخراج ّكنتيجة ّنضوبها عن

الّتقيدّفيّحسابّرأسّّ–ألغراضّاإلنتاجّ
المالّولكنّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ

 .حجمّاألصول
ّ

ّحاجةّ 11-181 ّكانتّهناك ّإذا ّأخرى، ومرة
ّبإتباعّ ّحينئذ ّيوصى ّوالتصنيف للتفصيل
ّنظامّ ّفي ّالواردين ّوالتصنيف التفصيل

 .SEEAاالقتصاديةّالحساباتّالبيئيةّّو
ّ

 الموارد البيولوجية غير المفتلحة 
 

 والطيوروتتكون من الحيوانات  11-182
والنباتات التي تعطى إنتاجا لمرة واحدة أو 
إنتاجا متكررا ، ويمكن إعمال حقوق 

أو تكاثرها غير  نموهاملكيتها، ولكن 
خاضع للسيطرة أو المسؤولية أو اإلدارة 

ّالغاباتّّالمباشرة للوحدات المؤسسية مثل
ّتكاثرّ ّوأماكن ّاإلنسان ّيمسها ّلم التي
ّللدولة ّتابعة ّمناطق ّفي ّالواقعة .ّاألسماك

ّ ّتلك ّفقط ّهيّاألصول ّوالحيوانية النباتية
ّالبيولوجيةّ ّالموارد ّمفهوم ّتدخلّضمن التي
ّوتكونّ ّالمزروعة ّغير ّأو ّالمفتلحة غير

ّ ّلالستثمارّأيضا ّأو ّلالستغالل قابلة
فيّالوقتّالحاليّلألغراضّاالقتصاديةّإماّ

 .أوّفيّالمستقبل
ّ

ّالبيئيةّ 11-183 ّالحسابات ّنظام في
ّالمزيدّ ّإلى ّالفئة ّهذه ّتنقسم ،ّ واالقتصادية
منّاألصولّالمائيةّوّالحيوانيةّعداّالمواردّ
ّوالمواردّ ّوالمحاصيل ّواألشجار المائية

ّالنباتية ّهيّ. ّالمائية ّالموارد ّتنقسم كما
ّالقومية ّالمياه ّفي ّمائية ّموارد ّإلى ّاألخرى

ّ ّاالقتصادية ّالمنطقة ّذلك ّفي ّالحصريةبما
(EEZّ)وتلكّالمتواجدةّفيّأعاليّالبحار. 

ّ
 الموارد المائية السطحية والجوفية

 
تتألف الموارد المائية السطحية   11-184

والجوفية المستخدمة في أغراض 
االستخراج لدرجة أن ندرتها تؤدي إلى 
نفاذ حقوق ملكية أو استخدام  هاتفعيل وا 

فضاَل عن تقييم سوقي وبعض أنواع  
ّغيرّّ.التحكم االقتصادي ّمن ّكان ذا ّالسطحيةّوا  ّالمياه ّقيمة ّبين ّالفصل الممكن

ّينبغيّ ّحينئذ ّبها ّالصلة ّاألرضّذات عن
توزيعّوتخصيصّالكلّعلىّالفئةّالتيّتمثلّ

 .الجزءّاألكبرّمنّالقيمةّالكلية
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 األصول الطبيعية األخرى
 

ّالطبيعي 11-185 ّالموارد ّفئة ّاألخرىّتشمل ة
ّالتحركّ ّلزيادة ّونظرا  ّالراديو؛ ّطيف ّوسائلّحاليا  ّطريق ّعن ّبيئية ّسياسة ّتنفيذ تجاه
ّالطبيعيةّ ّالموارد ّأن ّفيبدو ّوأدواته السوق
ّكأصولّ ّعليها ّالتعرف ّيتم ّسوف األخرى

ّالنحو،ّ.ّاقتصادية ذاّكانّاألمرّعلىّهذا ّوأنّوا  ّينبغي ّالتي ّالفئة ّعن ّيعبر ّذلك فإن
 .تندرجّتحته

ّ
ّ
ّ
ّ
 العقود وعقود اإليجارات والتراخيص 8
 

 حد األصل

تعامل العقود وعقود اإليجارات  11-186
والتراخيص على أنها أصول فقط عندما 

 :تحقيق كال هذين الشرطين التاليين
أحكام العقد أو عقد اإليجار أو الترخيص  . أ

تحدد سعر الستخدام أصل ما من األصول 
أو لتدبير وتوفير خدمة ما يختلف عن 

السائد لوال وجود هذا العقد أو عقد السعر 
 .اإليجار أو الترخيص

أحد أطراف العقد البد وأن يكون قادرًا بشكل  . ب
قانوني وعملي على تحقيق هذا اختالف 

 .السعر المعني
ّ

ّسوقّللعقد؛ّ ّبوجود ّالثانيّفيفترضّمسبقا  ّالشرط أما
ويوصىّفيماّيتعلقّبواقعّالممارسةّالعمليةّأنهّينبغيّ

ّ ّوالتراخيصّفيّّتسجيلفقط ّاإليجارات ّوعقود عقود
الحساباتّفقطّعندماّيمارسّصاحبّالعقدّفعليا ّحقهّ

ّ.فيّتحقيقّفرقّالسعر
ّ

11-187 ّ ّالجزء ّالسابع5ّّيناقش ّالفصل من
ّعقودّ ّمعاملة ّمسألة ّيخص ّما ّمجمل عشر
ّوينبغيّ ّالحساباتّالقومية اإليجاراتّفيّنظام

ّكانّهناك ّإذا ّوالرجوعّإليه شكّحولّّاإلشارة
ّعقدّ ّأو ّعقد ّيعامل ّ ّأن ّينبغي ّكان ّإذا ما
ّمنّ ّأصل ّأنه ّعلى ّما ّترخيص ّأو إيجار

 .األصول
ّ

ّالطبيعية،ّ 11-188 ّالموارد ّمع ّالحال ّهو وكما
فإنّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّحيازةّأوّالتنازلّ
عنّعقودّأوّعقودّإيجاراتّأوّتراخيصّينبغيّ
ّإجماليّ ّأنها ّعلى ّمنفصل ّتعرضّبشكل وأن

ّ.التكوينّرأسّالم
 

أنواع األصول المضمنة في العقود وعقود 
 اإليجارات والتراخيص

 
ّوعقودّ 11-189 ّالعقود ّمن ّفئات ّأربعة هناك

ّأصولّفيّ ّتعتبر اإليجاراتّوالتراخيصّوالتي
ّاإليجاراتّ ّعقود ّالقومية؛ ّالحسابات نظام
ّاستخدامّ ّوتصاريح ّللتسويق ّالقابلة التشغيلية
ّأنشطةّ ّممارسة ّوتصاريح ّالطبيعية الموارد

ّالمستقبليةّمعي ّوالخدمات ّالسلع ّواستحقاق نة
ّ.علىّأساسّحصري

 
 عقود اإليجارات التشغيلية القابلة للتسويق

 
عقود اإليجارات التشغيلية القابلة  11-191

للتسويق هي حقوق ملكية ألطراف ثالثة فيما 
ّذلكّّيتعلق باألصول الثابتة  ّعلى ومثال

عندماّيكونّلدىّمستأجرّبناءّإيجارّثابتّمعّ
أنهّيمكنّللبناءّجلبّإيجارّأعلىّفيّظلّعدمّ

ّالعقد ّهذا ّمثل ّوجود .ّ ّهذهّّ–ولو ّظل في
ّ ّالناحيةّّ–الظروف ّمن ّقادرا  ّالمستأجر ّتأجيرّكان ّعلى ّسواء ّحد ّعلى ّوالعملية القانونية

البناءّمنّالباطنّحينئذّيكونّلديهّأصلّمنّ
 .ةّعقودّاإليجارّالتشغيليةّالقابلةّللتسويقفئ

ّ
 الطبيعية المواردتصاري  استخدام 

 
 الطبيعية المواردتصاري  استخدام  11-191

هي حقوق ملكية ألطراف ثالثة تتعلق 
ّعندماّالطبيعية بالموارد ّذلك ّعلى ّومثال ؛

يحملّشخصّماّحصةّصيدّويكونّبمقدورهّ
–ّّ ّوعمليا  ّقانونيا  ّأخرى ّهذهّّ–مرة بيع

 .الحصةّلشخصّأخر
ّ
 

 تصاري  مزاولة أنشطة معينة
 

التصري  بممارسة نشاط معين هو  11-192
 :تصري  يكون فيه

التصاري  المحدودة من ناحية العدد وبالتالي  .أ 
 تتي  لحاملها كسب أرباح االحتكار،

أرباح االحتكار ال تتأتى من استخدام أصل  .ب 
 من األصول التي تنتمي لمصدر التصري ،

قادرًا من الناحية القانونية حامل التصري   .ج 
 .والعملية على بيع التصري  لطرف ثالث

ّ
ّقبلّ ّمن ّأساسي ّبشكل ّالتصاريح ّهذه ّمثل تصدر
ّالحكومةّبيدّأنهّيمكنّإصدارهاّمنّقبلّوحداتّأخرى

ّ
ّعددّ 11-193 ّتقييد ّالحكومات ّتتعمد عندما

السياراتّالتيّيحقّلهاّالعملّكسياراتّأجرةّ
ّالمصرح ّالكازينوهات ّعدد ّتقييد ّمنّّأو لها

قبلّجهاتّإصدارّتصاريحّفإنهاّحينئذّوفيّ
ّللمشغلينّ ّاحتكارية ّأرباح ّتخلق ّاألمر واقع
ّتلكّ ّمن ّبعض ّتسترد ّثم ّومن المعتمدين

ّاألرباحّفيّشكلّرسوم ّحيازةّ. والحافزّوراء
مثلّهذاّالترخيصّهوّأنّالمرخصّلهّيعتقدّ
ّأرباحّ ّتحقيق ّحق ّيكتسب ّسوف ّبذلك بأنه

للمبلغّالذيّدفعهّّاحتكارّعلىّاألقلّمساوية
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ّمقابلّالرخصة ّالتيارّمنّالدخلّ. ويعاملّهذا
المستقبليّعلىّأنهّأصلّمنّاألصولّإذاّكانّ
فيّاستطاعةّالمرخصّلهّتحقيقّتلكّاألرباحّ

ويوصفّنوعّ.ّعنّطريقّالتصرفّفيّاألصل
ّنشاطّ األصلّبأنهّتصريحّلممارسةّأوّمزاولة

وتقدرّقيمةّاألصلّبالنظرّإلىّتيارّأرباحّ.ّما
 .االحتكار

ّ
منّغيرّالشائعّبالنسبةّللوحداتّغيرّ 11-194

الحكوميةّأنّتكونّقادرةّعلىّتحديدّالمشاركةّ
فيّنشاطّمعين؛ّوأحدّاألمثلةّعلىّذلكّحيثّ
ّالوحداتّ ّعدد ّبتقييد ّملك ّصاحب يقوم

ّملكه ّفي ّبتشغيلها ّسبيلّ.المسموح ّعلى ،
ّالسماحّفقطّلتاكسيّ المثالّفندقّيتبعّسياسة

ّال ّباصطحاب ّوحيد ّضيوفأجرة ّمثلّ. وفي
ّأنهاّ ّعلى ّالتراخيص ّتعامل ّالحاالت، هذه

والّيوجدّسببّ.ّتنشئّمدفوعاتّمقابلّخدمات
ّهذهّ ّمثل ّمعاملة ّعدم ّحول ّالمبدأ ّحيث من
ّقابلةّ ّكانت ّإذا ّأصول ّأنها ّعلى التراخيص

ّ.للتسويقّعلىّالرغمّمنّأنّذلكّغيرّشائع
 

الحصول على السلع والخدمات في  في الحق
 المستقبل على أساس حصري

 
يتعلق الحق في الحصول على السلع  11-195

والخدمات في المستقبل على أساس حصري 
بالحالة التي يكون فيها طرف ثالث قد تعاقد 
على شراء سلع أو خدمات بسعر ثابت في 
وقت ما في المستقبل قادرًا على نقل أو 

الثاني في العقد إلى تحويل التزام الطرف 
وأمثلةّعلىّذلكّعقودّالعبيّكرةّّ.طرف ثالث

القدمّوحقّالناشرّالحصريّفيّنشرّاألعمالّ
الجديدةّباسمّمؤلفّمحددّأوّإصدارّتسجيالتّ

 .بأسماءّموسيقيينّيحددهمّصاحبّالحق
ّ
 أصول الشهرة التجارية المشتراة .4
 

ّالمحتملونّ 11-196 ّالمشترون ّيكون ّما ّاستغالبا  ّعلى ّما ّإضافيّلمنشأة ّقسط ّلدفع عداد
علىّالقيمةّالصافيةّألصولّوالتزاماتّالمنشأةّ
المتعرفّعليهاّوالمقيمةّبشكلّفردي؛ّوتوصفّ

"ّأصولّالشهرةّالتجاريةّالمشتراة"ّتلكّالزيادةّبـّ
ّالنشاطّ ّوقيمة ّالشركة ّهياكل ّقيمة وتعكس
ّوثقافةّ دارة ّوا  ّعاملة ّقوة ّمن ّلمحتشد .ّوقاعدةّالعمالءّمؤسسيةّوكذاّلشبكاتّالتوزيعالتجاري
ّعنّ ّبمعزل ّقيمة ّالشهرة ّلهذه ّيكون ّال وقد
األصولّاألخرىّغيرّأنهاّتعززّمنّقيمةّتلكّ

ّاألخرى ّاألصول ّأخرى،ّ. ّناحية ّمن وبتناولها
ّالفرديةّ ّاألصول ّقيمة ّإلى ّاإلضافة فإنها
ّمعّ ّواحدة ّمجموعة ّفي ّالستخدامهم كنتيجة

 .بعضهمّالبعض
ّ

يةّالّيمكنّتحديدّأصولّالشهرةّالتجاّر 11-197
ّمنفصلّ ّبمنأىّبشكل ّوالتعرفّعليها المشتراة

ّالبدّوأنّ ّلطرفّأخر؛ّفقيمتها ومنّثمّبيعها
ّاألصولّ ّقيمة ّإنزال ّطريق ّعن تشتق
والخصومّالمتواجدةّفيّكلّمكانّداخلّحدودّ
األصولّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّمنّقيمةّ

ّالشركة ّ)بيع ّالعملية،ّ. ّالممارسة ّواقع وفي
ّتقديرها ّيتم ّألنه ّفإنّّونظرا  ّمتبقية كقيمة

ّيعكسّ ّأن ّأيضا  ّشأنه ّمن ّالشهرة تقدير
ّاألصولّ ّتقييم ّفي ّالسهو ّوحاالت األخطاء

 (.والخصوم
ّ

ّقدّ 11-198 ّالمتبقية؛ ّاألخطاء ّعن فضال 
ّالعناصرّ ّقيمة ّكذلك ّالتجارية ّالشهرة تشمل
.ّالمعروفةّكأصولّتسويقيةّبالنسبةّللمؤسسة

وتتألف األصول التسويقية من عناصر مثل 
التجارية والبيانات اإلدارية األسماء 

والعالمات التجارية والشعارات وعناوين 
ّالتجاريةّّ.النطاقات ّالعالمة ّتفسير ويمكن

ّشعارّ ّأو ّاسم ّمجرد ّمن ّأكثر ّأنها على
ّالذيّ ّاالنطباعّالعام ّإنها ّبل ّمعينة لمؤسسة
ّمنّ ّمحتمل ّعميل ّأو ّعميل ّعليه يحصل

ّماّ.ّخاللّتجاربهّمعّالشركةّومنتجاتها ذا وا  ّت ّالمعنىّتم ّوفقّهذا ّالتجارية ّالعالمة فسير
ّأنهاّ ّعلى ّإليها ّالنظر ّأيضا  ّيمكن األوسع
ّالتجاريةّ ّخصائصّالشهرة ّبعضّمن تشمل

 .مثلهاّمثلّوالءّالعمالء
ّ

تعرف قيمة الشهرة التجارية  11-199
واألصول التسويقية على أنها الفرق بين 
القيمة المدفوعة في مقابل منشأة باعتبارها 

مجموع أصولها ناقصاً منشأة ناجحة وبين 
مجموع خصومها، على أن يتم التعرف على 
كل بند من بنود أصولها والتزاماتها أو 

وعلىّّ.خصومها وتقييمه بشكل منفصل
ّفيّ ّتجارية ّشهرة ّتواجد ّأرجحيه ّمن الرغم
ّتتعلقّ ّوألسباب ّأنه ّإال ّالمؤسسات معظم
ّنظامّ ّفي ّقيدها ّيتم ّالقياس بموثوقية

ّعند ّفقط ّالقومية ّقيمتهاّالحسابات ّتكون ما
ّصفقةّ ّأو ّمعاملة ّطريق ّعن ّعليها ّالمؤسسةمبرهنا  ّكامل ّبيع ّتكون ّما ّعادة .ّسوقية،
ّاألصولّ ّتباع ّأن ّيمكن ّاستثنائية، وبصورة
ّمنفصلّ ّبشكل ّعليها ّالمتعرف التسويقية
ّهذهّ ّمثل ّوفي ّالمؤسسة ّكامل ّعن وفردي

 .الحالةّينبغيّقيدّبيعهاّتحتّهذاّالبند
 اليةالتحويالت الرأسم. هةّ
 
تحويالت رأس المال  مقابل التحويالت  .1

 الجارية
ّتحويالتّ 11-211 ّأو ّالرأسمالية التحويالت

ّأيّ ّمتبادلة ّغير ّتحويالت ّهي ّالمال رأس
ّالطرفّالقائمّ بدونّمقابلّحيثّيتحصلّإما
ّطريقّ ّعن ّالمعنية ّاألموال ّعلى بالتحويل

ّ ّاألصول ّمن ّأصل ّعن بخالفّ)التنازل
ّوالمخزونات ّ (النقدية التخليّعنّعنّطريق
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بخالفّحساباتّالمقبوضاتّأوّ)مطالبةّماليةّ
ّالدائنين أوّأنّيكونّالطرفّالمتلقيّللتحويلّ(

ّ ّأصل ّبحيازة ّأوّ)ملزما  ّالنقدية بخالف
ّالمخزونات ّمعاّ ( ّالشرطين ّتحقيق ّيتم .ّأو

ّكبيرةّ ّالرأسمالية ّالتحويالت ّتكون ّما ّضروريا ّوغالبا  ّأنّذلكّالّيعد ّغير وغيرّمنتظمة
ّ ّتحويلّبالنسبة ّاعتباره ّيتم ّحتى ّما لتحويل

 .رأسماليّوليسّتحويال ّجارياّ 
 

 القيمة وصافيالتغيرات في الخصوم  –تحويالت رأس المال  –حساب رأس المال : 01.5 جدول
 القيمة صافيفي الخصوم وفي  التغيرات

 المجموع
 
 

 و السلع
 الخدمات

 بقية
 العالم

 مجموع
 االقتصاد
 

 المؤسسات
 الهادفة غير

 التي للرب 
 األسر تخدم

 المعيشية

 األسر
 المعيشية

 الحكومة
 العامة

 الشركات
 المالية

 الشركات
 غير
 المالية

 الموازنة وقيود المعامالت 

215ّ ّ ّ 215ّ 2ّ 192ّ -62ّ 2ّ 71ّ  صافي االدخار،
-13ّ ّ -13ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  الجاري الخارجي الميزان

414ّ 414ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  المال رأس تكوين إجمالي
192ّ 192ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  المال رأس تكوين صافي
376ّ 376ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  المال رأس تكوين إجمالي

 الثابت
-222ّ -222ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  الثابت المال رأس استهالك

ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  المال رأس تكوين إجمالي
 األصل نوع بحسب الثابت

28ّ 28ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  المخزونات في التغيرات
11ّ 11ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  مخصوما النفائس امتالك

 منها التخلص منها
1ّ 1ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  المنتجة غير األصول امتالك

 منها التخلص ناقص
66ّ ّ 4ّ 62ّ 1ّ 23ّ 6ّ 1ّ 33ّ  الرأسمالية، التحويالت

 مقبوضة
2ّ ّ ّ 2ّ ّ ّ 2ّ ّ ّ  مقبوضة المال، رأس ضرائب
27ّ ّ 4ّ 23ّ 1ّ 1ّ 1ّ 1ّ 23ّ  مقبوضة االستثمار، من 
37ّ ّ ّ 37ّ 1ّ 23ّ 4ّ 1ّ 11ّ  األخرى، المال رأس تحويالت

 مقبوضة
-66ّ ّ -1ّ -65ّ -3ّ -5ّ -34ّ -7ّ -16ّ  الرأسمالية، التحويالت

 مدفوعة
-2ّ ّ 1ّ -2ّ 1ّ -2ّ 1ّ 1ّ 1ّ  مدفوعة المال، رأس ضرائب
-27ّ ّ ّ -27ّ ّ ّ -27ّ ّ ّ  مدفوعة االستثمار، من 
-37ّ ّ -1ّ -36ّ -3ّ -3ّ -7ّ -7ّ -16ّ  لرأس األخرى التحويالت

 مدفوعة المال،
192ّ ّ -11ّ 212ّ -1ّ 211ّ -91ّ -5ّ 88ّ  القيمة صافي في التغيرات

 االدخار عن الناجمة
 الرأسمالية والتحويالت
 

التحويالتّّالجاريةّفإنهاّتقللّعنّّأما 11-211
منّالدخلّواالستهالكّللطرفّاألولّوتزيدّمنّ

ّّوالّاحتمالية ّلاالدخل ّالثانيلستهالك .ّطرف
ّمرهونةّ ّتكون ّال ّالجارية ّالتحويالت ّوأن ذلك
باالستحواذّأوّالتصرفّفيّاألصولّمنّطرفّ

 .ّواحدّأوّمنّكالّطرفيّالمعاملة
ّ

ويمكنّاعتبارّبعضّالتحويالتّالنقديةّ 11-212
ّاألطرافّ ّألحد ّبالنسبة كرأسّمالّعنّطريق
ّالضريبةّ ّمثل ّاآلخر ّالطرف ّجارية وتحوالت

التيّتعدّبمثابةّتحويلّالتيّتدفعّفيّالميراثّّو

ّالضريبةّ ّدافع ّخالل ّمن ّالمال لرأس
ّتتسلمهّ ّجاري ّتحويل ّكونها ّإلى باإلضافة

ّالحكومة ّالتيّ. ّالكبيرة ّالدولة ّفإن وبالمثل
لديهاّحجمّكبيرّمنّاالستثماراتّمقارنةّبدولّ
أخرىّصغيرةّقدّتعتبرّهذهّالمنحّواالمتيازاتّ
لّتحويالّجارياّعلىّالرغمّمنّأنهاّتنويّتموي

ّالرأسمالية ّاألصول ّشراء ّحركة وفيّالنظامّ.
المتكاملّللمحاسباتّكنظامّالحساباتّالقوميةّ

SNAّّّتصنيفّنفس ّالممكن ّليسّمن فإنه
التحويالتّبطريقةّمختلفةّوفيّأماكنّوأنحاءّ

ّمختلفة ّيصنفّ. ّأن ّيجب ّذلك ّعلى وبناء
ّلكالّ ّمال ّرأس ّيكون ّأن ّعلى التحويل
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ّمنّ ّكال ّتضمن ّإذا ّحتى الطرفين
االقتناءّوحقّالتصرفّفيّاألصولّ/ستحواذاال

ّالطرفين ّأحد ّقبل ّمن ّيتمّ. ّاالتفاقية وبموجب
ّكتحويالتّ ّالتحويالتّاالجتماعية ّمع التعامل

 .ّجارية
ّ

ّمنّ 11-213 ّيكون ّقد ّاألحوال ّبعض وفي
ّوجودّ ّمن ّالرغم ّعلى ّقرارا ّنتخذ ّأن الصعب
ّإما ّ ّالنقدية ّالتحوالت ّلتصنيف ّواضحا دليال

ّمالية ّرأس ّأو ّكجارية ّنتعرضّلهذاّ. وعندما
ّيصنفّكتحويلّ ّأن ّيجب ّالتحويل ّفإن الشك

كماّأنهّيجبّ.ّجاريّبدالّمنّكونهّرأسّمالي
ّتحديد ّبشأن ّقرارا ّاتخاذ ّضرورة ّمالحظة

ّمنّ/نوع ّذلك ّعلى ّيترتب ّوما ّالتحويالت فئة
ّالقطاعاتّ ّبين ّاالدخار ّكتخصيص خطوات
ّالمستوىّ ّعلى ّإما ّالفرعية، والقطاعات

ّالعالمي ّأو ّاالقتصادي ّأخرىّ. ّأمور وهناك
ّمدخراتّ ّزيادة ّوهي ّمتساوي ّبقدر تحدث
ّالجهةّ ّعند ّوتقليلها ّالتحويالت ّلتلك المستلم

ّتص ّتم ّإذا ّفانه ّذلك ّوعلى ،ّ نيفّالمانحة
التحويالتّالنقديةّبشكلّخاطئّسيتمّخطأّفيّ
تسجيلّالمدخراتّالنقديةّوالتيّتبعاّلذلكّيمكنّ

 .ّأنّتضرّالتحليالتّاالقتصادية
ّ
 التحويالت النقدّية والعينّية .8
 

ّفتتخذّ 11-214 ّالتاسع ّالفصل ّفي ّذكر وكما
ما ّ ّوا  ّنقدية ّتحويالت ّإم ا ّشكلين ّعينيةالتحويالت ّالرأسمالي. ّالعينية ّتتضمنّفالتحويالت ة
ّالتغيرّفيّملكيةّالمنتجّوالذيّسبقّ بالضرورة
التعاملّمعهّكأصلّغيرّماليّلحساباتّالجهةّ

ّالمانحة ّالتحويالتّ. ّالحالةّفإنّبنود وفيّهذه
األربعةّتسجلّجميعهاّفيّحسابّرأسّالمال،ّ
ّيخصّتحويلّالملكيةّوبندينّ ّبندينّفيما منهم
ّاألصلّ ّالتصرفّفي ّيخصّحق ّفيما آخرين

ّال ّقبل ّالجهةّمن ّمن ّواالستحواذ ّالمانحة جهة
ّالمستلمة ّالثابتةّ. ّاألصول ّمعاملة ّعن أما

والمنتجةّمنّقبلّوحداتّالبناءّالمشتركةّوالتيّ
ّعليهاّ ّواإلشراف ّللحفاظ ّللحكومة ّتحويلها تم

 .58.11ّّفقدّتمّتوضيحهاّسابقاّفيّالفقرةّ
ّ

ّاألخرىّّ 11-215 ّالرأسمالية ّالتحويالت جميع
ّفي ّاثنان ،ّ ّبندين ّمن ّيخصّحسابّتتكون ما

.ّرأسّالمالّواثنانّّفيماّيخصّالحسابّالمالي
ّبندييّ  ّيعرض ّالدين ّسماح ّفترة ّحالة في

ّلدينّ ّتخفيضا ّمنهما ّكال ّالمالي الحساب
ّالمانحةّنحوّالمتلقي ّالمتلقيّّالجهة لصالح

ّالدائنّ ّيفرضها ّالتي ّالتعويض ّقيمة وكذلك
ّالمدين ّعلى ّالرأسماليةّ. ّالتحويالت وتسجل

ّتوضحّانخفاضاّ األخرىّكتحويالتّنقديةّكما
ّالمانحةّ ّالجهات ّودائع ّقيمة ّفي ملحوظا

 .والزيادةّمنّجانبّالمتلقي
ّ

ّالتقييم

ّالتيّّ 11-216 ّمالية ّالغير ّاألصول ّقيمة إن
ّ ّأسعار ّهي ّتحويلها ّاألصولّتم ّلبيع مقدرة

ّالملكيةّ ّنقل ّتكلفة ّإليها ّمضافا ّاألسواق في
ّ ّالبائع ّيتكبدها ّأماّ/التي ّالمانحة، الجهة

ّغيرّ ّأخرى ّتكاليف ّيتكبد ّفانه المستلم
ّأعاله ّالمذكورة ّاألصولّ. ّتحويالت وتقدر

ّالماليّ ّااللتزام ّشطب ّمن ّفيها ّبما المالية،
ّبنفسّ ّالدائنّوتسهيالتّفيّالدفع، منّجهة

ّوّالطريق ّاستحواذ ّقيم ّبها ّتقدر ّالتي ة
ّ ّفي ّالماليةّ/التصر ف ّاألصول ّ بيع

 .وااللتزامات
ّ
 الضرائب الرأسمالية  .3
 

وتتكون من الضرائب والرسوم   11-217
/ المفروضة على فترات غير منتظمة

متفاوتة سواء على قيم األصول أو صافي 
ملكية الوحدات المؤسسية أو على قيمة 
األصول المحولة بين الوحدات المؤسسية 
وبعضها البعض أو على قيمة األصول 

المنقولة بين الوحدات والمؤسسات /المحولة
أو تبادل الهبات بين نتيجة لتوارث التركات 

 . األحياء
ّالرسومّالرأسماليةّتتكونّ .بّ ّمنتظمّوكماّذكرناّسابقاّفإن  ّغير ّبشكل ّالمفروضة ّالضرائب من

وفيّأوقاتّمتفاوتةّعلىّأصولّوصافيّملكيةّ
وتعاملّهذهّالرسومّكأمرّ.ّالوحداتّالمؤسسية

ّالوحداتّ ّمن ّلكل ّبالنسبة ّوعابر استثنائي
.ّلتيّتطالبّبهاالمؤسسيةّوالجهاتّالحكوميةّا

ّالمالكةّ ّاألسر ّأو ّالشركات ّإما ّبدفعها ويقوم
:ّكماّأنهاّتشملّضرائبّالتحسينات.ّلألصول

ّاألراضيّ ّقيمة ّلزيادة ّالمفروضة كالضرائب
ّوتحويلهاّ ّللبناء ّتصريحا ّبإعطائها الزراعية

ّومنشئاتّاقتصادية ّ ّدليلّ،إلىّمبانيّسكنية
ّالرمزّ،GFSM)ّالحكومةّماليةّاعداد

1133ّّالضريبي ّوالتنميةّالتعاونّمنظمة،
ّالمفروضةّ(.4511ّاالقتصادية ّالضرائب أما 

ّتشملّ ّفهي ّالرأسمالية ّالتحويالت على
الضرائبّالمفروضةّعلىّقيمةّاألصولّالتيّ
ّالمؤسسي ةّ ّالوحدات ّبين ّوتداولها ّتحويلها ّالبعضيتم ّوبعضها ّعلىّ. ّالرسوم وتفرضّهذه

ّيمن ّالتي ّوالهبات ّوالتركات ّالميراث حهاّنقل
األفرادّلبعضهمّداخلّاألسرةّالواحدةّلتجنبّأوّ
ّتتضمنّ ّال ّلكنها ّالميراث، ّنقل ّرسوم تقليل
ّالمباعةّ ّاألصول ّعلى ّالمفروضة الضرائب

لة ّمحو  ّغير ّأنها ّحيث ّماليةّاعدادّدليل.
،1134ّّالضريبيّالرمزّ،GFSM)ّالحكومة
ّ(4311ّاالقتصاديةّوالتنميةّالتعاونّمنظمة

 
 من  االستثمار .3
 

تحويالت رأسمالية نقدية أو هي  11-218
عينية تقدمها الحكومات إلى الوحدات 
المؤسسية المقيمة والغير مقيمة لتمويل 
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تكاليف امتالك األصول الثابتة سواء بشكل 
ّكلي أو جزئي ّالحاصلينّ. ّالمستثمرين ويلتزم

ّألغراضّإجماليّ ّباستخدامها ّالمنح ّتلك على
ذهّوغالباّماّترتبطّه.ّتكوينّرأسّالمالّالثابت

ذاّ.ّالمنحّبكبرىّالمشاريعّاالستثماريةّكالبناء ّزمنيةّوا  ّلفترة ّالمشاريع ّهذه ّاستثمارات استمرت
ّتدفعّمنحّاالستثماراتّالنقديةّعلىّ طويلةّفقد

ويستمرّدفعّهذهّاألقساطّّوتعدّ.ّهيئةّأقساط
 .كتحويالتّرأسمالية

ّ
ّمنّ 11-219 ّالعينية ّاالستثمارات ّمنح وتتكون

ّ ّالنقل ّأغراض ّلخدمة والمعداتّتحويالت
ّللوحداتّ ّالحكومة ّقبل ّمن ّاألخرى واآلالت
ّإليّ ّباإلضافة ّوالغيرّمقيمة ّالمقيمة المؤسسية
تقديمّهياكلّالبناءّمنّاجلّدعمّّتلكّالوحداتّ

ّالمؤسسية ّمنّ. ّالعديد ّذلك ّفي ويتحكم
ّأوّ ّالمانحة ّالحكومة ّيمتلكها ّالتي الشركات
ّقبلّ ّمن ّمباشرة ّلها ّيدفع ّأخرى شركات

ّوالمؤسس ّالحكوميةالشركات ّات ّهذهّ. وفي
ّيسجلّ ّالنقدي ّالرأسمالي ّالتحويل الحاالت،
ّبشراءّالبنودّالتيّتمّنقلهاّعينيا ،ّ ّالحاليّدائما ّمتبوعا  ّلألصل ّالتحويل ّكان ّاذا باستثناء

ّيسجلّلألصلّالملكيةّنقلّفإنّ،والمتلقيّمقيم
ّخاللّمنّالمالّرأسّلتكوينّسالبةّكقيمة

ّللمتلقيّالحكومة ّوموجب ّ التحويلّّبينما.
ّالميزانيةّ ّوبالتالي ّيسجل ّيبقى الرأسمالي

 .القيمةالعموميةّلكالّالطرفينّستعكسّصافيّ
ّ
 التحويالت الرأسمالية األخرى . 5
 

تتألف التحويالت الرأسمالية األخرى  11-211
من كافة التحويالت الرأسمالية فيما عدا 

ّوأحدّضرائب رأس المال ومن  االستثمار ؛
ّبالمالحظة ّالجديرة ّهذاّّالفئات ّفي والمضمنة

السياقّهوّإلغاءّالدينّمنّخاللّاتفاقّمتبادلّ
ّوالمدين ّالدائن ّبين ّاإللغاءّ. ّهذا ّمثل ويعامل

علىّأنهّتحويلّرأسمالّمنّالدائنّإلىّالمدينّ
ّوقتّ ّالمستحق ّالدين ّبقيمة ّمساويا  ّاإللغاءويكون .ّ ّذلك ّّ–ويشمل ّعلى ّيقتصر ّ–وال
ّغير ّالوحدات ّعلى ّالمستحقة ّالدين ّإلغاء
 .المقيمةّإلىّالوحداتّالمقيمةّوالعكسّبالعكس

ّ
ومعّذلك،ّفإنّشطبّالدينّمنّجانبّ 11-211

ّمؤسسيةّ ّوحدات ّبين ّمعاملة ّليس واحد
ّفيّحسابّرأسّ ّيظهرّسواء ّال وبالتاليّفهو
ّالحساباتّ المالّأوّفيّالحسابّالماليّبنظام
القومية؛ّوفيّحالّقبلّالدائنّبهذاّالشطبّأوّ

ّ ّينبغي ّبااللتزام ّفيّاإلخالل ّقيده ّيتم وأن
ّاألصولّ ّحجم ّفي ّاألخرى ّالتغيرات حساب

ّوالمدين ّبالدائن ّالخاص ّالتدبيراتّ. وتعامل
ّفيّ ّالمشكوك ّأو ّالمتعسر ّبالدين المتعلقة
ّمدخالنّمسكّدفاترّوالتيّ تحصيلهّعلىّأنها

تكونّداخليةّفيّالمنشأةّوالّتظهرّفيّنظامّ
ّالخسائرّ ّحالة ّعدا ّفيما ّالقومية الحسابات

ّ ّحيثّالمتوقعة ّالمتعسرة، ّالقروض على
ّالميزانياتّ ّفي ّللتذكرة ّقيود ّأنها ّعلى تظهر

ّالعمومية ّجانبّ. ّمن ّالدين ّرفض ّأن كما
واحدّمنّقبلّالمدينّالّيشكلّمعاملةّوالّيتمّ

 .تضمينهّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّ

يمكنّلتحويالتّرأسّالمالّأنّتأخذّ 11-212
ّبعضّ ّيليّأدناه أشكالّمختلفةّأخرى؛ّوفيما

ّ:عليهااألمثلةّ
ّعنّ .أّ ّالتعويضات ّفي ّالرئيسية المدفوعات

ّالتيّ ّاإلصاباتّالخطيرة ّأو ّالواسعة األضرار
ّالتأمين؛ّ ّسياسات ّقبل ّمن ّمغطاة ّتكون ال
ّجانبّ ّمن ّالمدفوعات ّتلك ّتمنح ّأن ويجوز
ّإطارّ ّخارج ّتسويتها ّيتم ّأو ّالقانون محاكم

ّالمحكمة ّللوحداتّ. ّالمدفوعات ّتلك ّتتم وقد
ّالمقيمة ّغير ّأو ّالمقيمة ّمدفوعاتّ. وتشمل

ّعنّ ّالناجمة ّاألضرار ّعن التعويض
االنفجاراتّالهائلةّأوّحاالتّانسكابّالنفطّأوّ

 .عنّاآلثارّالجانبيةّلألدوية،ّوماّإلىّذلك
تسوياتّالتأمينّالكبيرةّاالستثنائيةّفيّأعقابّ .بّ

ّمتىّ ّعن ّالتفاصيل ّمن ّولمزيد ّكارثة؛ وقوع
ّوالتسجيلّ ّللقيد ّالمالئم ّالشكل ّذلكّهو يكون

 .جىّالنظرّفيّالفصلّالسابعّعشريّر
تحويالتّمنّالوحداتّالحكوميةّإلىّالمنشآتّ .جّ

ّلتغطيةّ ّالخاص ّأو ّالعام ّللقطاع المملوكة
ّمدىّ ّعلى ّالمتراكم ّالتشغيلي ّالعجز أوجه

 سنتينّأوّأكثر؛
ّالوحداتّ .دّ ّإلى ّالعامة ّالحكومة ّمن تحويالت

فيّالمستوياتّاألدنىّللحكومةّلتغطيةّبعضّ
ماليّتكوينّرأسّالمالّتكاليفّإجّ–أوّكلّّ–

ّالنفقاتّ ّفي ّالكبرى ّالعجز ّأوجه ّأو الثابت
 المتراكمةّعلىّمدىّسنتينّأوّأكثر؛

ّبينّ .هّ ّتتم ّالتي ّالهباتّالضخمة الموروثاتّأو
ّتحولّ ّالموروثاتّالتي ّذلك ّفي ّبما األحياء،

 ؛NPIsإلىّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
ّاالستثنائيةّمنّقبلّاألسرّ .وّ التبرعاتّالضخمة

ّغيرّ ّالمؤسسات ّإلى ّالمنشآت ّأو المعيشية
ّرأسّ ّتكوين ّتمويل ّأجل ّمن ّللربح الهادفة
المالّالثابت؛ّعلىّسبيلّالمثال،ّالهباتّإلىّ
الجامعاتّمنّأجلّتغطيةّتكاليفّبناءّكلياتّ
ّإلىّ ّوما ّومختبرات، ّومكاتب ّجديدة داخلية

 .ذلك
ّالمعاشاتّ .زّ ّالستحقاقات ّالمسئولية تحويالت

ّسبيل ّعلى ّتتحملّّالتقاعدية، ّعندما المثال؛
ّالمعاشاتّ ّتدبير ّمسئولية ّالعامة الحكومة

 التقاعديةّمنّصاحبّعمل؛
أصولّالمجتمعّالمبنيةّحيثّتكونّالمسئوليةّ .حّ

حينئذّعنّالصيانةّملقاةّعلىّعاتقّالحكومةّ
أوّتضطلعّبهاّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ

ّ.التيّتخدمّاألسرّالمعيشية
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 الحساب المالي: الفصل الحادي عشر

 مقدمة  –أ 
 

ّفيّ 11-1 ّالختامي ّالحساب ّهو ّالمالي الحساب
ّتسجلّ ّالتي ّ ّللحسابات ّالكامل التسلسل
ّالمؤسسية ّالوحدات ّبين ّالتجارية .ّالمعامالت

ّ ّهو ّاالدخار استخدامّّّلحساباتّالبندوصافي
ّ ّاالدخار ّصافي ّاستخدام ّويمكن ّمضافاالدخل

ّ ّ ّالّصافياليه المدفوعةّّماليةرأسّالتحويالت
ّاألصولّغيرّالمالية ّلتراكم ّالمقبوضة ّأو ذاّ. وا  ّ ّّبهذهّيستنفذلم ّفان ّالناتجّالفائضالطريقة،

ّاإلقراضّصافيّيسمى ّالمقابلّوفي. ّكانّاذا،
ّّيةرأسّمالالتحويالتّالّصافيصافيّاالدخارّّو

ّغيرّ ّاألصول ّتراكم ّصافي ّلتغطية ّكافية غير
ّال ّّفانماليه، ّالناتج صافيّّيسمىالعجز

ّاالقتراض ّالعجز. ّأو ّالفائض صافيّّ،وهذا
الموازنّّالبنداإلقراضّأوّصافيّاالقتراضّهوّ

منّحسابّرأسّالمالّإلىّالحسابّّيرحلالذيّ
ّالمالي .ّ ّله ّليس ّالمالي موازنّّبندوالحساب

ّمعّّحليّر ّالحال ّكهو ّكما ّأخرى، لحسابات
ّ ّمناقشتها الفصولّّفيجميعّالحساباتّالتيّتم

ّالماضية ّيتأثرّ. ّكيف ّببساطة ّيشرح نما ّبطرقّوا  ّاالقتراض ّوصافي ّاإلقراض صافي
ّالماليةّ ّالخصوم ّو ّسنداتّاألصول ّفي التغير

ّ ّالتغيرات ّهذه ّمجموع الناحيةّّمنويكون
ّ ّالقيمةّفيّمتساويالمفاهيمية علىّّولكنّ-ّ

ّالحساب ّمن ّاآلخر ّّالموازنّللبندّ–الجانب
 .رأسّالمالّلحساب

ّ
11-2 ّ ّيسجل ّأصولّّمعامالتالحسابّالمالي تشمل

ّمؤسسيهّ ّوحدات ّبين ّتتم ّوالتي ّمالية وخصوم
.ّمقيمهّوبينّوحداتّمؤسسيةّمقيمةّوبقيةّالعالم

ويسجلّالجانبّاأليسرّمنّالحسابّفيّالجدولّ
ّمطرحاّاالمولّاالصولّاستحواذ(11ّ.1ّ)رقمّ
،ّبينماّيسجلّالجانبّاأليمنّمنهاّالتخلصّمنه

ّ.منّالجدولّّتكبدّالخصومّناقصّاعادةّدفعها
 

 األصول و الخصوم المالية   .1
ّعرفتّّ 11-3 ّالثالث، ّالفصل ّفي ّموضح ّهو كما

 ّ-:كلمةّاألصولّكاآلتي
ّ

األصل هو مخزن لقيمة مثل منفعة أو سلسله 
ّللمالك االقتصادي تتجمع التيمن المنافع 

 من لفترةحيازته أو استخدامه للكيان  جراء
 فترة من قيمة لترحيل وسيلة وهو. الزمن

ّ.اخرى محاسبية فترة الى محاسبية
ّ
ّالدفعّتبادلّيتم 11-4 ّحسبّطرق ّالمنافع وبالتاليّ.

ّالماليةّ ّعلىّذلكّيمكنّتعريفّالمطالبة ّالخصموبناءا  ّثم ّومن ّغيرّ. ّبالخصوم ّيعترف وال

الماليةّفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّولذلكّمنّ
المحتمّأنّنشيرّإلىّمصطلحّالخصومّّبأنهّ

ّ.ماليّبطبيعته
ّ 
عندما تكون وحدة معينة  الخصمينشأ   11-5

 –في ظل ظروف محددة  –ملزمة ( المدين)
بتسديد دفعة أو سلسلة من الدفعات لوحدة 

ّانشاءوأغلبّالظروفّالتيّيتمّّ(الدائن)أخرى 
ّملزمّّااللتزام ّقانوني ّعقد ّعمل ّهو ّلها وهذاّالعقدّيحددّالبنودّوظروفّالدفعّلكيّيتمّوفقا 

ّ.تنفيذهّوكذلكّالدفعّالغيرّمشروطّطبقا ّللعقد
ّ
11-6 ّ ّيمكن ّال ّذلك، ّإلى الخصومّّانشاءباإلضافة

عنّطريقّالعقدّولكنّعنّطريقّعرفّطويلّ
ّبسهوله ّدحضه ّيمكن ّوال ّومنظم ّ ّتقعّ. و
ّالحكومة ّمن ّالدفع ّتحتّّبعضّطرق لألفراد

ّالنوع ّهذا ّللدائنّ. ّيكون ّالحاالت، ّهذه وفي
ّعلىّ ّمدفوعات ّعلى ّبالتحصل ّسليم توقع

ومثلّ.ّالرغمّمنّعدمّوجودّعقدّقانونيّملزم
ّ.هذهّالخصومّتسمىّخصومّبناءة

ّ
وقتّماّيوجدّأحدّهذينّالنوعينّمنّالخصومّ 11-7

ّيملكهاّ ّالتي ّتلك ّمماثلة، ّمالية ّمطالبة توجد
ّالمدين ّضد ّالدائن المطالبة المالية هي و .

من الدفعات مستحقة للدائن  سلسلةدفعة أو 
ّ.المسؤولية ألحكام وفقامن قبل المدين 

ّغيرّ ّالمطالبات ّتكون ّالخصوم، ّمثل ومثلها
ّمشروطة ّأنّ. ّيحتمل ّذلك، ّإلى وباإلضافة

توجدّمطالبةّماليةّقدّتخولّالدائنّأنّيطلبّ
ّمنّالمدينّفيّحينّيكونّالدفعّعنّ التسديد

ّا ّذلك،ّطريق ّطلب ّإن ّمشروط ّغير لمدين
ّجانبّ ّمن ّتقديري ّعمل ّنفسه ّالطلب ويكون

ّ.الدائن
ّ
تتكون األصول المالية من كل المطالبات أو  11-8

األسهم المالية أو غيرها من حقوق الملكية 
أو األسهم العادية في الشركات باإلضافة إلى 
سبائك الذهب المحتفظ بها لدى السلطات 

ّالنقدية كأصول احتياطية ّالسبائكّّو. تعامل
ّكأصلّ ّالمالية ّللسلطات ّالمملوكة الذهبية
ّالمطالبةّ ّأن ّلو ّحتى ّمالي ّكأصل احتياطي
الماليةّلحامليهاّعلىّالشركةّلمّتكنّثابتةّأوّ

ّ.ّمحددهّسلفا ّكمقدارّمالي
ّ
  الرباعي المحاسبي القيد.   8
ّالتيّ 11-9 ّ ّالحساباتّالقومية ّنظام ّقواعد توضحّ

تمّاالسترشادّبهاّفيّالفصلّالثالثّّكيفّينفذّ
ّ ّالمحاسبيّالرباعيّالقيدمبدأ ّتباعّ. فعندما

عنّطريقّّخصمسلعةّأوّخدمةّأوّأصلّأوّ
وحدةّمؤسسيهّلوحدةّأخرىّيتمّتسجيلّزوجينّ
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ّالقيودمنّ ّ ويسجلّالزوجّاألولّّعرضّعنّ.
ّّو ّوحدة ّويسجلّّمنّحيازتهطريق ّأخرى وحدة
ّالثاني ّّ،الزوج ّالثاني ّمقابلّفعيدّالذيالطرف

ّعليهّالبند ّالمتحصل ّاألول ّوالطرف ويلزمّ.
وجودّقيودّرباعيةّمماثلةّفيماّيتعلقّبالمعامالتّ

ّوالتحويالت ّالملكية ّدخل ّتشمل ّالتي والزوجّ.
ّ ّمن ّالحسابّّيظهرّالقيودالثاني ّفي عادة

.ّتّالعينيةحاالتّقليلهّمنّالتحويالّوفيالماليّ
ّ ّالزوج ّيظهر ّّالثانيوقد ّأوّكسلبيّالقيودمن

اإلنفاقّاالستهالكيّالنهائيّأوّالتصرفّّايجابي
ّمالي ّغير ّأصل ّحيازة ّأو ّفي ّكلّ. وفي

األصولّالماليةّأوّتسويةّّحيازةالحاالتّماعداّ
ّّالخصوم، ّمن ّاألول ّالزوج فيّّالقيوديظهر

واحدّأوّأكثرّمنّالحساباتّغيرّالمالية،ّوفيّ
األربعةّفيّّالقيودحالةّتبادلّأداةّمالية،ّتظهرّ

ّ.ّالحسابّالمالي
ّ
ّالحسابّالمالي 11-11 ّفي ّللقيد ّسببان ّهناك السببّ.

األولّهوّكمقابلّللقيودّفيّالحساباتّاألخرى،ّ
ّالتيّ ّالمعامالت ّيسجل ّأن ّهو ّاآلخر والسبب

ّ ّاألصول ّتبادل .ّفقطّالماليةّموالخصّوتشمل
ّ ّمن ّكل ّفإن ّلهّّالقيدلذلك ّوالمقابل األصلي

ّ.يسجالنّفيّالحسابّالمالي
ّ
 المعامالت غير المالية  مقابالت .3
 
ملكيةّسلعةّأوّّنقلتشملّعلىّّالتيالمعامالتّ 11-11

عمل،ّّأداءخدمهّأوّّتقديمأصلّغيرّمالي،ّأوّ
ّ ّفيماّّمقابالّقيداتستلزم ّالمالي ّالحساب في

ّالمطالباتّعلىّوسائلّيتعلقّبوسائلّالدفعّ أو
ّالمستقبل ّفي ّالدفع ّمنّ. ّالكثير ّأن حتى

ّ ّمثل ّالعينية، أوّّالمقايضةالمعامالت
ّالعينية ّالناحيةّّ،التعويضات من

.ّفيّالحسابّالماليّقيودتؤدىّإلىّ،المفاهيمية
بمنتجّذاتّ(ّب)الوحدةّّزودت(ّأ)لوّأنّالوحدةّ

منتجّ(ّب)متوقعهّمنّ(ّأ)،ّوكانتّ(ّس)ّقيمهّ
ّ ّكمقابل ّبآخر ّانفس ّللوحدة ّيكون (ّأ)لقيمه،

ّّس)ّمطالبةّماليهّبقيمةّ )ّ (.ّب)علىّالوحدة
ّليسّ ّولذلك ّتسويتها ّيتم ّالمالية ّالمطالبة وهذه
ّالوحدةّ ّتقوم ّعندما ّتسجيلها ّإلى ّحاجه هناك

فيّالحسابّّالقيود.ّبتوصيلّالمنتجّالمراد(ّب)
كّحاجهّإليهاّعندماّتكونّكلّالماليّيكونّهنا

عناصرّالمعامالتّالعينيةّغيرّمنجزةّفيّوقتّ
ّ.واحد

ّ
ّيترتبّعليهّّ،بيعّسلعة 11-12 ّأوّأصلّربما ّ خدمة،

.ّكمقابلّتغيرّفيّالعملةّأوّوديعةّقابلةّللتحويل
ّحسابالّفيّينعكسّقدّالمقابلّفانّبالعكس،ّو

ّفئةّأيةّأوّتجاريّائتمانّشكلّعلىّالمالي
ّ.الدفعّأوّللقبضالقابلةّّحساباتالّمنّأخرى

ّ
ّّتبادل األصول والخصوم المالية.4
ّ

حيثماّيتبادلّأصلّماليّمعّأصلّماليّآخرّ 11-13
ّ ّعندما ّفإنّّخصمّيسددأو ّمالي، بأصل

ّالمالي ّالحساب ّفي ّفقط ّتسجل .ّالمعامالت
ّ ّتوزيع ّالمعامالت ّهذه األوراقّّمحافظوتغير

الماليةّعلىّاألصولّالماليةّوالخصومّويمكنّ
ّالماليةّ ّاألصول ّاالثنين ّمجموع ّتغير أن
ّالفرقّبينّمجموعّ ّتغير ّال ّولكنها والخصوم،

علىّسبيلّالمثال،ّ.ّاألصولّالماليةّوالخصوم
ّ ّتصفيتها ّيتم ّالتجارية .ّبالدفعاتاالئتمانات

ّ ّتعدّلمّتجاريّبائتمانّالممثلةوالمطالبة
ّالىّدفعّوسيلةّالمدينّيقدمّعندماّموجودة
ّالدائن

ّ
ّالناتجةّفيّالحسابّالماليّّالقيود

 
ّّيخفض -ّأ ّاالئتماناتّّحيازتهالدائن من

ّويّز ّيالتجارية ّالدفع ّوسائل ّودائعّ)د ّأو عملة
ّ(ّقابلةّللتحويل

ّّيخفض -ّب ّخصومه ّهيئةّعلى)المدين
ّّو ّتجارية ّالماليةّّيخفضائتمانات أصوله

ّ(ّوسائلّالدفعّهيئةّعلى)
 

ّةأصولّماليهّبأصولّماليّمبادلةّتجريعندماّ 11-14
الحسابّّفيالقيودّتنحصرّّجميعأخرى،ّفإنّ

ّاألصول ّعلى ّفقط ّوتؤثر ّسبيلّ. على
ّسنداّمؤسسيةّوحدةّباعتّاذاّ-:المثال
ّسوقّفيّأخرىّمؤسسيةّوحدةّالىّموجودا
األوراقّّنفانّالبائعّيخفضّمقتنياتهّمّثانوية،

ّ ّوسائل ّمن ّمقتنياته ّويزيد ّبنفسّالمالية الدفع
ّالكمية .ّ ّالمشتري ّمنّّّفيزيدأما مقتنياته

ّويخفضّمق ّالمالية ّوسائلّّتنياتهاألوراق من
 .الدفع

ّ
11-15 ّ ّمنّخاللّتكبدّّينشأعندما أصلّماليّجديد

ّّخصم ّمؤسسية ّوحدة ّجانب ّمن ّفانمالي
ّالحسابّفيّتقيدّالصلةّات<ّالقيودّجميع
ّالمالي ّالمثال. ّسبيل ّاصدارّ-:على ّشركةّ
.ّمقابلّوسائلّالدفعّاألجلّقصيرةّماليةّأوراقا

ّلذلك ّلقطاعّّ،ووفقا  ّالمالي ّالحساب يبين
ّ ّفيّالخصوم أوراقّّهيئةّعلىالشركاتّزيادة

ّفيّ ّزيادة ّو ّهيئةّعلىّالماليةّاألصولمالية
ّدفع ّّ،وسائل الماليّّالحسابّيبينويبين

ّ ّالمشتري ّعلىّاألصولّفيّتخفيضللقطاع
ّعلىّاألصولّفيّوزيادةّدفعّوسائلّهيئة
ّ.ماليةّأوراقّهيئة

ّ
 صافي اإلقراض     . 5
 
ّتكونّ 11-16 ّالقطاعاتّالفرعية بعضّالقطاعاتّأو

ّيكونّ ّاآلخر ّالبعض ّبينما ّمقرضون صافي
ّمقترضون ّصافي ّالوحداتّ. ّتنخرط وعندما

ّمعّ ّالمالية ّالمعامالت ّفي ّبالعمل المؤسسية
ّالخاصةّ ّفائضّالموارد ّفإن ّالبعض، بعضها

تكونّمتاحةّمنّجانبّّأنبقطاعّواحدّيمكنّ
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ّقبلّ ّمن ّاستخدامها ّليتم ّالمعنية الوحدات
ّقطاعاتّأخرى ويوضحّالحسابّالماليّكيفّ.

تحصلّّاالقتراضأنّقطاعاتّالعجزّأوّصافيّ
ّتكبدّ ّطريق ّعن ّالالزمة ّالمالية ّالموارد على
الخصومّأوّتقليلّاألصولّوّكيفّأنّقطاعاتّ

صافيّاإلقراضّتخصصّفائضهاّعنّطريقّ
ّ ّأصول ّالخصومّةماليشراء ّتقليل ّأو ويبينّ.

ّلفئاتّ ّالمساهماتّذاتّالصلة الحسابّأيضا 
ّهذهّ ّإلى ّالمالية ّاألصول ّمن مختلفة

ّ.ّالمعامالت
ّ

في األصول التغيرات –شكل موجز  –الحساب المالي : 1. 11جدول   

 التغيرات في األصول
المعامالت  وبنود 

 الموازنة
الشركات 
غير 
 المالية

الشركات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 
الهادفة 
للرب  
وتخدم 
األسر 
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد 

 بقية
 العالم

حساب 
السلع 
 والخدمات

 المجموع

صافى حيازة األصول 
 المالية

83 172 -ّ11 189 2 436 47  483 
الذهب النقدي 
وحقوق السحب 

 الخاصة
 -ّ1    -1 1  1 

 111  11 89 2 64 26- 11 39 العملة والودائع
 95  9 86 1- 11 4 66 7 الدين سندات
 82  4 78 1 3 3 53 19 قروض
 الملكية حصص
وحدات / وأسهم

 صناديق االستثمار
11 28 3 66 1 117 12  119 

التأمين  نظم
 التقاعدومعاشات 
 الموحدة والضمانات

1 7 1 39 1 48 1  48ّ

المشتقات المالية 
 االكتتاب خياراتو 

 للموظفين الممنوحة
3 8 1 3 1 14 1  14 

 األخرى الحسابات
/ القبض مستحقة
 الدفع

4 1 5 4 1 15 11  25 

ّ
11-17 ّ ّمالحظةيمكن ّاإلقراضّّ ّصافي تطور

ّ ّالجدول ّفي 11ّبوضوح ُّتظهر1ّّ. حيث
أنّمتطلباتّصافيّّالماليةّغيرّالشركات

ّ 72ّاالقتراضّقدرها ّتمّ. ّالمتطلبات وهذه
ّبمقدارّ ّالخصوم ّتكبد ّطريق ّعن تحويلها

135ّّ ّّحيازةو ّبمقدار ّمالية ،63ّأصول
ّصافيّ ّيساوى ّاالثنين ّبين والفرق

ّاالقتراض ّاألسرّ. ّقطاع ّفإن وبالمثل
ّصافيّّ،المعيشية ّرصيد ّيملك والذي

ّ ّالنتيجةّّ،216إقراضّقدره ّهذه ّحقق قد
ّّحيازةريقّعنّط 221ّأصولّماليهّقدرها

ّ.14وتكبدّخصومّبقيمةّ
ّ
ّاإلقراضّ 11-18 ّمن ّكثيرا  ّأن ّمن ّالرغم ّشركاتّعلى ّعبر ّتوجيهه ّيتم واالقتراض

ّالمقترضينّ ّبعض ّفإن ّالمالية، الوساطة
ّغيرّ ّالمقرض ّمع ّمباشرة ّالتعامل يمكنهم

ّماليال ّتستطيعّ. ّالمثال، ّسبيل على
ق،ّفيّالسّوّةالحكومةّأنّتصدرّأوراقّمالي

ّقبلّ ّمن ّاألوراق ّهذه ّتشترى ّأن ّيمكن و
وبقيةّّةماليالالشركاتّغيرّ،األسرّالمعيشية

وفيّكثيرّ.ّماليهّاتالعالمّعنّطريقّمؤسس
ّللوسطاءّ ّيكون ّاألخرى ّالحاالت من
ّسوقّ ّخلق ّفي ّالخاصة ّطرقهم الماليين
ّغيرّ ّبطريقة ّوالمدينين ّالدائنين ّيربط مالي

ّمباشره ّخصّو. ّالمالية ّالمؤسسات مّوتتكبد
ودائعّأوّّقبوللصافيّالمقرضينّمنّخاللّ

الماليةّّالمواردّتزويدّوإصدارّأوراقّماليةّ
ّسبيلّ ّعلى ّللمقترضين، ّحشدها ّيتم التي

ّسنداتفيّشكلّقروضّأوّامتالكّ:ّالمثال
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ّماليةّوأوراقّوحصصّالدين ّفإنّ. ولذا
ّوالخصومّ ّالمالية ّاألصول ّفي معامالتهم

ّ ّبالمقارنة ّكبيرة القطاعاتّّمعستكون
ّوصافيّ ّإقراضهم ّصافي ّوبحجم األخرى

ّاقتراضهم .ّ ّقطاع11.1ّوفيّجدول ّفإن ،
ّقدرهّ ّاقتراض ّصافي ّله ّالمالية الشركات

15ّ ّصافيّّوالذي، ّطريق ّعن ّتمويله يتم
ّ ّقدره ّلخصوم ّحيازة182ّّتكبد وصافي
 .167ألصولّماليةّقدرهّ

ّ
11-19 ّ ّللقطاعاتّّدراسةإن ّالمالية المعامالت

ّ ّإلىّلالفرعية ّباإلضافة ّالمالية، لشركات
ّيكونّ ّما ّالمدمجة،ّعادة القطاعاتّالمالية

 .ّمفيداّ 
ّ

11-21 ّ ّالمهم ّمالحظةمن ّمنّّانه، ّلكل بالنسبة
ّالحسابّ ّيوضح ّالمؤسسية، القطاعات
الماليّأنواعّاألدواتّالماليةّالمستخدمةّمنّ

ّالقطاعّفيّتكبدّخصومّأوّ ّّحيازةقبلّهذا
ّمالي ّةأصول ّفإنّ. ّذلك ّمن ّالرغم وعلى

الحسابّالماليّالّيوضحّإليّأيّقطاعّتمّ
ّ ّالقطاعات ّأي ّوعلي ّالخصوم ّتشيرتكبد

ّمطالباتّماليةلّاألصول ّمنّ. وهناكّمزيد
ّالماليةّ ّللتدفقات ّالمعقد ّوالتحليل التفصيل

ّ ّالفصل ّفي ّالقطاعات 27ّبين حيثّ.
يوضحّالتحليلّالمفصلّفيّالفصلّالسابعّ

ّالعالق ّوالمدينّّاتوالعشرين ّالدائن بين
ّ.بحسبّنوعّاألصلّالمالي

ّ
ّالّ 11-21 ّمغلق ّالقتصاد ّاالفتراضية ّالحالة في

ّمؤسسي ّوحدات ّفيه فيّّةمقيمّةتتدخل
ّفإنهّ ّمقيمة، ّغير ّوحدات ّمع معامالت
ّيتساوىّمجموعّصافيّاإلقراضّ يجبّأن
ّأنّ ّألن ّاالقتراضّنظرا  ّصافي ّمجموع و
ّقطاعاتّ ّمن ّاالقتراض ّصافي متطلبات

ّتساّو ّالعجز ّصافي ّاإلي قطاعاتّلقراض
ّالفائض ّفإنّ. ّككل، ّلالقتصاد وبالنسبة

ّسيكونّ ّاالقتراض ّأو ّاإلقراض صافي
ّصفر ّالطبيعةّ. ّيعكس ّالتساوي وهذا

ّالمالية ّوالخصوم ّلألصول .ّالتناظرية
ّفيّ ّالمقيمة ّالوحدات ّتنخرط وعندما
ّفإنّ ّمقيمة، ّغير ّوحدات ّمع معامالت
مجموعّصافيّاإلقراضّوصافيّاالقتراضّ

ّالكلىّّألحد ّلالقتصاد ّوالمكون القطاعات
ّإقراضّاالقتصادّ ّصافي ّيساوى ّأن يجب

ّ ّمنّ-إلى ّاالقتراض ّصافي بقيةّّ-أو
فإنّاالقتصاد1.11ّّّوفيّالجدولّ.ّالعالم

ّعلىّأصولّمالي ّاستحوذ قدرهاّّةالكليّقد
436ّّ ّقدرها ّخصوم 426ّوتكبد وبالتاليّ.

ّإلىّ ّالكلى ّاإلقراضّلالقتصاد ّصافي فإن
 .11ّقدرهّبقيةّالعالمّ

 :حاالت الطوارئ  .6

 
ّاالتفاقياتّ 11-22 ّمن ّاألنواع ّبعض ّتعطى ال

ّالمؤسسيةّ ّالوحدات ّبين ّالتعاقدية المالية
ّللقياممشروطةّإماّالللمتطلباتّغيرّّةفرص

ّقيمّبالسداد ّذات ّأخرى ّأشياء ّتقديم ،ّةأو
ّأيّ ّلها ّليس ّنفسها ّاالتفاقيات ّهذه وعادة

ّتحويلية ّاقتصادية ّقيمه ّاالتفاقاتّ. وهذه
ّليستّ ّالطوارئ ّبحاالت ّإليها ّيشار التي

ّ ّماليه فيّنظامّّةمسجلّوغيرّفعليةأصول
ّالقومية ّالحسابات ّالرئيسيةّ. والخصائص

للطوارئّأنهّيجبّانّّيتمّايفاؤهاّقبلّوقوعّ
ّ ّالمالية ّالمعاملة .ّ ّتمنحّوالضمانات التي

لمرةّواحدةّللدفعّعنّطريقّطرفّثالثّهيّ
ّمطلوبّ ّالدفع ّيكون ّحيث ّطوارئ حاالت
فقطّفيّحالةّأنّالمدينّالرئيسيّعجزّعنّ

ّالدفع ّتخلفّ. ّعلى ّبدليل ّالدفع ّيتم وحتى
فيّالدفع،ّينبغيّأنّتبينّقيمةّالضمانّلمرةّ

وتوفرّالتزاماتّالقروضّ.ّللتذكرةواحدةّكبندّ
تكونّمتاحةّمعّعدمّبأنّاألموالّسّةضمان

ّأصولّ ّتقديم ّتم ّإذا ّإال ّمالي ّأصل وجود
ّبالفعل ّوعدا ّ. ّاالئتمانية ّالخطابات بجعلّالدفعّمشروطّبعرضّاألوراقّالفعليةّوتشكل

ّللعقد ّطبقا  ّالمحددة ّتسهيالتّ. ّ وتعطي
ّبأنّ ّالمكتتبةّضمانا  إصدارّاألوراقّالمالية
ّبيعّ ّعلى ّقادرا  ّسيكون ّالمحتمل ماليةّاألجلّوبأنّالبنكّأوّالبنوكّاألوراقّالالمدين
ّأيّ ّستقبل ّالتسهيالت ّهذه ّأصدرت التي
أوراقّغيرّمباعةّفيّالسوقّأوّستوفرّماّ

ّسلفيات ّمن ّيعادلها .ّ ذاتهّّالتسهيلويكون
ّالتسهيلّأيّ ّعنّوجود ّقيدطارئّوالّينشأ

ّالمالي ّالحساب ّفي ّمنّ. ّطلب ّلو وفقط
ّأنّتجعلّاألموالّمتاحةّ ّالمكتتبة المؤسسة

ستكتسبّأصلّفعلي،ّوالذيّيقيدّفيّّحينئذ
ّ.ّّالحسابّالمالي

ّ
ّكأصولّ 11-23 ّتعامل ّال ّالمالية بعضّالمشتقات

ّحقيقة ّكأصول ّولكن ّطارئة ّماليه وهذهّ.
ّ ّالقسم ّفي ّمشروحة ّج)األمور .ّأدناه(

وتعاملّالضماناتّالموحدةّعلىّأنهاّتنشئّ
ّطارئة ّوليست ّحقيقية ّخصوم والضماناتّ.

ّخاللها ّيتم ّضمانات ّهي إصدارّّالموحدة
.ّبعضّالضماناتّذاتّالخصائصّالمماثلة

ّأيّ ّطلب ّإمكانية ّأن ّمن ّالرغم وعلى
ّضماناتّ ّأنّوجود ّإال ّأكيدة، ضمانّغير
ّموثوقّ ّتقدير ّعمل ّيمكن ّأنه ّتعني مماثلة
ّفيّإطارّضمانّ ّالمطالباتّالتيّتتم لعدد

ّمعين ّمنّهذاّ. ّتوصفّالخصوم ّما ّفيهاّوغالبا  ّالخصوم ّتحديد ّيتم ّقد ّوالتي النوع
ّبال ّاحتمالي ّمخصصاتبشكل أوّّ

ومفهومّالخصمّيتمّاستخدامهّ.ّاالحتياطيات
ّسوفّ ّالدفعة ّأن ّهي ّالحقيقة ّتكون عندما
ّأوّ ّالدفعة ّمقدار ّوأن ّسدادها ّطلب يتم
ّالمقدارّ ّحسابّهذا ّبها ّالتيّسيتم الطريقة

ّالمخصصويستخدمّمصطلحّ.ّمتفقّعليها
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ّسوفّ ّدفعة ّهناك ّأن ّحقيقة ّتكون عندما
ّحق ّسدادها ّوجودّيتم ّعدم ّمع ّمؤكدة يقة

ّالمبلغّ ّمقدار ّتحديد ّكيفية ّبشأن اتفاق
هيّالخصومّّاالحتماليةوالخصومّ.ّالمدفوع

ّفيها ّيكون ّقد مقدارّ،ليسّبالضرورةّ،التي
الدفعةّمعروفّبشكلّمؤكدّمعّعدمّالتأكدّ

ّمنّّسيتمّدفعةّهناكّكانّماّاذا طلبها
 .عدمه

ّ
ّتكونّّألغراض 11-24 ّالقومية، ّالحسابات نظام

ّبسيطة ّالحاالتّالطارئة ّمعاملة حيثّأنّ.
ّّرسومأيّمدفوعاتّ اتّياتفاقّانشاءمتعلقة

.ّالطوارئّتعاملّكمدفوعاتّمقابلّخدمات
ّالحسابّ ّفي ّتسجيلها ّيتم والمعامالت
ّماليّ ّأصل ّإنشاء ّيتم ّعندما ّفقط المالي

وعلىّالرغمّمنّ.ّفعليّأوّتغييرّفيّالملكية
ّوم ّالتزاماتّذلك، ّأو ّحقوق ّمنح ّخالل ن

ّفيّ ّالقرارات ّعلى ّتؤثر ّأن ّلها يمكن
ّسيكونّ ّالطارئة ّاالتفاقات ّفإن المستقبل،
ّذاتّ ّاألطراف ّعلى ّاقتصادي ّتأثير لها

ّالعالقة ّهذهّ. ّمثل ّفإن ّجماعي، وبشكل
الحاالتّالطارئةّيمكنّأنّتكونّمهمةّعندّ
ّالسياسةّ ّوتخطيط ّالمالي ّالبرنامج وضع

ّوالتحليل ّالمالية ّتكونّ. ّحيثما ّفإنه ولذلك،
الحاالتّالطارئةّمهمةّّللسياسةّوالتحليل،ّ

أنّتجمعّالمعلوماتّوتقدمّكبياناتّّفيوصى
وبالرغمّمنّأنهّقدّالّتكونّهناكّ.ّتكميلية

ّالمطافّ ّنهاية ّفي ّمستحقة مدفوعات
ّوجودّ ّفإن ّالطارئة، ّللخصوم بالنسبة

ّ ّقد ّمنها ّعالي ّمستوىّّيشيرمستوى إلى
ّبه ّمرغوب ّجانبّّمن غير ّمن المخاطرة

ّلها ّالمقدمة ّالوحدات ّتلك ّعلىّ. ومثال
ّالمكشوفّفيّ ّبالسحبّعلى ّتسهيل ذلك،
ّحتىّ ّطارئا  ّيكون ّوالذي حسابّمصرفي،

ّ.يتمّاستخدامه

ّأي 11-25 ّفيّتحديد ّممارساتّالبلد أدواتّّةتتغير
ّأي ّو ّطارئة ّتعتبر ّكأصولّتمالية ّتعتبر ها

ّالعامة ّالموازنة ّفي ّتسجيلها ّيتم .ّحقيقية
ّتكونّوالمرّو ّالتوصيات ّهذه ّتطبيق ّفي نة

ّمنّ ّكل ّالحسبان ّفي ّيؤخذ ّبحيث الزمة
ّطبيعيةّ ّفي ّوالتغيرات ّالوطنية الممارسات

ومثالّعلىّذلك،ّوهوّمثالّ.ّهذهّاالتفاقيات
ّالقبولّ ّالمالية، مهمّبشكلّكميّفيّالتجارة

ّالمصرفي ّقبولّ. ّيشمل ّالمصرفي والقبول
ّبالمؤسساتّ ّخاصة ّوكمبياالت مسودات

ّ ّالمالية ّغير ّالوعد ّبتسديدّالوأيضا  مشروط
ّمحدد ّوقت ّفي ّمعين ّقدر ّالقبولّ. ويمثل

المصرفيّمطالبةّغيرّمشروطةّمنّجانبّ
ّ ّمشروط ّغير ّوخصم ّمطلق)المالك منّ(

ّّو ّالقابل، ّالبنك ّالبنكّيجانب ّأصل شكل
ّعلىّعميله ّالمقابلّمطالبة ّالسبب،ّ. ولهذا

ّالقبولّالمصرفيّكأصلّماليّفعلىّ يعامل
ّالحسا ّنظام ّلمّفي ن ّوا  ّحتى ّالقومية بات ّ.تبادلهّتمّّنقدتكنّهناكّأيةّ

ّ
ّمعاملةّ 11-26 ّفيها ّيتم ّال ّأخرى ّظروف هناك

ّبالرغمالمدفوعاتّالمستقبليةّكأصول،ّوذلكّ
منّاإللمامّبكلّمنّحجمّالمدفوعاتّوحقيقةّ

ّ ّمن ّعاليه ّبدرجه ّدفعها ّسيتم .ّاليقينأنه
ّ ّأنه ّعلىّذلكّهو ّاألمثلة ّمنّبوأحد الرغم

ّاألفرادّّامكانية ّألحد ّبنكي ّقرض منح
ّراتبّّعاملّكونهّحقيقةّباستخدام ّوله دائم

ثابتّكضمانّإالّأنّالوعدّبأرباحّمستقبليةّ
الّيتمّاعتبارهّأصلّمالي،ّوالّكمتحصالتّ
مستقبليةّمنّمبيعاتّمؤسسةّمعينةّأوّحتىّ
ّمستقبليةّ ّضريبية ّعائدات ّمن كتيار

ّ.ّللحكومة
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 الخصوم المعامالت المالية في األصول و  -ب
 
ّتصنيف األصول والخصوم المالية  .  1
ّ
11-27 ّ ّلتماثل ّالمالية،ّّالمطالباتنظرا  والخصوم

ّنفسّالتصنيفّلوصفّكلّ يمكنّاستخدام
ّوالخصوم ّاألصول ّمن ّيتمّكذلك،ّو.

ّجميعّفيّالتصنيفّنفسّاستخدام
ّ.الماليةّللمعامالتّالتراكميةّالحسابات

ّ ّمفهوم ّيستخدم ّاألداة"وربما ّنظامّ" في
ّأوّ ّاألصل ّإلى ّلإلشارة ّالقومية الحسابات

وفيّ.ّالعموميةبندّمنّالميزانيةّّفيّالخصم
ّ ّالموازنةّبنودّبعضّالنقدية،اإلحصاءات

ّنفسّاستخدامّويتم.ّباألدواتّوصفهاّيمكن
ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّالمفهوم
ّتوسعةّضمنياّ ّذلكّيعنيّوالّفقطّللمالئمة
ّهذهّلتشملّوالخصومّاألصولّلتغطية
ّالميزانيةّنطاقّخارجّتقعّالتيّالبنود

ّ.ّالعمومية
ّ
ّالّ 11-28 ّالتي ّالمالية ّاألصول ّمن ّفئتان هناك

ّعبرّ ّالمعروفة ّبالمطالبات ّمعادلتها يمكن
يتمّتضمينهماّّوالوحداتّالمؤسسيةّالمعينةّ

ّالمالية، ّاألدوات ّتصنيف ّاألولىّ،في الفئة
ّالذهبي ّالسبائك ّللسلطاتّهي ّالمملوكة ّ ة

منّّالفعالةوغيرهاّخاضعةّللسيطرةّّقديةنال
ّكأصولّ ّوالمحتجزة ّالنقدية ّالسلطات قبل

ّمكوناتّّةمالي ّمن ّكمكون وأيضا 
ّاألجنبي ّاحتياطياتّالنقد ّخصمّ. والّيوجد
ّالذهب ّلسبائك ّمماثل ّهيّ. ّالثانية والفئة

حصصّوأوراقّماليهّللشركاتّومشاركاتّ
قيمةّاستهالكّثابتة،ّوالّيكونّلتلكّ.ّماليه

ّاألصولّ ّمن ّالعديد ّمع ّالحال ّهو كما
ّتمثلّمطالباتّمنّ ّولكنها ّاألخرى، المالية

ّ ّحقوقّّحملةقبل ّصافي ّعلى األسهم
ّ.ّالملكيةّللشركة

ّ
11.1ّتفصيال ّللجدولّ.11ّّيبينّالجدولّ 11-29

ّالمالية ّاألدوات ّتصنيف ّيتضمن .ّحيث
ّ ّفيّالقسم ّج)ويتم ّالتغطيةّ( توضيحّنسبة
ّكل ّأنواعّّوتعريف ّشرح ّمع ّالبنود من

المعامالتّالتيّتظهرّفيّالحسابّالماليّ
ّالمالية ّاألدوات ّكل ّعلى ّيطبق .ّالذي

ّالقسم،ّ ّهذا ّمن ّالمتبقي ّالجزء ويتناول
ّقواعدّ ّوتطبيق ّللتصنيف ّالعامة األمور
المحاسبةّلنظامّالحساباتّالقوميةّحيثّأنهّ
ّاألدواتّ ّفي ّالمعامالت ّعلى ّتطبيقها يتم

ّ.المالية
ّ
يعتمدّالتفصيلّالذيّيتمّتطبيقّالتصنيفّّ 11-31

ّالمعنيّ ّالمؤسسي ّالقطاع ّعلى ّله ّالماليةّّ،بالتحليلوفقا  ّاألصول ّأنواع وتكون
ّ ّأكثرّّتتبادلهاالتي ّالمعيشية األسر

ّاألخرى،ّ ّالقطاعات ّأصول ّمن محدودية
ّمحدوديةّ ّالمعلوماتّأكثر ّموارد ّتكون كما

ّاألخرى ّالقطاعات ّمن ّالجهةّ.. وعلى
ّنطاقعاملّالشركاتّالماليةّفيّاألخرى،ّتت

ّتكونّّاألدواتّمنّكامل ّما المعلوماتّالتيّتخصّعملياتهاّهيّاألكثرّوغالبا 
ّبأيّ ّمقارنة ّالمناسب ّوقتها ّوفى تفصيال 

ّأخرى ّمؤسسية ّوحدات ّيمكنّ. وبالتالي،
ّالمالية ّللشركة ّتفصيلي ّبيان ّوضع وتبينّ.

ّ ّالجدول ّفي ّعن2.11ّّالفراغات فضال 
مستحيلةّمنّّالقيودينّتكونّالقيمّالصفريةّأ

ّأنّ ّالصفرية ّالقيم ّوتبين ّالنظرية، الناحية
 .محتملةّولكنّيتوقعّأنّتكونّصغيرهّالقيود

ّ
11-31 ّ ّالبنود فيّتصنيفّاألصولّّالمعياريةتوفر

ّللمقارناتّ ّمفيد ّأساس ّالمالية والخصوم
ّالوطنية ّللبيانات ّعرضّّ،الدولية ّأن بيد

ّ ّمنللبالدّالفرديةالبيانات ّالرغم ّوعلى ،ّ
ّتفيّ ّبطريقة ّتصميمه ّيتم ّأن ّيجب ّ ذلك،
ّتعكسّ ّوبحيث ّالتحليلية باحتياجاتهم

ّالوطنية ّالممارسات ّالشكلّ. ّفإن وهكذا،
الخاصّللعرضّالمختارّقدّيعكسّترتيباتّ
ّوطبيعةّ ّحجم ّعن ّفضال  ّمختلفة مؤسسية
ّتعقيدّ ّومدى ّالوطنية ّالمالية األسواق
ّالتنظيمّ ّودرجة ّالمتاحة ّالمالية األصول

ّمن ّالماليةّّوغيرها ّوالسيطرة التحكم
ّالممارسة ّمنّ. ّبعدد ّيقترح ّالسبب، ولهذا

ّإلىّّالبنود ّباإلضافة ّلالستخدام التكميلية
ّالحساباتّ ّلنظام ّالمعيارية المكونات

 (.ج)معّالقيودّالمعياريةّفيّالقسمّوتوصفّهذهّالقيودّجنبا ّإلىّجنبّ.ّالقومية
ّأكثرّ 11-32 ّالمالية ّالمعامالت ّتصنيف أصبح

الستحداثّالماليّالذيّأدىّصعوبةّبسببّا
ّماليهّ ّأصول ّاستخدام ّوزيادة ّتحسين إلى

ّمعقد ّوأحيانا  ّاألدواتّّةجديدة ّمن وغيرها
ّالمستثمرينّ ّاحتياجات ّتلبية ّبهدف المالية
ّيخصّاالستحقاقاتّوالعائداتّوتجنبّ فيما

وماّيزيدّمنّتعقيدّ.ّاألخطارّوعواملّأخرى
ّ ّالتحديد ّخصائصّّهومسألة ّفي التنوع

ّ ّوكذاألدوات ّالبلدان ّعبر التنوعّّلكالمالية
ّ ّالوطنية ّالممارسات المحاسبةّّفيفي
ّالمالية ّاألدوات ّوتصنيف ّالعواملّ. وهذه

ّفيماّ ّصارمة ّتوصيات ّتحديد ّإلى تتجه
ّالمعامالتّ ّبعض ّمع ّالتعامل يخص

ولذلك،ّ.ّالمعينةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّخاصةّ ّالمرونة، ّمن ّكبير ّقدر ّوجود يلزم

ّاال ّفي ّاألخذ ّمع ّمنّاعتبار لمزيد
ّالحدّالمعياري،ّليصلّالتصنيفّالتقسيمات
أجلّالتمييزّّمنّالدولّلمختلفّبهّالمرغوبة

مثلّ)ّالفئاتبينّأنواعّاألصولّالهامةّفيّ
األوراقّالماليةّقصيرةّاألجلّالمتضمنةّفيّ

ّ(.قياسّالنقد
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 قابلية التداول.   8
 
يمكنّأنّتميزّالمطالباتّالماليةّعلىّأنهاّ 11-33

ّ ّللتداولقابله ّال/ ّأم ّللتفاوض ّتكونّ. و
ّقابل ّكانتّّةالمطالبة ّإذا ّحالة ّفي للتداول

ّمنّ ّلالنتقال ّقابله ّبالفعل ّالقانونية ملكيتها
ّالتسليمّ ّطريق ّعن ّأخرى ّوحدة ّإلى وحدة

وّفيّحينّأنّأيّ.ّمقابلّالدفعّأوّالتحويل
ّالناحيةّ ّمن ّتبادلها ّيمكن ّمالية أداة

ّالمالي ّاألوراق ّأن ّإال ّالقابلةّاالحتمالية، ة
فيّّلتداولهاللتداولّيتمّتصميمهاّخصيصا ّ

ّاألسواق ّمن ّغيرها ّو ّمنظمه ّأسواق ّ وّ.
ّالقانونيّيقابل ّبالشكل ّتتعلق ّالتداول ة

وّيشارّإليّتلكّالمطالباتّالماليةّ.ّلألداة
ّالمالية ّباألوراق ّللتداول ّالقابلة ّبعضّ. و

ّمنّ ّللتداول ّقابلة ّتكون ّقد ّالمالية األوراق
ّالقان ّفيّالناحية ّيوجد ّال ّأنه ّغير ونية،

الحقيقةّسوقّيتسمّبقدرّمنّالسيولةّحيثّ
ّبيسر ّبيعها ّأو ّشراؤها ّيمكن ّأنّ. كما

ّسنداتاألوراقّالماليةّالتيّتشملّاألسهمّّو
ّمثلّّمشتقاتّوّالدين ّمدرجة مالية

الضمانات،ّتعتبرّفيّبعضّاألحيانّأوراقّ
ّ.ةمالي

ّ
 تقييم المعامالت  .3
ّبموجب 11-34 ّذاتّّإنّالمدفوعاتّالمطلوبة عقد

ّمالي ّخصوم ّو ّبأصول ّماّ ةالصلة دائما  نظامّّلمضمونوفقاّّةتمثلّأكثرّمنّمعامل
وتشملّمدفوعاتّالفائدةّ.ّالحساباتّالقومية

علىّالقروضّوالودائعّكماّهيّمحددةّمنّ
ّكماقبلّالمؤسساتّالماليةّكالّمنّالفائدةّ

ّالحساباتّالقوميةّوّ هيّمسجلةّفيّنظام
ّتشكلّ ّالتي ّو ّ ّالخدمة، ّرسوم كذلك
ّنظيرّ ّالمالية ّللمؤسسة ّالخدمة مدفوعات

وعادةّماّ.ّّإتاحةّالقرضّأوّحمايةّالودائع
ّللعمالتّ ّ ّوالشراء ّالبيع ّأسعار تكون
ّالفرقّ ّيمثل ّو ّمختلفة، ّواألسهم األجنبية
ّخدمةّ ّالسعر ّومنتصف ّالشراء ّسعر بين

ّكماّّىلإّةمقدم ّالمشترى، ّعلي ومحملة
ّمتوسطّ ّو ّ ّالبيع ّسعر ّبين ّالفرق يمثل

ّخدم ّعلّىمقدمّةالسعر ّومحملة ّىإلي
ّالبائع ّالمنتصفّ. متوسطّالسعرّهوّنقطة

ّوقوعّ ّوقت ّالشراء ّوسعر ّالبيع لسعر
ّعلىّ ّسهم، ّوشراء ّبيع ّأن ّولو المعاملة،
ّوقتّواحد،ّ ّيحدثّفي ّلم ّ ّالمثال، سبيل

ّال ّلسعر ّالمنتصف ّنقطة ّوالشراءّفأن بيع
فيّوقتّالبيعّوالشراءّلنّتكونّبالضرورةّ

ّنفسها ّهي ّ ّاألدواتّ. ّلبعض ّبالنسبة و
ّعل ّفإنّّىالمالية، ّالسندات، ّالمثال سبيل

ّتمثلّ ّالوقت ّبمرور ّالقيمة ّفي الزيادة
ّالسعريةّ ّالزيادة ّمجرد ّفقط ّوليس الفائدة،

وفيّبعضّالحاالتّ.ّّّّّفيّقيمةّاألصل
ّيلزمّإجراءّأكثرّمنّتعد القيمةّّىيلّعلقد

عادةّ ّوا  ّتحديد ّأجل ّمن ّللمعاملة الظاهرية

ّوالفائدةّ ّالخدمة ّرسوم ّمن ّكال توجيه
 .المرتبطةّباألصل

ّّ
11-35 ّ ّأن ّالضروري ّالمعامالتّّتستثنيمن قيمة

ّالحسابّ ّفي ّالمقيدة ّالمالية ّاألدوات في
ّهذاّ ّمن ّفائدة ّومدفوعات ّأيّرسوم المالي

17ّويصفّالجزءّالرابعّمنّالفصلّ.ّالقبيل
ّالت ّإقصاءات ّإلجراء ّالالزمة ّوفقعديالت
ّ.أداةّكل

ّ
ّيتعلقّ 11-36 ّفيما ّالمعامالتّالمالية ّبصافيتثير

ّأشباهّّالملكيةّلحقوقّاالضافات في
ّمطالباتّ ّفي ّالتغيرات ّوكذلك الشركات
ّالتأمينّ ّشركات ّعلى ّالمعيشية األسر
ّقضاياّ ّتثير ّالتقاعدية ّالمعاشات وصناديق

ّإليه ّوالمشار ّ ّ ّ ّ ّالتقييم ّبشأن ّفيّمعقدة ا
دّذاتّالصلةّتحتّتصنيفّتلكّالفئاتّّوالبن

ّ.17أدناهّوبشكلّأكثرّتفصيالّفيّالفصلّ
ّّ
ّالقيد وقت.  4
ّّّ
طرفيّمعاملةّماليةّلمنّحيثّالمبدأ،ّينبغيّ 11-37

،ّوّعندماّيكونّالوقتّنفسّفيأنّيقيداهاّ
ّفيّّلقيدّالمقابل ّالمالي ّالحساب ّفي ما

ّ ّفإن ،ّ ّأخر ّالمطالباتّّوقتحساب قيد
ّ ّأن ّيجب ّفيّّلوقتّيوازيالمالية القيد

الىّّأدتالحساباتّاألخرىّللمعامالتّالتيّ
ّالمالية ّالمطالبة علىّسبيلّالمثال،ّعندماّ.

ّسلعّيؤدى ّخدمّةبيع ائتمانّّالىّةأو
ّ ّفإن ّالحسابّالقيودتجاري، ّةالماليّاتفي

نقلّملكيةّالسلعّأوّّيتمعندماّّتتمينبغيّأنّ
ّالخدمة ّتقديم ّيتم ّعندما ّعندماّ. وبالمثل،

ّ ّحسابات ّمنّ/الدفعّمستحقةتنشأ القبض
ّبتعويضاتّ ّأو ّبضرائب ّمتصلة معامالت

ّالمعامالتّّالمستخدمين ّمن ّبغيرها أو
ّ ّفإن ّالماليّّالقيودالتوزيعية، ّالحساب في

ّ ّأن فيّّالقيودّتدخلّعندماّتتمينبغي
 .ّلصلةالحسابّغيرّالماليّّذيّا

ّ
ّمامتصلةّبمعاملةّالّالقيودعندماّتكونّكلّ 11-38

ّقيدهاّ ّينبغي ّالمالي، ّالحساب تخصّفقط
ّاألصل ّملكية ّتنتقل ّعندما ّ ّماّ. ّعادة و

واضحّعندماّتتضمنّّغيرّالوقتّهذاّيكون
وعندماّ.ّالمعامالتّبيعّاأصولّماليةّقائمة

تشملّالمعامالتّتكبدّأوّوفاءّخصم،ّفإنّ
ّا ّيقيدا ّأن ّينبغي ّعندماّالطرفين لمعاملة

ّيوف ّأو ّالخصم ّبهّىيتكبد ّأغلبّ. ّفي و
دماّيتمّالدفعّالنقديّنالحاالت،ّيحدثّهذاّع

أوّبأصولّماليةّمنّقبلّالدائنّللمدينّأوّ
ّ.عندّالسدادّمنّقبلّالمدينّللدائن

 
ّال 11-39 ّينظرّطرفا ّقد ّإلمعمليا ، ّالمالية ّىعاملة

أنهّتمّإنجازهاّفيّأوقاتّزمنيةّّىمعاملةّعل
ّمختلفة ّعندماّويك. ّخاصة ّحقيقيا ّذلك ون
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ّأيّ ّأو ّالتجاري ّباالئتمان ّالوفاء يتم
ّخاللّ ّمن ّأخرى ّمدينة ّأو ّدائنة حسابات
مدفوعاتّنهائية،ّوّيكونّهناكّتأخرّبينّ
ّووقتّ ّالمدفوعات ّفيه ّتمت ّالذي الزمن

وّهناكّ".ّحالةّتعويم"استالمها،ّبماّيخلقّ
ّقيدّ ّوالمدينين ّللدائنين ّيمكن ّعديدة مراحل

ّّوال ّلهامعاملة ّفقا  ّ ّقيدّ. ّللمدين ويمكن
أنهّتمّسدادهّوقتّّىااللتزامّأوّالخصمّعل

ّالدفعّ ّوسائل ّمن ّغيره ّأو ّالشيك إصدار
وّربماّتنقضيّفترهّكبيرةّمنّالوقتّ.ّللدائن

وسائلّالدفعّّّىقبلّأنّيحصلّالدائنّّعل
ّالمدفوعاتّفيّحساباته ّيقيد ّو ّثم ،ّ. ّأخّرومن ّزمنية ّتأخرات ّهناك ّيكون بينّّىقد

ّتقديم
ّالتسويةّ ّوبين ّ ّتخليصه ّو ّللبنك الشيك

ّللمعاملة ّالنهائية ّمنّ. ّيكون وبالتالي،
ّفيّقيدّ ّتماثل ّحاالتّعدم المحتملّوجود
ّمعاملتهّ ّالمدين ّيقيد ّلم ّما ّالمعاملة هذه

ّوهوّإجراءّ"تخليصّالشيكات"عليّأساس ،
وتتواجدّ.ّمحاسبيّغيرّشائعّإليّحدّكبير

ّال ّإلالمطالبة ّّىمالية ّفيهّالحد ّيتم الذي
ّالسيطرةّّ ّلدائن ّيكون ّو ّالدفعة تخليص
ّالحدّ ّهذا ّيكون ّوقد ّاألموال، ّفي والتحكم

ّالمعاملة ّلقيد ّزمنيا ّاألمثل ّالحد ّهو وفيّ.
ّالتعويمّ ّيكون ّقد ّالعملية، ّالممارسة واقع

وجهّالخصوصّّىكبيراّجداّوّقدّيؤثرّعل
ّواالئتماناتّّىعل ّللتحويل ّالقابلة الودائع

القبضّّالمستحقةحساباتّالّىالتجاريةّوعل
ّاألخرى ّعل. ّالتأثير ّهذا وجهّّىويبرز

ّنظامهاّ ّيتسم ّالتي ّالبلدان الخصوصّفي
ّالمصرفيّ ّالتخليص ّإجراءات ّو البريدي

ّبالضعف ّذيّداللةّ. ّالتعويم ّيكون وعندما
ّفيّالتقارير،ّّالىّيؤديوّ اختالفاتّكبيرة

ّلحجمّ ّتقديرات ّإيجاد ّالضروري ّمن يكون
ّ.الحساباتّالتعويمّمنّأجلّتعديل

ّ
 و التوحيد الصافي.  5
 

 الصافي     
 
11-41 ّ ّهو ّفإنّّمبينكما ّالثالث، ّالفصل في

ّخاللهاّّالصافي ّمن ّيتم ّالتي ّالعملية هي
ّ ّجانبيّّالقيودموازنة ّعلي الموجودة

ّوّ ّالمعاملة ّبند ّلنفس ّالتبادليين الحساب
ّبعضهمّ ّمقابل ّفي ّالمؤسسة ّالوحدة لنفس

ّالبعض ّنظامّ. ّيفضل ّعام، وبشكل
ّ ّتجنب ّالقومية بقدرّّالصافيالحسابات

ّذلكّ ّيكون ّ ّال ّقد ّأنه ّغير المستطاع،
ّممكنا ّدوما ،ّوفيماّيتعلقّببعضّالتحليالتّ ّمرغوب ّعادة ّيكون ّال فيّالخاصة

ّ.إجراءها
ّ
ّّتعتمد 11-41 ّقيدّّالصافيدرجة ّينبغي التي

المعامالتّفيّاألصولّوّالخصومّالماليةّّ

ّ ّعلىوفقا  ّعلّ ّكبير ّالذيّّىحد التحليل
ّالبياناتّألجله ّسوفّتستخدم ّالواقعّ. وفي

ّ ّعلىّّيتوقعالعملي، ّالصافية ّالقيمة مدى
ّقدّ ّالتي ّالتقارير ّفي ّالبيانات ّايراد كيفية

ّّتفاوتاتتفاوتّ ّللفئاتّالمختلفةّكبيرا بالنسبة
ذاّ ذامنّالوحداتّالمؤسسيةّوا  كانّيحتفظّّوا 

ّالماليةّب ّالمعامالت ّعن ّتفصيلية معلومات
ّّوتعد ّيمكن ّعنها، بصورةّّعرضهاتقارير

ّّإجمالية ّكان ذا ّىعلّاستنتاجّيتعينوا 
ّالعمومية،ّ ّالميزانية ّبيانات ّمن المعامالت

الّبدّمنّالحصولّعلىّمستوىّمعينّّفانه
ويمكنّتحديدّعددّمنّ.ّمنّالقيمةّالصافيةّ

ّ:ّالصافيةّالقيمةدرجاتّ
ّ
ّعلىّأوّصافيةّقيمةّدونّالتقاريرّاعداد .أّ

ّمشترياتّتقيدّحيثّالكاملّاالجماليّأساس
ّعنّمستقلةّبصورةّاألصولّومبيعات
ّخصومّتكبدّبوصفهاّالبعض،ّبعضها
ّلها،ّوسداد

ّألصلّالصافيةّيمةالقّعلىّالحصول .بّ
ّمنّّطرحّمثلّمحدد، ّالسندات مبيعات

ّمنّقيمةّتكبدّ امتالكهاّوطرحّقيمةّسدادها
ّخصومّجديدةّعلىّهيئةّسندات،

ّمعينهّلّالصافيةّالقيمةّعلىّالحصول .جّ فئة
ّالتنازالتّأوّ ّكافة ّمثلّطرح ّاألصول، من

الدينّمنّكافةّّسنداتحاالتّالتصرفّفيّ
ّ.حيازاتّهذهّاألصول

ّالمعامالتّّالحصول .دّ ّفيعلىّصافيّقيمة
فيّّالمعامالتّقيمةّمقابلّالخصوم
ّاألصول،ّمنّالفئةّلنفسّبالنسبةاألصولّ

ّفيّّالحصولّ-هـ .هّ ّالمعامالت ّصافي على
ّ ّمنمجموعاتّ ّفيّمقابلّّ فئاتّالخصوم

ّ ّاألصول ّفي نفسّّمنالمعامالت
ّ.المجموعات

ّ
ّالحسابّ 11-42 ّفي ّالمسجلة ّالمعامالت تمثل

صولّوصافيّتكبدّاألّامتالكالماليّصافيّ
انهّمنّالواضحّاذاّجمعتّّاال،ّ.ّالخصوم

ّحدّاقصىّالىّاجماليالبياناتّعلىّأساسّ
ّدرجةّايّعلىّالحصولّيمكنّفانهّممكن،
ّالستعمالّالصافيةّالقيمةّمنّضرورية
ّأساسّمعين ّعلى ّالبيانات ّتجمع ّوعندما ،

.ّلهاّاماليّعلىّالحصولالصافيّالّيمكنّ
ّإطارّ ّخارج ّبالصافي ّيوصى ّال وعموما،

ّ ّفي ّالموصوف ّج)المستوى ّحيثّ( أعاله
ّلتقصيمنّفائدةّالحساباتّالماليةّّتقللأنهاّ

ّحشدّّالتيّالكيفية ّمن ّاالقتصاد تمكن
ّذاتّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّمن الموارد
ّللوحداتّ ّونقلها ّالموجب اإلقراضّالصافي

ّالصافية ّالمقترضة ّتدفقّلتحليلّوبالنسبة.
ّاإلجماليّالمفصلّموالاأل ّالتبليغ ّيصبح ،

ّ ّّالحصولأو ّالقيمة عندّّالصافيةعلى
ّ ّالمستوى ّب)المستوي ّمرغوباّ( ّأمرا أعاله

فيه،ّوخاصةّبالنسبةّلتحليلّاألوراقّالمالية،ّ
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ّّإال ّمستوى ّعند ّالصافية ّالقيمة (ّج)أن
ّالتدفقاتّ ّعن ّمفيدة ّمعلومات ّتوفر أعاله

ّ.ّالمالية
 

 التوحيد
 

الحسابّالماليّإليّعمليةّّيشيرّاتوحيدّفي 11-43
ّاألصولّّ ّداخل ّالمعامالت موازنة

ّمعلمجموعةّمعينةّمنّالوحداتّالمؤسسيةّ
ّبالنسبةّّالمقابلةّالمعامالت ّالخصوم في

وّ.ّلنفسّالمجموعةّمنّالوحداتّالمؤسسية
ّ ّمستّوبّالقياميمكن ّعلي ّمجموعّىالتوحيد

ّوّّاالقتصاد ّالمؤسسية والقطاعات
ّالفرعية ّالقطاعات ّ ّالمستوياتّ. ّتكون و

المختلفةّمنّالتوحيدّمناسبةّألنواعّمختلفةّ
ّعل ّالتحليل، ّّىمن ّالمثال، ّتوحيدسبيل
ّ ّيظهرّاالقتصادّلمجموعالحساباتّالمالية

ّالعالمّّالوضع ّبقية ّمع ّلالقتصاد المالي
ّ ّألن ّالمحليةّّاألوضاعّجميعنظرا المالية

.ّّموحدّأساسّعلىّالصافيةّمتهابقيّمبينة
ّ ّللقطاعات ّبالنسبة علىّّيساعدوتوحيد

ّ ّبينّّكافةتقصي ّالمالية التحركات
القطاعاتّالتيّلديهاّصافيّإقراضّموجبّّ

فضالّّ،وّغيرهاّممنّلديهاّصافيّاقتراض
ّالمالية ّالوساطة ّعلىّوالتوحيد.ّعنّتحديد

ّالماليةّ ّللشركات ّالفرعي ّالقطاع مستوى
ّعنّّاتمعلومّيوفرّفقط ّجدا مفصلة

ّعل ّويتيح، ّتحديدّّىالوساطة سبيلّالمثال،
ّمعّ ّتتم ّالتي ّالمركزي ّالبنك عمليات

وهناكّ.ّّاآلخرينّالماليينّالوسطاءشركاتّ
ّ ّفائدةّآخرنطاق ّذو ّالتوحيد ّ،حيثّيكون

أالّوّهوّفيّنطاقّقطاعّالحكومةّالعامةّ
ّبينّ ّالمعامالت ّتجميع ّيتم عندما

ّللحكومة ّالمختلفة ّيضعّّ.المستويات و
الفصلّالثانيّوالعشرينّتوصيةّمحددةّبهذاّ

ّالصدد ّإطارّّىوعل. ّوفي ّذلك ّمن الرغم
ّيوصيّ ّال ّللحسابات، ّالرئيسي التسلسل

 .ّّنظامّالحساباتّالقوميةّبالتوحيد
 قيد األدوات المالية الفردية. جّ
ّ
الذهب النقدي وحقوق السحب .      1

 الخاصة
 

ّالخاصةّ 11-44 ّالسحب ّحقوق ّو ّالنقدي الذهب
المصدرةّمنّقبلّصندوقّالنقدّالدوليّهيّ
ّأوّ ّبها ّمحتفظ ّيكون ّ ّما ّعادة أصول

ّ.محتجزةّفقطّمنّقبلّالسلطاتّالنقدية
ّ

 الذهب النقدي       
من قبل  المملوكالنقدي هو الذهب الذهب 11-45

ممنّّمغيره أو( النقدية  السلطات
ّالسلطاتّ ّمن ّفعالة ّلرقابة يخضعون

ّالنقدية ّ.والمحتفظ به كأصل احتياطي(

ّفيّذلكّالذهبّ)ويشملّسبائكّالذهبّ بما
ّالذهبّ ّحسابات ّفي ّبه المحتفظ

ّالمخصص ّغيرّ( ّالذهب ّحسابات و
المخصصّمعّالوحداتّغيرّالمقيمةّوالتيّ

ّتسليم وجميعّّّ الذهب تخولّالحقّبمطالبة
ّاألصولّ ّفي ّمضمنا  ّيكون ّالنقدي الذهب

يحتفظّبهّمنّقبلّالمنظماتّ االحتياطيةّأو
والذهبّالمحتفظّبهّكأصلّّ .الماليةّالدولية

ّاالحتياطياتّ ّمكونات ّمن ّوكمكون مالي
ّنقدي،ّ ّكذهب ّوحده ّيصنف األجنبية
ّالمؤسسيةّ ّالظروف ّفي ّوفقط وبالتالي،
ّالذهبّ ّسبيكة ّتكون ّأن ّيمكن ّ المحدودة،
أصلّماليّفقطّللبنكّالمركزيّأوّالحكومةّ

ّالمركزية ّالذهبّ. ّفي ّالمعامالت وتتألف
ّمبيعات ّمن ّبينّومشتري النقدي ّالذهب ات
ّالنقدية ّ.السلطات ّمشترياتّّ وتقيد

الحسابّالماليّ الذهبّالنقديّفي(ّمبيعات)
ّالنقديةّالمحليةّكزياداتّ ّتخفيضات)لسلطة

ّالمقابلةّ ّاألطراف ّوتقيد ّاألصول، في
ّ ّزيادات)كتخفيضات ّبقيةّ( ّأصول في

ّّ.العالم ّفيأما  غير الذهب المعامالت
تياطيّالذهبّغيرّاالح بماّفيّذلك(النقديّ
ّكلّ بهّتحتفظّالذي ّو ّالنقدية السلطات

ّّالذيالذهبّ  المالية المؤسساتتحتفظّبه
،ّتعاملّكصافيّ) النقديةٍّ بخالفّالسلطات

ّّللنفائسّاحتياز ّكان)  لغرضّالوحيدا إذا
ّفانها  خالفاّلذلكّو(ّمخزنّللثروة إيجاد هو

أوّتغيرّّوسيط نهائيّأوتعاملّكاستهالكّ
ّك ّأو ّالمخزونات ّ.واردات أو صادراتفي

 واألوراقّالمالية والقروض وتعاملّالودائع
ّ أصولك  بالذهب المقومة  وليس( مالية
ّمع تصنفّوّ) كذهب  األصول بالتوازي

ّال ّالمقومة فيّ جنبيةاأل بالعمالت مماثلة
 معاملة حول مناقشةوهناكّ.ّالفئةّالمناسبة

المخصصّّغيرّوّالمخصصالذهب حسابات
ّ.الودائعّو العملةّتحتويظهرّ

ّ
 أوّعمالتّمعدنية شكل الذهب تأخذّسبيكة 11-46

ّعن نقاء بدرجة قوالب أو سبائك ّتقل  ال
 تداولهاماّيتمّ عادة،ّّواأللف جزءّفي 995

منّخاللّترتيباتّ أو المنظمة األسواق في
ّالبنوكّالمركزية بين ثنائية ّفإنّوبالتالي . ،
 سبيكة و.ّالّيمثلّمشكلة المعامالت تقييم

ّ هي احتياطي كأصلالمحتفظّبهاّّ الذهب
ّ.الذيّالّيقابلهّخصم المالي األصلوحدهاّ

ّ
ّ

 حقوق السحب الخاصة        
 

هي أصول ة السحب الخاص حقوق 11-47
صندوق النقد  أنشأها  احتياطية دولية

 ستكمالال عضائهألّخصصهاو  الدولي
ّموجودةاحتياطية الاألصول  وتضطلعّ.

بصندوقّالنقدّّةحقوقّالسحبّالخاص إدارة
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ّ ّبإدارة ّ الدولي عنّ االحتياطيةاألصول
 بين حقوقّالسحبّالخاصة طريقّتوزيع

ّالدولي الدولّاألعضاءّفي  صندوقّالنقد
ّّالدولية الوكاالتّبعضّو والتيّ)الخاصة

 .(جماعيا ّبالمشاركين تعرف
ّ

ّحقوقّّتسفر 11-48 ّتنشأ ّمنّخاللها ّالتيّ اآللية
ّ ّالخاصة ّتخصيصّايضاّتسمى)السحب

ّالخاصة ّالسحب ّحقوق )ّ ّإطفاؤهاويتم
ّالخاصة) ّالسحب ّحقوق ّإلغاء (ّعمليات

ّمعامالت ّعن ّتبعا ّ. ّالمعامالت ّهذه ّفيّوتقيد ّوتقيد ّللتخصيص ّاإلجمالي للمبلغ
ّالخاصةّ ّالنقدية ّللسلطة ّالمالية الحسابات
بالمشاركّالفرديّمنّجانبّوفيّالحساباتّ
ّللمشاركينّ ّالممثل ّالعالم ّلبقية المالية

ّ.ا ّمنّجانبّأخرجماعي
ّ

اقتناءّحقوقّالسحبّالخاصةّعلىّّيقتصر 11-49
ّوهمّالرسميينّالحاملين ، 

ّالمركزية ّالوكاالتّ البنوك ّمن وغيرها
ّالمحددة بينّ للتحويل وتكونّقابلة ،الدولية

ّ المشاركين ّمن ّغيرهم الحاملينّّو
ّلها ّالرسميين حقوقّالسحبّ حيازة وتمثل.

ّحقّالى الخاصة ّيحملها ّمضموناّامن
ّعلّمشروطّوغير ّالحصول أصولّّىفي

 من ،النقدّاألجنبيّسيماخرى،ّالأ احتياطية
ّالدولياأل ّالنقد ّبصندوق ّاآلخرين .ّعضاء
ّالخاصةّو ّالسحب ّّحقوق ّلهاّهي أصول

ّمطابقة خصوم ّأن،  تمثل صولاأل غير
ّالمشاركين مطالبات ّجماعي على  بشكل
وقدّيقومّّ .ّصندوقّالنقدّالدولي على وليس

ّبعضّأو ّببيع ّالسحبّّكلّمشارك حقوق
ّ الخاصة ّّوآلمشارك ّعلىخر  يحصل

ّاحتياطية ّذلك أصول ّمقابل ّفي  ،أخرى
ّ.االجنبيّالنقدوخاصةّ

ّ
 العملة والودائع.      8
 

ّالعملةّ 11-51 ّفي ّالمالية ّالمعامالت تتألف
ّأوّ ّالتخلصوالودائعّّمنّاإلضافاتّإلى،

،ّالعملةّومنّإنشاءّوديعةّأوّزيادتهاّأوّمن
ّسحبّمنها ّإجراء ّقدّوفيّ. ّالوديعة، حالة

ّدفعّ ّإلي ّالقيمة ّفي ّالظاهرة ّالزيادة ترجع
ّقائم ّعلىّمستوىّمخزون ّعادةّّ.الفائدة و

ّىتفصيلّمدفوعاتّالفائدةّالبنكيةّإلماّيتمّ
ّورسومّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي فائدة
ّالمقاسةّ ّالمالية ّالوساطة ّبخدمات خاصة

وتقيدّالفائدةّفيّنظامّ.ّغيرّمباشرّبصورة
ّا ّتوزيعّالحسابات ّحساب ّفي ّأوال  الدخلّاألولي،ّثمّّيمكنّقيدهاّفيّالحسابّلقومية

ّجديدة ّكوديعة ّالمالي ّالزيادةّ. ّتتوافق وقد
فيّالودائعّمعّانهيارّالعمالتّأوّالعكسّ

ّ.بالعكس
ّ

ّحسابّمجموعّودائعّالعمالتّّينبغي 11-51 ّدائما  ّللتحويل ّالقابلة ّذلكّ)والودائع ّفي بما
ّالبنوكّبينّالودائع .)ّ ّإجراءّوعادة ينبغي

ّالمحلية ّبالعملة ّوالودائع ّالعملة ّبين ّتمييز
ذاّماّاعتبر ّ.األجنبيةّالعملةّو منّالمفيدّ وا 

ّالفردية ّاألجنبية ّللعمالت ّبيانات ّ إيجاد
ّالعملةّ ّبين ّتمييز ّإجراء ّينبغي حينئذ

 .والودائعّبكلّعملةّ
     

 العملة        
 

تتألف العملة من النقود الورقية والمعدنية  11-52
قيمة اسمية ثابتة ويتم إصدارها  ذاتالتي 

أو اعتمادها من قبل البنك المركزي أو 
العمالتّالمعدنيةّالتذكاريةّوالتيّ)الحكومة 

ّتماما ّ ّاستبعادها ّيتم ّفعليا مثلماّهوّالحالّمعّالعملةّغيرّالمصدرةّأوّالّتكونّمتداولة
المحليةّ العملة التمييزّبين يوينبغ(.ّالملغاة

ّللعمالتّ التي العملة ،أي(  ّخصم تكون
 البنوكّاألخرىّوالبنكّالمركزيّ مثل ،المقيمة

ّاألجنبيةّالتي العمالتّو (الحكومةّالمركزيةّو
ّ ّالمقيمةّتكون ّغير ّالوحدات ّلدى خصوم

ّمنّ مثل) ّوغيرها ّاألجنبية ّالمركزية البنوك
ّوالحكومات ّالبنوك ّلجميعّيمكنّو(.

ّبوصفهاّالعملةّاقتناءّالمؤسسيةّالقطاعات
،ّولكنّعادةّماّتقومّالبنوكّالمركزيةّأصوالّ 

ّالعملة ّبإصدار ّفقط ّوحدها ّالحكومات .ّو
ّالبنوكّ ّبإمكان ّيكون ّالبلدان، ّبعض وفي
التجاريةّإصدارّالعملةّبموجبّتفويضّمنّ

 .ّّالبنكّالمركزيّأوّالحكومة
ّ

ّالمعدنيةّ 11-53 ّوالعمالت ّالنقد ّأوراق تعامل
ّالكاملةك ّاالسمية ّبالقيمة ّخصوم وتقيدّ.
ّالماديةّال نتاجّأوراقّالنقدّوالعمالتّإلتكلفة

ّموازنتهاّ ّ ّيتم ّوال ّحكومي ّكإنفاق المعدنية
ّ.فيّمقابلّالمتحصالتّمنّإصدارّالعملة

ّ
 الودائع القابلة للتحويل         

 
ّالودائعّّتشمل 11-54 ّكافة ّللتحويل ّالقابلة الودائع

ّ:التيّ
ّّالتي -ّأ ّمبادلتها ّأوّورقيةّبعمالتيمكن

ّوبدونّاالسميةّبقيمتهاّالطلبّعندّمعدنية
ّقيدّأوّغرامة

ّأداءّفيّمباشرةّاستخدامهاّيمكنّالتي -ّب
ّأوّّشيكأّأوّمدفوعات ّ ّمصرفية ّحوالة او

ّ ّأو ّمدينة ّبقيود ّأو ّأوّّدائنةبريدية مباشرة
 .األخرىّالمباشرّالدفعّتسهيالتّمنغيرهاّ

 
ّّوال ّااليداع ّحسابات ّبعض ّعددّعلىّاالتنطوي

ّهذهّّالتحويل،ّقابليةّسماتّمنّمحدود ّتستثني و
ّوتعاملّ ّ ّللتحويل، ّالقابلة ّالودائع الحساباتّمنّفئة

ّأخرىّىعل ّودائع ّأنها ّّىعل. ّالمثال، ّتخضعسبيل
ّعددّ ّتفرضّعلى ّكالتي ّلقيود ّالودائع بعضّأنواع
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المدغوعاتّالتيّيمكنّأداؤهاّللغيرّكلّفترةّمحددةّ
ّالتيّالمدفوعاتالقيودّعلىّالحجمّاالدنىّلفرادىّّأو

ّللوديعةّّثالثّطرفّالىّتؤدى ّيكون ّأن ّيمكن وال
سبيلّالمثال،ّعادةّّىعل.ّالقابلةّللتحويلّقيمةّسالبة

ّالمصرفي ّالحساب ّيعامل ّالشيكاتّّما ّحساب أو
ّفيّ ّاإلفراط ّتم ّإذا ّولكن ّللتحويل، ّقابلة كوديعة

ّيعاملّسحبّاألموالّ ّىالصفرّعلّلتصلالسحب،
ّ ّويعامل ّلوديعة، ّسحب ّالالانه ّعلّوسحممبلغ ّىب
 .المكشوفّعلىّأنهّمنحّلقرض

ّ
ّللتحويلّ 11-55 ّالقابلة ّالودائع ّتصنيف ينبغي

ّ:لتاليعرضياّطبقاّل
ّ

ّ -ّأ ّكانت ّإذا ّالمّمسماةما ّأوّبالعملة حلية
ّالعمالتّاألجنبية،

ّكانتّخصومّ -ّب ّإذا مؤسساتّمقيمةّّعلىما
 .بقيةّالعالمّعلىأوّ

 
 

 المراكز بين البنوك        
ّ

ّيتسمّ 11-56 ّال ّمصطلحا  ّكونه ّمن ّالرغم على
ّالبنكّ ّمصطلح ّأن ّإال ّالكاملة بالدقة
ّكمرادفّ ّاألحيان ّمن ّكثير ّفي يستخدم

ّّو ّالمركزي ّالودائعّّشركاتللبنك قبول
ّوتقدمّ ّمن ّالودائع ّالبنوك ّوتتلقى األخرى

ّاألخرى ّالقطاعات ّلجميع ّالقروض قدّ.
ّكبيرّ ّواقتراض ّإقراض ّأيضا ّهناك يكون

ّ ّالقطاع ّالفرعيّالمصرفيداخل ّ ولكنّ.
ذلكّلهّداللةّاقتصاديةّمختلفةّعنّأنشطةّ
ّاألخرى ّللقطاعات ّالمتضمنة .ّالوساطة

ّكيفّ ّوالعشرين ّالسابع ّالفصل ويصف
ّالدائنّ ّللقطاع ّكامل ّتحليل ّتصوير يمكن

ويعرفّمثلّهذاّالتحليلّ.ّوالمدينّلكلّأداة
ومعّذلك،ّ.ّبالجدولّالمفصلّلتدفقّاألموال

ليسّبمقدورّجميعّالبلدانّوضعّمثلّهذهّ

ّمنتظم ّأساس ّعلى ّالجداول ّعادةّ. ويمكن
التعرفّعلىّالمراكزّبينّالبنوكّوتحديدهاّ

وّماّيمثلّويتمّقيدهاّكفئةّأداةّمنفصلة،ّوه
ّالقروضّ ّبين ّالفصل ّوراء ّاألسباب أحد
ّالقروضّ ّمن ّوغيرها ّالبنوك ّبين والودائع

ّوالودائع ّبحسابّ. ّيتعلق ّأخر ّسبب وثمة
ّالمقاسةّ ّالمالية ّالوساطة ّخدمات رسوم

ّمباشّرّبصورة ّةغير ّالحسابّ. ّهذا ويعتمد
ّالتيّّمعرفةعلىّ مستوىّالقروضّوالودائع

ّ ّعمالء ّعدا ّللعمالء ّالبنوك البنكّتقدمها
وعلىّحسابّالفرقّبينّالفائدةّالتيّيتلقاهاّ
ّتطبيقّ ّيتم ّعندما ّوالفائدة ّيدفعها ّأو البنك
ّالمستوياتّ ّنفس ّعلى ّمرجعي ّفائدة سعر

ّالقروضّوالودائع ّمن ّماّ. ّعادة ّذلك، ومع
ّماليةّ ّوساطة ّخدمات ّرسوم ّهناك تكون

ّ ّمباشّرّبصورةمقاسة ّذاتّليستّ،ّةغير
ألنّالبنوكّّمدفوعةّبينّالبنوك،ّنظراّ داللة،

ّوفقّ ّبينها ّفيما ّوتقرض ّتقترض ّما عادة
ّمخاطرة ّبال ّفائدة ّسعر ّالسببين،ّ. ولهذين

ّالبنوكّ ّبين ّالقروضّوالودائع ّفصل ينبغي
ّ.ّعنّالقروضّوالودائعّاألخرى

ّ
توجدّحاالتّّيكونّفيهاّتصنيفّاألداةّّوقد 11-57

علىّسبيلّّ،للمراكزّبينّالبنوكّغيرّواضح
ّأوّالطرفينّأحدّتأكدّلعدمالمثال طرفاّّألن،

ّلذا،ّ ّوديعة، ّيعتبرها ّواآلخر ّقرضا يعتبرها
ّّيكون ّضمانا ّالمتبع ّهوّلالتساقالعرف

والخصومّّاألصولّمراكزّجميعّتصنيف
ّاألوراقّالماليةّ ّوالحساباتبينّالبنوك،ّعدا

ّالقبض ّالودائع/مستحقة ّضمن .ّالدفع،
ّالجدولّ ّوالعشرون ّالسابع ّالفصل ويشرح

ّالحاجةّالتفصيليّلتدفقّاألموالّوا لتيّتسد
ّ ّتحديد ّّالمراكزإلى كفئةّّالبنوكبين

ّ.منفصلة
ّ

ّ
ّ 
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 التغيرات في األصول -تفصيل كامل   -الحساب المالي  8-11جدول 
ّ

المعامالت 
 وبنود

الشركات 
غير 
 المالية

الشركات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 
الهادفة 
للرب  
وتخدم 
 األسر
 المعيشية

 مجموع
 االقتصاد 

 بقية
 العالم

حساب 
السلع 
 والخدمات

 المجموع

صافي حيازة 
األصول 
 المالية

83 172 -11 189 2 436 47  483 

الذهب 
النقدي  و 

حقوق 
السحب 
 الخاصة

 -1    -1 1  1 

الذهب 
 النقدي

 1    1 1  1 
حقوق 
السحب 
 الخاصة

 -1    -1 1  1 

العملة و 
 الودائع

39 11 -26 64 2 89 11  111 
 36  3 33 1 11 2 15 5 العملة

الودائع 
القابلة 
 للتحويل

31 -5 -27 27 1 26 2  28 

 بين المراكز
 البنوك

 -5    -5   -5 
ودائع أخرى 
 قابلة للتحويل

31 1 -27 27 1 31 2  33 
 36  6 31 1 27 1- 1 4 ودائع أخرى

 95  9 86 1- 11 4 66 7 الدين سندات
 29  2 27 1 3 1 13 11 قصيرة األجل
 66  7 59 1- 7 3 53 3- طويلة األجل

 82  4 78 1 3 3 53 19 قروضال
 25  3 22 1 3 1 4 14 قصيرة األجل
 57  1 56 1 1 2 49 5 طويلة األجل

 حصص
 الملكية
وأسهم 
 صناديق

 االستثمار 

11 28 3 66 1 117 12  119 

 حصص
 الملكية

11 25 3 53 1 91 12  113 
 87  11 77 1 48 1 23 5 أسهم مدرجه
أسهم غير 

 مدرجه
3 1 1 2 1 7 2  9 

 حصص
 الملكية
 األخرى

2 1 1 3 1 7 1  7 

 16  1 16 1 13 1 3 1 \أسهم 
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وحدات 
 صناديق

 االستثمار 
 \أسهم 

وحدات 
 صناديق
 المال سوق

1 2 1 5 1 7 1  7 

 \أسهم 
وحدات 
صناديق 
االستثمار 

عدا صناديق 
 سوق المال

1 1 1 8 1 9 1  9 

 التامين، نظم
 ومعاشات
 التقاعد،

والضمانات 
 الموحدة

1 7 1 39 1 48 1  48 

االحتياطيات 
الفنية 
 على للتأمين
 الحياة غير

1 2 1 4 1 7 1  7 

تأمين الحياة 
و استحقاقات 

 السنويات
1 1 1 22 1 22 1  22 

 مستحقات
 تقاعدية

   11  11 1  11 
مطالبات 
صناديق 
على  التقاعد
 مديري
 التقاعد

 3    3 1  3 

 مستحقات
 غير المزايا

 التقاعدية
   2  2 1  2 

 مخصصات
 تغطية

 المطالبات
 المشمولة
 بضمانات

 موحد

1 2 1 1 1 3 1  3 

المشتقات 
المالية 

 خياراتو 
 االكتتاب
 الممنوحة
 للموظفين

3 8 1 3 1 14 1  14 

مشتقات ال
 ماليةال

3 8 1 1 1 12 1  12 
 5  1 5 1 1 1 3 1 الخيارات
 من العقود
 اآلجل النوع

2 5 1 1 1 7 1  7 
 2   2  2   1 خيارات
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 االكتتاب
 الممنوحة
 للموظفين

حسابات ال
خرى األ

 مستحقة
/ القبض 

 الدفع

4 1 5 4 1 15 11  25 

االئتمانات 
 والسلف
 التجارية

3  1 3  7ّ
 

8ّ
 

 15 

حسابات ال
خرى األ

 مستحقة
/ القبض
 الدفع

1 1 4 1 1 8 2  11 

ّ
 الودائع األخرى القابلة للتحويل          

 
الودائع األخرى القابلة للتحويل  11-52

هي تلك الودائع التي ال يكون فيها 
طرف أو كال طرفي المعاملة أو الدائن 

 .اً بنكأو المدين أو كال المركزين 
 

 
 
 
 
 
 

 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ 
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 التغيرات في الخصوم وصافي حقوق الملكية - كاملتفصيل   - الماليالحساب (: تابع) 8-11جدول 
المعامالت  
 وبنود الموازنة

الشركات 
غير 
 المالية

الشركات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات 
غير 
الهادفة 
للرب  
وتخدم 
األسر 
 المعيشية

 مجموع
  االقتصاد

 بقية
 العالم

حساب 
السلع 
 والخدمات

 المجموع

صافي اإلقراض 
صافي )+(/

 (-)االقتراض
-56 -1 -113 174 -4 11 -11  1 

صافي حيازة 
 ألصول المالية

139 173 93 15 6 426 57  483 
الذهب النقدي  
وحقوق السحب 

 الخاصة
         

          الذهب النقدي
حقوق السحب 

 الخاصة
        1 

 111  2- 112   37 65  العملة الودائع
 36  1 35   35   العملة

الودائع القابلة 
 للتحويل

 26 2   28 1  28 
المراكز بين 

 البنوك
 -5    -5   -5 

ودائع أخرى 
 قابلة للتحويل

 31 2   33   33 
 36  3- 39    39  ودائع أخرى

 95  21 74 1 1 38 31 6 الدين سندات
 29  5 24 1 1 4 18 2 قصيرة األجل
 66  16 51 1 1 34 12 4 طويلة األجل

 82  35 47 6 11 9 1 21 القروض
 25  14 11 2 2 3 1 4 قصيرة األجل
 57  21 36 4 9 6 1 17 طويلة األجل

الملكية  حصص
وأسهم صناديق 

 االستثمار 
83 22    115 14  119 

 113  9 94    11 83 الملكية حصص
 87  3 84    7 77 أسهم مدرجه

أسهم غير 
 مدرجه

3 4    7 2  9 
 الملكية حصص
 األخرى

3     3 4  7 
وحدات  \أسهم 

صناديق 
 االستثمار 

 11    11 5  16 

وحدات  \أسهم 
صناديق سوق 

 المال
 5    5 2  7 

وحدات  \أسهم 
صناديق 

االستثمار عدا 

 6    6 3  9 
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 صناديق سوق
 المال
 التامين، نظم

 ومعاشات
 التقاعد،

 والضمانات
 الموحدة

 48 1   48 1  48 

االحتياطيات 
الفنية للتأمين 
 على غير الحياة

 7    7 1  7 

تأمين الحياة و 
استحقاقات 
 السنويات

 22    22 1  22 

 مستحقات
 تقاعدية

 11    11 1  11 
مطالبات 

صناديق التقاعد 
مديري على 
 التقاعد

 3    3 1  3 

 مستحقات
 غير المزايا

 التقاعدية
 2    2 1  2 

 مخصصات
 تغطية

 المطالبات
 المشمولة
 موحد بضمانات

 3 1   3 1  3 

المشتقات 
المالية وخيارات 

االكتتاب 
الممنوحة 
 للموظفين

3 8 1 1 1 11 3  14 

 المشتقات
 المالية

2 7 1 1 1 9 3  12 
 5  1 4 1 1 1 2 2 الخيارات
 النوع من العقود
 اآلجل

1 5 1 1 1 5 2  7 
 االكتتاب خيارات

 الممنوحة
 للموظفين

1 1    2   2 

 الحسابات
 مستحقة األخرى
 الدفع/  القبض

26 1 9 4  39 -14  25 

االئتمانات 
والسلف 
 التجارية

6 1 6 4 1 16 -1  15 

 الحسابات
 مستحقة األخرى
 الدفع/ القبض

21 1 3 1 1 23 -13  11 

 
 الودائع األخرى         

 
 عداالمطالبات  جميعتشمل الودائع األخرى  11-59

 بشهادات المثبتةالودائع القابلة للتحويل، 
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التصنيفّهيّالودائعّاالدخاريةّّهذاّتحتّتدرج
ّاألجل،ّمحددةوالودائعّ,ّ(قابلةّللتحويلالغيرّ)

ّ ّللتداولالّغيرّااليداعوشهادات ّقابلة ّكما.
ّّالفئةّهذهّتشمل ّأو االيداعّّشهاداتاألسهم

ّاالدخارّ ّجمعيات ّعن ّالصادرة المشابهة
ّالتسليفّ ّواتحادات ّالبناء ّوجمعيات والتسليف
ّأيضا ّ ّالتصنيف ّهذا ّيشمل ّكما ّشابهها، وما
ّوالتيّ ّللتداول ّمحدودة ّقابلية ّلها ّالتي الودائع

ّاستث ّللتحويليتم ّالقابلة ّالودائع ّفئة ّمن .ّنائها
ّالتيّالدولي،ّالنقدّصندوقّعلىّوالمطالبات

وغيرّّالدوليةّلالحتياطياتّمكونةّعناصرّهي
ّودائعّ ّتحت ّتقيد ّأن ّيجب ّبقروض، مثبتة

ّ)أخرى ّالنقدّّأما. ّصندوق ّعلى المطالبات
ّ ّفّ،بقروضّالمثبتةالدولي ّفيّتدمجّأنينبغي
ّالقروض ّوالمرتبطةّالهوامشّالّودفعات(. نقدية

ّتدرج(ّالموصوفةّأدناه)بعقودّالمشتقاتّالماليةّ
ّ ّاألخرى، ّالودائع ّبند ّمثلفي ّإعادةّّ اتفاقات

ّتمّال ّما ّإذا ّكبير ّبشكل ّاألجل ّقصيرة شراء
.ّللنقدّالواسعّوطنياعتبارهاّجزءّمنّالتعريفّال

ّالشراءّ ّباقيّاتفاقاتّإعادة ّتصنفّاألخرىأما
 .ّبندّالقروضّتحت

ّ
11-61 ّ ّمن ّلكل ّحسابات ّإمساك ّالممكن الذهبّ"من

ّ ّالمخصص "ّ ّ"و ّالمخصص ّغير ،ّ"للذهب
ّفيّ ّإقراره ّويتم ّوعمليا  ّدقيقا  ّالتمييز ّلهذهّويكون ّالماسكة ّللوحدات ّالعمومية الميزانيات

ّالحسابات .ّ ّحساب ّالمخصصّاويعطي لذهب
ّويكونّ ّللذهب ّمشروطة ّوغير ّكاملة ملكية

ّالحفظ ّلقيد ّمعادال  ّحسا. ّيعطي ّالذهبّوال ب
ّالحقّفيّذهبّماديّ ّالمخصصّحامله غير

مطالبةّعلىّمقدمّالحسابّمقومةّّهولكنهّيمنح
ّبالذهب ّيكونّ. ّسبق، ّلما ّونتيجة ّالواقع، وفي

ّبالذهب ّمقومة ّوديعة ّالحساب ّهذا وبالتالي،ّ.
ّاألجنبية ّبالعملة ّودائع ّتعاملّعلىّأنها ومنّ.

ّفيماّ ّتمسك ّالتي ّالحسابات ّفإن ّأخرى، ناحية
ّبا ّحيازةّيتعلق ّأنها ّعلى ّالمخصص لذهب

ّقبلّ ّمن ّمحتجزة ّتكن ّلم ّما ّثمينة ألشياء
السلطاتّالنقديةّأوّمنّقبلّغيرهاّمنّالوحداتّ

ّ.المفوضةّمنّجانبهم،ّفيّصورةّاحتياطيات
منّالمحتملّأيضا ّوجودّحساباتّمشابهةّتميزّ 11-61

ّوالحساباتّ ّالمخصصة ّغير ّالحسابات بين
ّوينبغي ّمختلفة، ّنفيسة ّلمعادن ّالمخصصة
معاملتهاّبنفسّالطريقة،ّفتلكّالخاصةّبالمعادنّ
غيرّالمخصصةّتكونّودائعّبالعملةّاألجنبية،ّ
ّتكونّ ّالمخصصة ّبالحسابات ّالخاصة وتلك

ّنفيسة ّألشياء ّحيازة ّتجاوزتّممارسةّ. ّما ذا ّالمعادن،ّوا  ّالطريقة ّهذه ّوفق ّالسلع استخدام
ّتوسيعّّمنكونّيس جديرّالتفكيرّحولّإمكانية

ّ.نّعدمههذهّالممارسةّم
ّ

ّالودائعّيمكن 11-62 ّاقتناء ّالقطاعات ّالقابلةّلجميع
ّّاألخرىّوالودائعّللتحويل ّتقبلّّوغالبا، ما

ّالشركاتّ ّقبل ّمن ّخصوم ّ ّبوصفها الودائع
ّالمؤسسيةّ ّبعضّاالتفاقيات ّ ّأن ّاال ّ المالية،

ّالماليةّ ّغير ّللشركات ّتسمح ّالدول ّبعض في
وللحكومةّالعامةّولألسرّالمعيشيةّبقبولّالودائعّ

 .ّخصومك
ّ

ّّالودائع 11-63 ّبشكل ّتصنيفها ّينبغي ّقطاعيااألخرى
ّ:ّ:ّكالتالي

ّ .أّ ّأوّّماإذا ّالمحلية ّبالعملة ّمقومة ّالودائع كانت
ّ.بالعمالتّاألجنبية

كانتّخصومّخاصةّبمؤسساتّمقيمةّأوّّّماإذاّ .بّ
ّّ.ببقيةّالعالم

ّ
ّ
 الدين سندات.       3
 

 تستخدمهي أدوات قابلة للتداول ، الدين سندات 11-64
ّالكمبياالتّّ..دين لوجود كاثبات ّتشمل وهي

ّ ّوشهادات ّللتداولّّااليداعوالسندات القابلة
الدينّغيرّالمضمونة،ّّوسنداتواألوراقّالتجاريةّ

ّشابههاّّ،بأصولّالمضمونةّالماليةّواألوراق وما
ّ ّأدوات ّاألسواقّفيّعادةّتداولهاّيجريمن

ّالمالية والكمبياالت تعرف على أنها أوراق .
حقوق غير مشروطة  هاحاملمالية تعطي 

للحصول على مبال  مالية ثابتة ومحددة في 
ّّ.معينتاريخ  ّالكمبياالت ويتجرّّعادةوتصدر
ّعلىّيتوقفّاالسميةّالقيمةّعلىّبخصمّعامة
ومنّاألمثلةّعلىّ.ّّاالستحقاقّومدةّالفائدةّسعر

ّالخزانةّ ّأذونات ّاألجل ّقصيرة ّالمالية األوراق
ّالقبولّوشهاداتّالقابلةّللتداولّااليداعوشهاداتّ
ّالتجاريةّالمصرفي ّواألوراق أما السندات فهي .

أوراق مالية تعطي حامليها حق غير المشروط 
على  مدفوعات ثابتة أو مدفوعات  الحصولفي 

الفائدة ال  عائداتمتغيرة محددة تعاقديًا، أي أن 
ّعلى أرباح المدينين يتوقف ّتعطيّ. كما

ّللحصولّ ّمشروطة ّغير ّقوق ّحامليها السندات
ّتاريخّ ّفي ّللدائن ّكمدفوعات ّثابتة ّمبالغ على

 .ّتواريخّمحددةّّمحدد
ّ

11-65 ّ ّمن ّللتداول ّقابلة ّتصبح ّالتي ّمالكالقروض
ّسنداتّالىألخرّيتمّإعادةّتصنيفهاّمنّقروضّ

ّفيّالتعديلّهذاّالجراءفيّظروفّمعينة،ّّوّدين
ّالتصنيف ّدّينبغي، ّ ّهذهّوجود ّتداول ّعلي ليل

ّثانوي ّسوق ّفي ّوجودّّ،القروض ّذلك ّفي بما
تسعيرّاألداةّكماّيستدلّّوتواترّ،صانعيّالسوق

ّ.والبيعّالشراءّسعريّبينّالفروقّمنعليهّ
 

ّأوّالحصصّ 11-66 ّفيّالمشاركةّغيرّالممتازةاألسهم
ّتدرّّاألرباح ّالتي ّوالحصص ّاألسهم ّتلك هي
ّفيّتوزيعّّاثابتّدخال ّالّتتيحّالمشاركة ّلكنها و

ّال .ّتصفيتهاّعندّمساهمةّلمؤسسةّالباقيةقيمة
ّالدينّسنداتّضمنّاألسهمّهذهّوتصنف كماّ.

ّينبغيّ ّأسهم ّإلى ّللتحويل ّالقابلة ّالسندات أن
ّ ّتصنيفها ّالتاريخّقبلّالدينّسنداتّضمنأيضا 

ّ.ّفيهّتحويلهاّيتمّالذي
ّ
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األوراق المالية  المضمونة بأصول والتزامات  11-67
 تكونالدين بضمانات إضافية هي ترتيبات 

 مضمونة واألصل الفائدة مدفوعات بموجبها
 دخل بتدفقات أو  أصول على بمدفوعات
ّأيضا ّ. محددة ّالتوريق ّاستخدام ويمكن

ّةواألوراقّالمالي.ّةكمصطلحّلوصفّهذهّالعملي
ّ ّبأصول ّمنّاحدىّّقدالمضمونة ّاصدارها يتم

ّ ّالتي ّ ّلألصول ّالحائزة ّاّ أوراقّتصدرالوحدات ّلدفعبغرضّجمعّاألموالّالالزمةّّلبيعهاماليةّ
.ّاألصليّللمقرضّاألساسيةّاألصولّقيمة

واألوراقّالماليةّبضمانّاألصولّتصنفّعليّ
ّاألوراقّاصدارّجهاتّألنّّدينّسنداتأنهاّ
الّيكونّّبينما،ّدفعاتّأداءّعليهاّيتعينّالمالية

ّ ّمطالبة ّحامليها ّاألصولّعلىّباقيةعلى
ّهذهّاألساسية ّمثل ّلديهم ّكان ّحال ّوفي ،

ّ ّالملكيةّحصصّضمنّاألداةّتدرجالمطالبة،
وتضمنّ.ّالمشتركّاالستثمارّصناديقّأسهمّأو

ّبأنواعّ ّبأصول ّالمضمونة ّالمالية األوراق
ّالرهّمتعددة ّمثل ّالمالية، ّاألصول نّّومن

ّال ّوقروض ّأوّالعقارية ّاالئتمانية بطاقات
ّمستقبليةّّبأصول ّبتدفقاتّدخل ّأو ّمالية غير

ّاحدىّايرادّايرادّأوّالموسيقيينّأحدمثلّأرباحّ)
ّفيّ(المستقبلّفيّالحكومات ّتعتبر ّال ّوالتي ،

ّ ّذاتها ّاألّضمنحد ّفيّاالصول قتصادية
ّالكليةّاالقتصاديةحصاءاتّاإل

ّ
يشمل قبول الشركات المالية  المصرفيالقبول  11-68

أو كمبيالة  حوالةل – معين رسم مقابل –
محدد في  مبل تعهد غير مشروط بدفع  علىو 

ّتاريخ محدد ّالقبولّ. ّحاالت ّعكس وعلي
فإنّهذهّالقبولّالمصرفيّالبدّ.ّاألكثرّعمومية

ّللتداول ّأنّيكونّقابال  .ّ ّالتجارة ّالدوليةومعظم
القبولّّشهاداتّّتصنفّو.ّتمولّبهذهّّالطريقة

ّ ّفئة ّضمن ّالدينّاتسندالمصرفي ويمثلّ.
ّقبلالقبولّالمصرفيّمطالبةّغيرّمشروطةّمنّ

ّغيرّمشروطّمنّجانبّالشركةّّهاحامل والتزام
ّتقبلهاّالتيّةالمالي ّالمقابلّ. ّاألصل ويمثل

ّعميلها ّعلى ّمطالبة ّالمالية ّللشركة وتعاملّ.
ّأصولّّشهادات ّأنها ّعلى ّالمصرفي القبول

نّلمّيتمّقبولهاّتاريخماليةّمنّ ّلتباد،ّحتىّوا 
 .الحقةّمرحلةّفيّاالّأموالّأي

ّ
من الفائدة هي أوراق  المجردةالمالية  األوراق 11-69

أصلي بمدفوعات  مبل ماليه تم تحويلها من 
 قسائمفائدة إلى سلسلة من السندات بدون 

ستحقاق االمجموعة من أجال  هال فائدة
  قسائمدفع ال( تواريخ)مع  تاريخ  تتوافق

. صلياأل( المبال )وتاريخ استرداد المبل  
ّّوالغرض ّ ّالفائدة ّقسائم ّنزع ّاختياراتمن

ّتلبيتهاّ ّيمكن ّمعينة ّنقدية ّلتدفقات المستثمر
ّ ّمختلفة ّالنقديةّّكمزيجبطرق ّالتدفقات من

ّاألصلية ّالمالية ّللورقة .ّ ّتوقد ّجهةكون
ّاالصداّر ّالمالية ّّالفائدةّمنّالمجردةلألوراق
هذهّّاألصليةوفيّصداراالّجهةّعنّمختلفة

ّجديدة ّخصوم ّتنشأ ّالحالة ّمنّ. ّحالتان وهناك
 ّ-:ّّالفائدةّمنّالمجردةاألوراقّالماليةّ

ّ
ّيستحوذّطرفّثالثّعلىّاألوراقّالماليةّ -ّأ عندما

ّ إلصدارّاألوراقّ(ّكضمان)األصليةّويستخدمها
ّ ّالفائدةّمنّالمجردةالمالية ّجمعّ. ّيتم وحينئذ

ّ.أداةّماليةّجديدةّهناكّويكونأموالّجديدةّ
ّّوّدمع -ّب ّجديدة ّأموال ّالمستحقةّّنزعجمع القسائم

ّتسويقهاّ ّويتم ّاألصلية ّالمالية ّاألوراق على
ّخاللّ ّمن ّأو ّالمصدر ّقبل ّمن ّمستقلة بصورة

ّمناألوراقّالماليةّالمجردةّّوسطاءمثلّ)وكالءّ
ّالفائدة )ّ ّتبعا  ّيتصرفون ّجهةّلموافقةوالذين

 .االصدار
 

هي أدوات  قياسي رقمتبطة باألوراق المالية المر  11-71
ربط قسائمها أو قيمتها األصلية أو كليهما  يتم
للسعر أو بسعر  قياسي رقممثل  قياسي رقمب

ّّ.سلعة ّعلى ّالحفاظ ّهو ّذلك ّالقوةوالهدفّمن
ّباإلضافةّّالشرائية ّالتضخم ّخاللّفترة ّالثروة أو

ّالفائدة ّدخل ّكسب ّإلى .ّ ّتكون ّقسائموعندما
كفائدة،ّّكلياقياسيةّتعاملّّبأرقامالدفعاتّمرتبطةّ

ّيحملتماما ّمثلماّهوّالحالّمعّأيّأصلّماليّ
ّمتغير ّفائدة ّسعر ّالمبلغّ. ّقيمة ّتكون وعندما

األساسيّمرتبطةّبرقمّقياسيّيتحركّبمحاذاةّمعّ
قياسّواسعّالنطاقّللتضخم،ّيقيدّسعرّاإلصدارّ
للورقةّالماليةّعلىّأنهّالمبلغّاألساسي،ّوتعاملّ

ّالدوريةّالدفعات ّالقياسيّّ ّبالرقم المرتبطة
.ّباالضافةّالىّسعرّاالستحقاقّاّعلىّأنهاّفائدة

الناتجةّعنّالربطّبمؤشرّينبغيّأنّتقيدّّالدفعةّو
ّ ّفائدة ّأنها ّملكية)على ّدخل ّحياةّّعلى( مدى

ّ ّوينبغي ّالمالية، ّتحتّّأنالورقة ّمقابلها يقيد
وعندماّتكونّ.ّفيّالحسابّالماليّالدينّسندات

مرتبطةّبرقمّقياسيّلسلعةّوبالتاليّالورقةّالماليةّ
ّيوصىّ ّالسعر، ّفي ّلتقلباتّكبيرة ّعرضة تكون

ّاإلجراء ّتغييرّأوّتعديلّعلىّهذا ّبإجراء وهذهّ.
ّالرابعّمنّ ّبالتفصيلّفيّالجزء المسألةّمشروحة

ّ.الفصلّالسابعّعشر
ّ

  الدين لسنداتالتصنيفات التكميلية 
 

ّل 11-71 ّفرعي ّتصنيف ّأجلّّسنداتأي ّحسب الدين
ّاالستحقا ّإلى ّوطويلةّّسنداتق ّقصيرة ّ دين
ّالتاليةّالمعاييرّحسبّوذلكاألجلّ

ّاألوراقّّسندات -ّأ ّتلك ّتشمل ّاألجل ّقصيرة دين
خاللّّاألصليالماليةّالتيّيكونّأجلّاستحقاقهاّ

ّعلىّ.ّسنهّأوّأقل وهذهّاألوراقّينبغيّتصنيفها
ّإصدارهاّ ّتم ن ّوا  ّحتى ّاألجل ّقصيرة أنها
ّإصدارّ ّتسهيالت ّمثل ّاألجل ّطويلة بتسهيالت

ّ.البنكنوت
ّاألوراقّّسندات -ّب ّتلك ّتشمل ّاألجل ّطويلة ّ دين

ّاألصليّ ّ ّاستحقاقها ّأجل ّيكون ّالتي المالية
وينبغيّتصنيفّالمطالباتّ.ّخاللّأكثرّمنّسنه

ّيكونّذ ّوالتي ّاالختيارية ّاالستحقاق ّأجال ات
أخرّأجلّاستحقاقّفيهاّبعدّأكثرّمنّسنةّفضال ّ
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ّغيرّ ّاالستحقاق ّأجال ّذات ّالمطالبات عن
ّ.المصنفةّعلىّأنهاّطويلةّاألجل

ّيكونّمنّالمفيدّّ ّأحيانا ّفإنه ّسبق، ّلما وباإلضافة
ّبينّ ّالمدرجة،ّّالمدرجةالدينّّسنداتالتفريق وغير

ّ ّما ّحسب ّطويليّوقيدهم ّأو ّقصيري ّكانوا إذا
 .ّاألجل

ّ
  القروض .     4
 
  -:القروض هي أصول، والتي  11-78
 

بشكل لأموا باقرضالدائن  ومتنشأ عندما يق - أ
 . مباشر للمدين

 .قابله للتداول غير بوثائقمثبتة  تكون - ب
ّ

ّعلىّ 11-73 ّالسحب ّحاالت ّالقروض ّفئة تشمل
ّعملياتّ ّوتمويل ّاألقساط ّوقروض المكشوف
ّبتمويلّ ّالخاصة ّوالقروض ّألتأجيري الشراء

ّالتجاري ّاالئتمان ّالمطالباتّ. ّأيضا  ّتشمل كما
ّ ّالدولي ّالنقد ّصندوق ّعلى ّأوالمستحقة

ّشكلّ ّفي ّتكون ّالتي ّله ّالمستحقة الخصوم
ويصنفّالسحبّعلىّالمكشوفّالذيّ.ّقروض

نشأّمنّخاللّإمكانيةّأوّتسهيلّالسحبّعلىّي
المكشوفّمنّحسابّوديعةّقابلّللتحويلّعلىّ

ّقرض ّأنه ّغيرّّغير. ّاالئتمان ّخطوط أن
ّ ّالخصومّضمنّتقيدّالالمسحوبة ّأنّ. كما

األوراقّالماليةّواتفاقاتّإعادةّالشراءّومبادالتّ
ّماليّ ّإيجار ّعقد ّخالل ّمن ّوالتمويل الذهب

ّك ّتصنيفها ّيتم ّقد ّقروضجميعها ّذلك،ّ. ومع
ّالحساباتّ ّالقبضّمستحقةفإن ّتعاملّ/ الدفع،

ّمنّوتستبعدفئةّمنفصلةّمنّاألصولّالمالية،ّك
ّسنداتّأصبحتّالتيّالقروضّأيضاّالقروض

 .دين
ّ

 يتماتفاق إعادة شراء أوراق مالية هو ترتيب  11-74
مالية مقابل الحصول الوراق األ بموجبه  تقديم 

على نقدية  مع االلتزام بإعادة شراء األوراق 
إما  ثابتالمالية نفسها أو ما شابهها بسعر 

غالبا بعد يوم أو )في تاريخ مستقبلي محدد 
 يمتد هاالتفاق، ولكن تاريخبضعة أيام من 

أو بأجل ( بعد من ذلك في المستقبلأل أيضا
ّاليةالمّاألوراقّواقراض". مفتوح"استحقاق 

ّنقدي،ّبضمان ّالبيعّاعادةّوعملياتّ ّالشراء/
ّنفسّ ّلها ّلترتيبات ّمختلفة ّمصطلحات هي
ّاألوراقّ ّشراء ّاعادة ّالتفاق ّاالقتصادي األثر

ّ ّبموجبه ّيتم ّماليةّأوراقّتقديمالماليةفجميعها
والريبو هو اتفاق  ..وديعةّأوّلقرضّكضمان

إعادة شراء أوراق مالية حيث يتم تقديم 
األوراق المالية مقابل نقدية مع االلتزام بإعادة 
شراء األوراق المالية نفسها أو أوراق مالية 
مماثلة نقدًا بسعر محدد وثابت في تاريخ 

ويدعىّّريبوّمنّمنظورّ)ّ.محدد في المستقبل
منّمنظورّمقدمّاألوراقّالمالية،ّوريبوّمعكوسّ

ّ(.األوراقّالماليةّمتلقي

ّ
والمتلقاةّبموجبّاتفاقيةّّالمقدمةاألموالّّّوتعامل 11-75

ّهيّو.ّةإعادةّشراءّأوراقّماليةّكقرضّأوّوديع
ّ ّإذا ّتصنفّكوديعة ّقرضّولكنها ّعام ّمابوجه

ّلتلقيّشركةّعلىانطوتّعلىّّخصومّمستحقةّّ
ّّتدرجّوّالودائع ّّالمقياسضمن ّ ّللنقودالوطني

ّالواس ّبمعناها ّع .ّ ذا ّإعادةّّلموا  ّاتفاق ينطوي
ّتتمّكان)تقديمّإّالمالّّعلىشراءّاألوراقّالماليةّ

يقدمّأحدّاألطرافّّأوورقةّماليةّبأخرى،ّّمبادلة
ّضمان ّبدون ّمالية ّالّ(ورقة ّالحالة ّهذه ّففي ،
ّوديعة ّقرضّوال ّيوجد .ّ ّفإن ّذلك، ّطلباتومع

ّاتفاقّّبموجبّنقداّالضمانّهامشّايداع إطار
 .ّإعادةّشراءّأوّريبوّتصنفّعلىّأنهاّقروض

ّ
ّكضماناتّ 11-76 ّتقدم ّالتي ّالمالية ّاألوراق تعامل

إضافيةّفيّإطارّإقراضّأوراقّماليةبماّفيّذلكّ
ماليةّعلىّأنهّلمّيتمّالوراقّاألاتفاقّإعادةّشراءّ

ّاالقتصادية ّملكيتها ّتغيير .ّ هذهّّوتعتمدويتم
اّالناتجةّعنّأيّالمخاطرّأوّالمزايّألنالمعاملةّ

ّ.النقدّمتلقيّنصيبّمنتغيرّفيّسعرّالورقةّ
ّ

ّّمبادلةّتنطوي 11-77 ّفيّّعلىالذهب ّالذهب مبادلة
ّ ّودائع علىّّاالتفاقّمعّاألجنبيةّبالعملةمقابل

ّ ّمقابلة ّمعاملة ّفيّعليهّمتفقّتاريخّفياجراء
ّللذهبّعليهّمتفقّوبسعرّالمستقبل ّالّ. وعادة
ّ ّّمتلقييقيد ّلنقداّمقدم)الذهب ّفيّالذ( هب

ّالعمومية ّالذهبّّكماّ،ميزانيته ّمقدم ّيقوم ال
ّالنقدّمتلقي) ّالذهبّمنّميزانيتهّّباستبعاد( عادة

هذهّالمعاملةّّتتشابه،ّانلحوّهذاّعلىّو.ّالعمومية
ّ ّامع ّإعادة ّكقرضّالتفاق ّقيدها ّوينبغي شراء

ّمضمونة ّكوديعة ّإأو ّبضمانات ّمبادالتّتعد.
ّاألوراقّ ّشراء ّإعادة ّالتفاقيات ّمشابه الذهب

ّ.ّذهباالماليةّعداّأنّالضمانّاّيكونّ
ّ

ّيتمّشراءّال 11-78 ّّسلععندما ماليّّتأجيربموجبّعقد
ّالملكيةّ ّفي ّتغير ّثمة ّأن ّاعتبار ّيتم فإنه
ّقدّ ّللمستأجر ّالمؤجر ّمن ّللسلع االقتصادية
حدثت،ّوالتغيرّالحاصلّفيّالملكيةّاالقتصاديةّ

ّ ّملحوظ ّيكون ّتقولّقد ّالتي ّالحقيقة ّخالل من
ّانتقلتّّاألصلّملكيةّومزاياّمخاطربأنّكلّ قد

ّ ّللسلع ّالقانوني ّالمالك ّّ–من إلىّّ–المؤجر
ّ ّالسلع ّالمستأجرّ–مستخدم ّيكتبّ. فالمستأجر

ّالتيّ ّتكاليفه ّالتغلبّعلى ّمن ّيتمكن ّلكي ّالدفععقدا  ّفترة ّأثناء ّالفائدة ّتشمل ّالتغيرّ. وهذا
ّيسج ّالملكية ّفي ّفرضّالحقيقي ّخالل ّمن ل

ّفالمستأجرّ ّللمستأجر ّالمؤجر ّيكتبه اقتراض
ّ ّالقرضّلكي ّهذا ّاألصلّعلىّيحصليستخدم

ّاألصليّ ّالمبلغ ّبدفع ّالمستأجر ّيقوم وكذلك
ّاإلداريةّ ّوالمصاريف ّالفائدة ّشامال  للمؤجر

ّوالعموالت ّملكيةّ. ّكدخل ّتسجيلها ّيتم والفائدة
يّقابلّالدفعّواالسترداد،ّوردّقيمةّالدينّيسجلّف

ّ ّأنه ّعلى ّالمالية ّفائدةّّتخفيضاألوراق من
ّعلىّ ّمن ّوالخصومات ّالمؤجر، ّمن القرض

ّالمستأجر .ّ ّعقودّّنقاشوهناك ّحول ّ مفصل
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فيّالجزءّالخامسّفيّالفصلّّالتمويليّالتأجير
17.ّ

ّّ
 التصنيفات التكميلية للقروض 

 
ّتكميلي،ّ 11-79 ّأساس ّعلى ّتقسيمها القروضّيمكن

ّطويلةّ ّوقروض ّاألجل ّقصيرة ّقروض إلى
 .ّاألجل

ّ
ّالتيّ -ّأ ّالقروض ّتشمل ّاألجل ّقصيرة القروض

ّاستحقاقّتكون ّأوّّيةصلاألّهامدة ّسنه خالل
ّأقل ّطلبّ. ّتحت ّللسداد ّالقابلة فالخصوم

الضامنّيجبّتصنيفهاّكقروضّقصيرةّاألجلّ
ّ ّكان ن ّوا  ّتظلّمنحتى ّأن هذهّّالمتوقع

ّ.ّةالقروضّواجبةّالسدادّألكثرّمنّسن
القروضّطويلةّاألجلّتشملّالقروضّالتيّلهاّ -ّب

ّ.ّأجلّاستحقاقّيتجاوزّالعامّالواحد
ّ

يكونّمنّالمفيدّأيضا ّالتمييزّبينّالقروضّّوقد 11-81
ّتتجاوزّّ،التي ّلفترة ّاقتراضها ّمن ّالرغم وعلى

تبقىّعلىّأجلّاستحقاقهاّأقلّمنّّ،العامّالواحد
لّالفترةّالمحاسبيةّالمعنيةّوكذلكّعامّواحدّخال

ّ.عقاريّبرهنّالمضمونةالفروضّ
ّ
  االستثمار صناديق وأسهم الملكية حصص.     5
 

لحصصّالملكيةّوأسهمّصناديقّاالستثمارّّان 11-81
ّ ّمميزة ّّوهيسمة ّأصحابها لهمّّتتبقىأن

ّالتيّ ّالمؤسسية ّالوحدة ّأصول ّعلى مطالبات
ّاألداة ّأصدرت ّأموالّّفحصص. ّتمثل الملكية

ّالمؤسسيةّينالمالك ّالوحدة ّفي ّعكسّ. وعلى
ّف الملكيةّالّتمنحّالمالكّالحقّّحصصالدين،

ّ.محددّوفقا ّلصيغةّثابتةعلىّمبلغّمحددّسلفا ّأوّفيّمبلغّّالحصولفيّ
ّ

ّوبّ 11-82 ّدور ّاالستثمار ّصناديق ّمتخصصأسهم
الماليةّبصفتهاّنوعا ّمنّاالستثمارّّالوساطةّفي

بشكلّّتدرج،ّولذلكّأخرىصولّأالجماعيّفيّ
ّ.منفصل

ّ
ّالملكيةّحصص

األدوات والقيود  افةتشمل حصص الملكية  ك 11-83
 المتبقيةبمطالبات على القيمة  ثبتالتي ت

 كافة استيفاءشركة بعد الشركة أو شبه لل
ّتعاملّ. مطالبات الدائنين ّالملكية وحقوق

 .كخصمّللوحدةّالمؤسسةّالمصدرة
ّ

11-84 ّ ّما ّّيتمعادة ّفيّّحصصاثبات الملكية
ّبشهاداتّ ّأو ّباألسهم ّالقانونية الكيانات

.ّشابههاّماّأوّايداع،ّبايصاالتّأوالمشاركة،ّ
ولكنّّ،األسهمّواألسهمّالعاديةّلهمّنفسّالمعنى

ّماليهّ ّأوراق ّعن ّعبارة ّفهي إيصاالتّاإليداع
ّفيّ ّالمدرجة ّالمالية ّاألوراق ّامتالك تسهل

ّأخرى ّاقتصاديات ّكةالمشاّرّالممتازةّواألسهم.

هيّتلكّاألسهمّالتيّتوتيحّالمشاركةّّاألرباحّفي
ّمنشأةّ ّتصفية ّأو ّحل ّعند ّالمتبقية ّالقيمة في

ملكيةّّّسنداتومثلّهذهّاألسهمّهيّأيضا ّ.ّفردية
ّّسواء ّالدخلّعلىّأساسّصيغة ّأمّمعينةتحدد
ّ)ال .ّ ّتعاملّّالممتازةاألسهم ّالمشاركة غير

ّمشروحّّكسندات ّهو ّكما ّخصوم ّذات دين
ّ.(أعاله

ّ
يتم تقسيمها فرعيًا إلى  الملكية حصص 11-25

:-  
 

أسهمّغيرّّ-ب.ّّّّّّّّأسهمّمدرجةّ-أ
ّحصصّ-جـ.ّّّّّّّّّّّّّّّّمدرجة
ّ.ّأخرىّأخرىّملكية

ّ
ّقابلةّ ّتكون ّالمدرجة ّوغير ّالمدرجة واألسهم

ّ.للتداولّوبالتاليّفهيّأوراقّماليةّمتداولة
ّ

األسهم المدرجة هي سندات حقوق ملكية  11-86
ويشارّإليهاّأيضا ّباألسهمّّ.ةالبورصمدرجة في 

ويعنيّتواجدّأسعارّ.ّالمدرجةّفيّقائمةّاألسعار
ّأسعارّ ّأن ّالبورصة ّفي ّمدرجة ّألسهم محددة

ّ.السوقّالحاليةّعادةّماّتكونّمتاحةّبيسر
ّ

مدرجة هي أوراق مالية متداولة الاألسهم غير  11-87
ّتسميةّليست مدرجة في البورصة ّويمكن ،
ّب ّأيضا  ّالمدرجة ّغير الملكيةّّحصصاألسهم

الخاصة،ّوعادةّماّيأخذّرأسّمالّالمخاطرةّهذاّ
وبشكلّعامّتصدرّاألسهمّغيرّالمدرجةّ.ّالشكل

ّالصغرى،ّ ّوالمنشآت ّالفرعية ّالشركات ّقبل من
ّمختلفةّ ّتنظيمية ّمتطلبات ّلها ّيكون ّما ّ.ولكنّالّتوجدّأهليهّضروريةّلهذهّالحالةوغالبا 

 
ملكية ال  حصصاألخرى هي  الملكية حصص 11-88

ّتشملّّويمكنخذ شكل األوراق المالية تأ أن
الفروع،ّ)مثلّّالشركاتّأشباهفيّّملكيةّحصص
ّاالستئمانيةّالصناديق ّمحدودةّوالشركات،
ّوكذلكّ(األخرىّالتضامنّشركاتّو،المسؤولية ،

ّالصوريةّوالوحداتّالمساهمةّغيرّالصناديقفيّ
لملكيةّعقاراتّوغيرّذلكّمنّالمواردّّتنشأّالتي

ّالطبيعية .ّ ّالمنظماتّوال ّبعض ّامتالك يكون
ّحصصالدوليةّفيّشكلّأسهمّوبالتاليّتصنفّك

ّأخرىّ ّأنّ)ملكية ّفيّّحصصرغم ّبنكالملكية
ّالدولية ّتأخذالتسويات ّّ ّغيرّاألشكل سهم

ّ(.مدرجةال
ّّّ
11-89 ّ ّفي ّالمعامالت فيّّالملكيةّحصصتغطى

ّمنّ ّمختلفة ّأنواع ّثالثة ّالمالية الحسابات
ّاألسهمّ ّقيمة ّتسجيل ّهو ّاألول المعامالت،

ومنّوقتّآلخرّ.ّالمشتراةّوالمباعةّفيّالبورصة
تقومّالشركاتّبإجراءّهيكلةّألسهمهاّوقدّتعرضّ
ّلصالحّأصحابّاألسهمّ ّللبيع ّمنّاألسهم ّالسابقعددا  ّفي ّبه ّمحتفظ ّكان ّسهم ّلكل .ّبالنسبة

ّاأل ّالّتعاملّكصفقاتّولكنّوهذه ّالمجانية سهم
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ّنفسّنسبةّكاستهالكّنظرا ّألنّقيمةّالعددّالجديدّلألسهمّ ّ ّيمثل ّالجديد ّالسعر ّفي مضروبا 
ّلألسهمّ ّالقديم ّالعدد ّبصفتها ّالشركة قيمة

ّ.مضروبا ّفيّالسعرّالقديم
ّ

ّالمعنيةّ 11-91 ّالمعامالت ّمن ّالثاني ّالنوع أما
الملكيةّهيّعملياتّضخّرأسّالمالّّحصصب

ّ،منّقبلّالمالك هيّّ،أوّفيّبعضّاألحيانّ
ّالمالك ّبواسطة ّملكية ّحقوق ّسحوبات وتقيدّ.

أرباحّاألسهمّفيّحسابّالتوزيعّاألولىّللدخلّ
كماّلوّكانّعادةّماّيتمّدفعهاّمنّأصلّفائضّ

ّالحالية ّالفترة ّفي ّالمكتسب ّالتشغيل وعلىّ.
ّإلىّ ّالمنشأة ّتهدف ّما ّعادة ّهذا، ّمن الرغم

ّتسجي ّطريقة ّلمدفوعاتّامتالك ّمنظمه ل
ّحيثّيتمّّفائضاألرباح،ّوبالتاليّفإنهاّأحيانا ّقدّتدفعّأكثرّمنّ ّأقل، ّوأحيانا  ّالحالي للحساباتّالتراكميةّعنّطريقّّالصافيترحيلّالتشغيل

ّ)االدخار ّسالباّ . ّيكون ّقد ّوالذي ّذلك،ّ(. ومع
ّبشكلّ ّتتجاوز ّالمدفوعة ّاألرباح ّكانت إذا

ّاألخيّر ّالمتوسطة ّاألرباح ّالّملحوظ ّحينئذ ة
ّحسابّ ّفي ّالكل ّقيد ّفي ّقدما  ّالمضي ينبغي

ّاعتبارهّللدخلّاألوليّالتوزيع ّينبغي ّولكن ،
ّ ّمن ّويتمّّاألسهمكسحب ّالمالك، ّقبل من

ّالبند ّهذا ّأسفل ّعكسه ّالمدفوعاتّ. ّهذه ومثل
ّ ّبــ ّاألحيان ّبعض ّفي ّإليها األرباحّ"يشار

ّتأخذّشكلّالعائداتّ".ّالمتراكمة والسحوباتّقد
ّمبيعات ّأوّّمن ّغيرها، ّأو ّالثابتة األصول

ّأخرىّمنّ ّألصول ّأو ّثابتة تحويالتّألصول
ّاألموالّ ّوكذلك ّالمالك ّإلى ّالمؤسسة شبه
ّالمتراكمةّ ّالمحتجزة ّاألرباح ّمن المأخوذة
ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك .ّواحتياطات

ّبينّّتناقش) ّبالمدفوعات ّالخاصة الحالة
ّوالمنش ّالثانيّآالحكومة ّالفصل ّفي ّالعامة ت

ّلعشرينوا .)ّ ّفإن ّالمساواة، ّقدم ّأرباحوعلى
ّالمسيلة)ّالتصفية ّاألسهمّ( ّلحاملي المدفوعة

ّقيدهاّ ّينبغي ّمفلسة ّالشركة ّتصبح عندما
ّ.الملكيةّحصصكسحبّمنّ

ّ
ّأصحابّّ-11-91 11-91 ّفإن ّبالعكس، والعكس

ّزيادةّماليهّفيّ األسهمّمنّالممكنّأنّيطرحوا
ّالشركة ّعموميا ّ. ّمحكومة ّالشركة ّكانت ذا وا  ّهوّولديه ّكما ّسنه ّكل ّومنتظم ّثابت ّعجز ا

ّأوّ ّاالقتصادية ّالحكومية ّالسياسة ّمع الحال
ّمنّ ّبمتحصالت ّيغطى ّوالذي االجتماعية
ّالمدفوعاتّ ّفإن ّالعجز، ّهذا ّلمطابقة الحكومة

ّدعم ّأو ّإعانة ّتعتبر ّمنّ. ّالدفع ّكان ذا ّبشكلّوا  ّمخصصا  ّولكن ّمنتظم ّغير الحكومة
ّ ّيعامل ّالمتراكمة ّالخسائر ّلتغطية فيّواضح

ذاّقامتّ.ّهذهّالحالةّكتحويلّلرؤوسّاألموال ّعامةّوا  ّلشركة ّاستثمارية ّمنحة ّبعمل الحكومة
ولكنّ.ّيقيدّهذاّأيضا ّعلىّأنهّتحويلّرأسمالي

ّالمالكّ ّفيها عامّ)هناكّبعضّالحاالتّيكون
ّوخاصأ ّجديدّ( ّتمويل ّتقديم ّعلى موافقين

ّالتوسع ّفقطّمثالّ ّ،إلتاحة ّذلك ّيمثل ّال بحيث

ّالدّتخفيض ّللنقدّفي ّموجبة ّإضافة ّولكن ين
ّبالمنشأة ّالخاص .ّ ّمن ّالتمويل ّالنقدويتكون

ّشراءّ ّعمليات ّفي ّوالمستخدم ّللشركة المملوك
ّحيازةّ ّوفي ّالتراكمي ّوالمخزون ّالثابتة األصول

ّ ّأوّسداد ّخصومأصولّمالية ّتضمينّ. ّيتم كما
التحويالتّمنّقبلّمالكّاألصولّالثابتةّوغيرهاّ

ّالشركات ّألشباه ّاألصول ّإضافةّّمن باعتبارها
ّلحصصّالملكية ّيتعينّ. ّالمدفوعات ّهذه ومثل

ّاقتناءّ ّأو ّحيازة ّبصفتها ّالقيد ّهذا ّفي تضمينها
نّلمّتصدرّأسهمّجديدةّ لحصصّملكية،ّحتىّوا 

ّ.كاستجابةّللمساهمةّالمالية
ّ

ّيتعلقّّوالنوع 11-92 ّفيما ّالمعامالت ّمن الثالث
ّالحالةّ ّيشمل ّالعادية ّواألسهم بحصصّالملكية
الخاصةّبإضافةّأوّسحبّاألسهمّالعاديةّوالتيّ

ّمنش ّأرباح ّاستثمار ّإعادة ّيخص ّفيما تّآتقع
وفىّحسابّالتوزيعّ.ّاالستثمارّاألجنبيّالمباشر

ّالتشغيلّ ّفائض ّحصة ّفإن ّللدخل، األولى
ّالمستث ّحصة ّمع ّالمباشرّالمتناسبة ّاألجنبي مر

ّتمّ ّأنه ّعلى ّعرضها ّيتم ّالملكية ّحصص في
ّاستثمارها ّمعاد ّكأرباح ّعليه ّوتوزيعها .ّسحبها

ّخاللّونظرا ّألنهّالّيتمّسحبهاّفيّالواقع،ّفإنهاّتضيفّ ّمن ّالمنشأة ّفي ّالملكية ّحصص لقيمة
ّالحسابّ ّفي ّاألرباح ّاستثمار ّبإعادة ّقيد إجراء

 .ّالمالي
ّ

11-93 ّ بنفسّّالمفترضةّأوّالصوريةّالوحداتتعامل
ّيقيدّ ّالمثال، ّعلىّسبيل ّمؤسسة، ّكشبه الطريقة
ّلوحدةّ ّوالممنوح ّلألجازة ّالخاصّبمنزل التسهيل
غيرّمقيمةّكزيادةّفيّقيمةّأصلّمملوكّلوحدةّ
مفترضةّمقيمةّمعّوجودّزيادةّمماثلةّفيّحقوقّ

ّالمقيم ّغير ّالمالك ّملكية ّيعاملّ. ّذلك، ومع
ّالمتأتيّمنّمنزلّا ّكسحبّالدخلّبأكمله ألجازة
ّ ّالمقيمة ّالوحدة ّملك ّقبل ّأوّالصوريةمن

ّمتبقيةّّالمفترضة ّأرباح ّهناك ّتكون ّال وبالتالي
وهذاّيؤكدّأنّصافيّحقوقّ.ّحتىّيعادّاستثمارها

ّ ّللوحدة ّكلها ّقيمةّّالصوريةالملكية ّهي المقيمة
ّ.الملكيةّالمعنية

ّ
 أسهم أو وحدات صناديق          
 االستثمار         

صناديق االستثمار هي مشروعات استثمارية  11-94
 أمواال أالمستثمرون من خاللها  يحشدجماعية 
. في األصول المالية وغير المالية، هاالستثمار 

ّأسهمّ ّعلى ّالحائزة ّالوحدات ّتلك ّفإن وبالتالي،
فيّالصناديقّتوزعّمخاطرهاّعبرّكافةّاألدواتّ

ّ.فيّالصندوق
ّ

11-95 ّ ّحيازةّّجدولفي ّتبين ّاألموال، ّلتدفق مفصل
ّبصورةّ ّاالستثمار ّصناديق ّقبل ّمن األدوات
ّالصناديق ّفي ّاألسهم ّحيازة ّعن .ّمنفصلة
ّ -ويضطلعّالتحليلّالكاملّللمعامالتّالخاصة
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إلّمنّبتسجيلّحيازةّاألدواتّمنّخاللّ-منّ
ّفئةّ ّإلى ّالحاجة ّوبدون ّاالستثمار صناديق

ّلذلك ّمنفصلة ّف. ّلوحظ ّوكما ّذلك، يماّومع
ّتكونّ ّفال ّالبنوك، ّبين ّالمراكز ّبفئة يتعلق
ّمتاحةّ جداولّتدفقاتّاألموالّالمنضبطةّزمنيا 

ّبشكلّمنتظم وبالتالي،ّومنّأجلّالتمييزّبينّ.
متىّتستحوذّالوحداتّغيرّالماليةّعلىّأدواتّ

ّّو ّالمالية ّاألوراق ّبشكلّّحصصمثل الملكية
ّخاللّ ّمن ّحيازتها ّيتم ّمتى ّوبين مباشر

ّاالستث ّالمذكورةّصناديق ّالحالة ّوتعرض مار،
ّ.أخيرا ّبشكلّمنفصل

ّ
ّالتبادليةّ 11-96 ّالصناديق ّاالستثمار ّصناديق تشمل

وصناديقّاالئتمان،ّوتصدرّصناديقّاالستثمارّ
ّووحداتّ ّمؤسسي، ّهيكل ّيستخدم ّعندما أسهم

ّائتماني ّهيكل ّيستخدم ّعندما ّأسهمّ. وتشير
ّمنّ ّالمصدرة ّاألسهم ّإلى ّاالستثمار صناديق

التبادليةّوليسّإلىّاألسهمّالتيّقبلّالصناديقّ
ّ.قدّيكونّالصندوقّالتبادليّحامال ّلها

ّ
ّسوقّ 11-97 ّصناديق ّإلى ّاالستثمار ّصناديق تقسم

ّ MMFّ)المال ّعداّاالستثمارّوصناديق(
ّهوّبينهمّالرئيسيّوالفرق.ّالمالّسوقّصناديق

ّماّعادةّالمالّسوقّفيّاالستثمارّصناديقّأن
ّاستحقاقّبأجلّالمالّسوقّأدواتّفيّتستثمر
ّقابلةّغالباّ ّتكونّوالتيّسنة،ّمنّأقلّمتبقي

ّوثيقةّبدائلّاعتبارهاّيتمّماّوعادةّللتحويل
ّاالستثمارّصناديقّأنّحينّفي.ّللودائعّالصلة
ّفيّتستثمرّماّعادةّالمالّسوقّصناديقّعدا

ّفيّكذلكّوربماّاألجلّطويلةّالماليةّاألصول
ّيتمّالّوعادةّللتحويلّقابلةّغيرّوهي.ّالعقارات
ّ.للودائعّبدائلّاعتبارها

ّ
تبينّالزيادةّفيّقيمةّأسهمّأوّوحداتّصناديقّ 11-98

ّوخسائرّ ّأرباح ّعن ّالناتجة ّبخالف االستثمار
أيّأرباحّمعادّاستثمارهاّّتخفيضالحيازةّوبعدّ

ّموزعةّ ّأنها ّعلى ّالقومية ّالحسابات ّنظام في
ّاستثمارهاّ ّومعاد ّأوّالوحدة علىّحامليّالسهم

ّ.الماليمنّجانبهمّفيّالحسابّ
ّ
ّ

أسهم أو وحدات صناديق االستثمار في سوق         
 المال 
صناديق سوق المال هي صناديق استثمار  11-99

سبيل الحصر  أو بصفة  علىتستثمر 
سوق المال  قصيرة  أوراقرئيسية  في 
الخزانة وشهادات اإليداع  أذوناألجل مثل 

ّصناديقّ. واألوراق التجارية ّتكون سوقّالمالّوثيقةّالصلةّمنّالناحيةّالوظيفيةّوأحيانا 
ّالمثال،ّ ّسبيل ّعلى ّللتحويل، ّالقابلة بالودائع

ّ ّاصدارّّالتيالحسابات ّامتيازات تعطي
ذاّماّ.ّقيودّبالالشيكاتّ ادراجّأسهمّهذهّّتموا 
ّّضمنالصناديق ّالواسع ّبمعناها ّفيالنقود

ّ ّباالبالغ ّالقائم ّاالقتصاد ّقيد. ّكقيدّيلزم ها

ّمعّاإلحصاءاتّّحتىمنفصلّ يمكنّمطابقتها
وتمثل أسهم أو وحدات صناديق سوق .ّالنقدية

المال مطالبة على نسبة قيمة صندوق سوق 
ّ.مال مؤسس

ّ
 أسهم أو وحدات صناديق االستثمار األخرى          

 
تمثل أسهم أو وحدات صناديق  11-100

مطالبة على نسبة من قيمة االستثمار األخرى 
سوق  صناديق عداصندوق استثمار مؤسس 

 .المال
ّ

  تصنيفاتّتكميليةّألسهمّصندوقّاالستثمارّّّّّّّّّ
ّصندوقّ 11-111 ّأسهم ّبين ّنميز ّأن ّالضروري من

ّ.االستثمارّالمدرجةّوغيرّالمدرجة
ّمنّ 11-112 ّسلسلة ّفي ّتستثمر ّاالستثمار صناديق

ّ ّتضم ّوالتي وحصصّّالدينّسنداتاألصول
ّب ّمرتبطة ّواستثمارات السلعّّأسعارالملكية

ّالّو ّصناديق ّوأسهم ّاالعقارات خرىّاألستثمار
تكونّالبياناتّالخاصةّّقدّو.ّمهيكلةالصولّاألّو

ّفيّاالقتصاداتّالتيّبتكوين ّذاتّفائدة أصولها
ّ.أهميةّذاتصناديقّاالستثمارّّفيهاّتتسم

ّ
التقاعد والضمانات  معاشاتالتأمين و  نظم.    6

 الموحدة 
 

ّتوزيعّ 11-113 ّإعادة ّأشكال ّمن ّكشكل ّيعمل جميعها
ّالمؤسساتّ ّوساطة ّعبر ّالثروة ّأو الدخل

ّالمالية ّالتوزيعّ. ّإعادة ّيكون ّأن ّالمحتمل ومن
ّأوّ ّفيّنفسّالفترة ّفردية بينّوحداتّمؤسسية
ّأوّ ّفتراتّمختلفة ّعبر ّالمؤسسية لنفسّالوحدة

مشاركةّفيّهذهّوتساهمّالوحداتّال.ّكليهماّمعاّ 
ّ ّمنافع ّعلى ّتتحصل ّوقد ّفيها ّيتمّ)البرامج أو

ّ ّلهاّمطالباتتسوية ّفيّ( فيّنفسّالفتراتّأو
ّالحقة ّفترات ّالتأمينّ. ّشركات ّأن ّحين وفي

ّعنّ ّنيابة ّتستثمرها ّأنها ّإال ّباألموال تحتفظ
ّالمساهمين .ّ ّجزء ّاالستثمارّّمنويسترد دخل

ّملكيةّ ّكدخل ّالمساهمين ّعلى ّيوزع الذي
ّإضافيةكمساهما ّاشتراكات ّأو ّت ّكلّ. وفي

ّأقساطّ ّأو ّالمساهمات ّتعرفّصافي األحوال،
ّتأمينّ ّأقساط ّأو ّمساهمات ّأنها ّعلى التأمين
ّمنهّ ّمنقوصا  ّالموزع ّالملكية ّدخل ّزائد ّفعلية ّالخدمة ّالمؤسسةّّالمحصلرسوم ّقبل من

ّالمعنية ّالمالية .ّ ّفإن فيّّالقيودوبالتالي،
ّصاف ّبين ّالفرق ّتعكس ّالمالي يّالحساب

المساهماتّأوّصافيّأقساطّالتأمينّالمدفوعةّ
ّالمدفوعة ّوالمطالبات ّالمنافع ّناقص .ّللبرامج

ّالداللةّ ّذات ّاألخرى ّاإلضافات وتتأتى
الحتياطاتّالبرامجّعنّطريقّالتغيراتّاألخرىّ

وهناكّ.ّفيّحجمّاألصولّوالسيماّأرباحّالحيازة
ّفيّّموسعّنقاش ّالبرامج ّهذه ّكافة ّقيد حول

الثانيّوالثالثّمنّالفصلّالسابعّالجزءّاألولّّو
ّ.عشر

ّ
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ّالقابلةّ 11-114 ّاالحتياطيات ّمن ّأنواع ّخمسة هناك
للتطبيقّعلىّبنظمّالتأمينّومعاشاتّالتقاعدّ

ّوالضماناتّالموحدة وتلكّهيّاالحتياطياتّ.
ّ واستحقاقاتّّالحياةّغيرّعلىلتأمينلالفنية

ّالسنوياتّ ّواستحقاقات ّالحياة ّعلى التأمين
ّلموا ّالتقاعدية ّصناديقّستحقات ومطالبات

ّالتقاعدّ ّصناديق ّمديري ّعلى التقاعد
ّّومخصصات ّالمطالبات ّالمشمولةتغطية
ّ.الموحدةّبضمانات

ّ
  الحياة غيراالحتياطيات الفنية للتأمين على           

 
 غير علىتأمين لتتألف االحتياطيات الفنية ل 11-115

من المدفوعات المسبقة لصافي  الحياة
ومن  الحياة غير على التأمينأقساط 

تأمين الاالحتياطيات الالزمة للوفاء بمطالبات 
وهيّتتكونّ. غير المسددة الحياة غير على

ّ ّالمدفوعة ّالتأمين ّأقساط مكتسبةّالّغيرمن
ويطلقّعليهاّأقساطّتأمينّغيرّمكتسبةّ)بعدّ

ّبعد ّمستحقة ّغير ّأو ّالمطالباتّ( ومن
المستحقةّالدفعّولكنّلمّيتمّتسويتهاّبعد،ّبماّ
فيّذلكّالحاالتّالتيّيكونّفيهاّخالفّحولّ
ّإلىّ ّأدى ّالذي ّالحدث ّيكون ّأن ّأو المبلغ
المطالبةّقدّوقعّولكنّلمّيتمّالتبليغّعنهّبعدّ

ّعليها) ّغيرّّويطلق ّأو ّالمعلقة المطالبات
ّالمسددة ّفيماّ(. ّالوحيدة ّالمعامالت ّأن غير

لتأمينّاعلىّغيرّليتعلقّباالحتياطياتّالفنيةّ
ّهيّ ّالمالي ّالحساب ّفي ّالمقيدة الحياة

ّ.التعديالتّالتراكمية
ّ

التأمين علي الحياة واستحقاق  مستحقات         
 السنويات/ القسط السنوي

 
على الحياة التأمين  مستحقات تبين 11-116

والسنويات مدى المطالبات المالية لحاملي 
بوالص التأمين على منشأة تقدم تأمين على 

ّالوحيدةّ. الحياة أو تقدم سنويات والمعاملة
بالنسبةّللتأمينّعلىّالحياةّوالسنوياتّالمقيدةّ
ّصافيّ ّبين ّالفرق ّهي ّالمالي ّالحساب في
ّوالمطالباتّ ّقبضها ّالمستحق ّالتأمين أقساط

ّ.دفعهاّالمستحق
 التقاعدية المستحقات       

 
التقاعدية حجم المطالبات  المستحقاتتبين  11-117

للمتقاعدين الحاليين  المستحقةالمالية 
صاحب عملهم أو  علىّوالمستقبليين سواء

على صندوق مخصص من قبل صاخب 
المكتسبة كجزء  التقاعدالعمل لدفع معاشات 

من اتفاق تعويضات بين صاحب العمل 
ّفيماّّ.عاملينوال ّالمقيدة ّالوحيدة والمعاملة

ّ الحسابّّفيّالتقاعديةّالمستحقاتيخص
ّاالشتراكاتّ ّصافي ّبين ّالفرق ّهي المالي
ّدفعها ّالمستحق ّوالمنافع ّقبضها .ّالمستحق

ّالمعاشاتّ ّاستحقاقات ّفي ّالزيادة وتكون

ّفيّ ّللقيد ّمساوية ّالمالي ّالحساب ّفي المبينة
ّفيّّحساب ّبالتغير ّالخاص ّالدخل استخدام

ّتحويلّّالتقاعديةّمستحقاتال ّأي زائد
ّ.سابقّتقاعدلالستحقاقاتّمنّقبلّمديرّ

 
 التقاعدعلى مديري  التقاعدمطالبات صناديق         

 
قدّيتعاقدّصاحبّعملّمعّطرفّثالثّإلدارةّ  11-118

ّاستمرّصاحبّ ذا ّواحتفظّصناديقّالتقاعدّلموظفيه،ّوا  ّشروطّبرامجّالتقاعد العملّفيّتحديد
ّفضال ّ ّالتمويل ّفي ّعجز ّأي ّعن بالمسئولية
ّفائضّ ّتمويل ّأي ّاحتجاز ّفي ّالحق عن

ّ ّبمدير ّالعمل ّصاحب ّحينئذ ّالتقاعديوصف
ّ ّتوجيه ّتحت ّالعاملة ّالوحدة مديرّوتوصف

ّالمعاشاتّالتقاعد ّعلى ّبالقيمة ّكانّ. ذا وا  ّصا ّبين ّالثالثّحاالتفاق ّوالطرف ّالعمل ب
ّالمخاطرّ ّالعمل ّصاحب ّيمرر ّبأن يقضي
ّالتمويلّ ّفي ّعجز ّبأي ّالمتعلقة والمسئوليات
ّالثالثّ ّالطرف ّحق ّمقابل ّفي ّالثالث للطرف
ّالطرفّ فيّاالحتفاظّبأيّفائضّيصبحّحينئذ

ّ ّمدير ّحدّّوالقيمّالتقاعدالثالث ّعلى عليها
ّ.سواء

ّ
ّعنّ 11-119 ّمختلفة ّوحدة ّالتقاعد ّمدير ّيكون عندما

القيمّعليهاّبماّيترتبّعليهّمنّالمسئولياتّعنّ
أيّعجزّأوّمطالباتّعلىّأيّفائضّتبقىّمعّ

ّ ّالتقاعد، ّصندوقّّتظهرمدير ّمطالبة حينئذ
ّّالتقاعد ّالتبويبّالتقاعدعلىّمدير .ّأسفلّهذا

(ّ ّصندّالقيديكون ّقام ّما ّإذا ّاالتقاعدّسالبا  وق
ّخاللّ ّمن ّأكثر ّاستثمار ّدخل بإحراز

ّبماّالتقاعديةّالمستحقات ّمقارنة ّيحوزها التي
ّويكونّ ّاالستحقاقات، ّفي ّالزيادة ّلتغطية يلزم

ّ ّلمدير ّالدفع ّمستحق فيّّالتقاعدالفرق
 (.البرنامج

ّ
ّالمشمولةّالمطالباتّتغطيةّمخصصات
ّموحدةّبضمانات

ّ
 وتتألف من المدفوعات المدفوعة مقدماً  11-111

الالزمة  المخصصاتلصافي الرسوم ومن 
للوفاء بالمطالبات غير المسددة في سياق 

ّالخاصةّ. الضمانات الموحدة والمعامالت
ّبرامجّّبمخصصات ّإطار ّفي المطالبات

الضماناتّالموحدةّوالمقيدةّفيّالحسابّالماليّ
ّ ّالحتياطيات ّمماثلة ّالتكون ّغيرّعلىتأمين

ّالحياة ّغير ّرسوم ّيشمل ّفكالهما ّأوّ، مكتسبة
ّتسويتهاّ ّيتم ّلم ّومطالبات ّبعد ّمستحقة غير

ّ.بعد
 

 االكتتاب خياراتالمشتقات المالية و  .7
 للموظفين الممنوحة

 
 المشتقات المالية          
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المشتقات المالية هي أدوات مالية مرتبطة  11-111
بأداة مالية محددة أو بمؤشر أو بسلعة، 

مخاطر مالية  فييمكن من خاللها التداول 
. في األسواق المالية في حد ذاتها حددةم

ّالمشتق ّقيمة ّّةالماليّةوتشتق ّالبنودمنّسعر
ّ ّ ّالخطّتحت)األساسية ّالسعرّ( ّوهو ،

ّالمرجعي ّالمرجعيّبسلعةّ. ّالسعر ّيرتبط وقد
ّبمشتقّ ّأو ّصرف ّبسعر ّأو ّفائدة ّبسعر أو

ّسعرين ّبالهامشّبين ّأو ّأخر ّعقدّ. ّأن كما
ّ ّأو ّمؤشر ّإلى ّيشير ّقد ّأيضا  رقمّالمشتق

ّ.قياسيّأوّسلةّمنّاألسعار
ّ

ّّالبنديكونّسعرّسوقّمالحظّأوّمؤشرّعلىّ 11-112
ّمشتقّالمتضمن ّأي ّقيمة ّلحساب ّةضروريا 

ّيكنّمنّالممكنّتقييمّةمالي ّلم ذا ّةمشتقال،ّوا 
ّأوّّةماليال ّسائد ّسوق ّسعر ّوجود ّلعدم ّنظرا  ّعلى ّيمكنّّالمتضمنّالبندمؤشر ّال حينئذ

ّمالي ّأصل ّاعتباره ّأدوا. ّخالف تّوعلى
الدين،ّالّيكونّهناكّأصلّدينّمدفوعّمقدما ّ

ّ ّال ّكما ّاسترداده، ّاستثمارّيستحقيتم .ّدخل
ّالغاياتّ ّمن ّلعدد ّالمشتقاتّالمالية وتستخدم
ّأوّ ّوالتغطية ّالمخاطرة ّإدارة ّذلك ّفي بما
ّوالتوقعات ّاألسواق ّبين ّوللتحكيم .ّالتحوط

ّتداولّ ّاألطرافّمن ّالمشتقاتّالمالية وتمكن
ّمحد ّمالية ّمخاطر ّالفائدةّ)دة ّسعر مخاطرة

ّسعرّ ّومخاطرة ّالملكية ّوحصص والعملة
ّالخ ّائتمانية، ّومخاطرة ّسلعة ّالكياناتّ( مع

ّرغبة ّلديها ّالتي ّبشكلّّ،األخرى ّمناسبة أو
ّعادةّ،خاص ّالمخاطر، ّهذه ّإدارة ّأو ّ،ألخذ

ّ بدونّالتداولّعلىّأصلّّ–ولكنّليسّدوما 
ّرئيسية ّسلعة ّأو ّرئيسي .ّ "ّتداول"ويمكن

ّاماّّلمتضمنةاّالمخاطر ّالمشتقات ّعقد في
ّ ّذاته ّبالعقد ّعقودّحالةّفيّكماّ–بالمتاجرة

ّّ–الخيار ّجديد ّعقد ّإنشاء ّخالل ّمن ّلهأو
ّتعويضي،ّبشكلّ–ّتعادل،ّمخاطرخصائصّ
.ّالقائمّالعقدّعليهاّينطويّالتيّالمخاطر

ّالتوازنّقابليةّاسمويطلقّعلىّالحالةّاألخيرةّ
(offsetabilityّ ّوجهّ( ّعلى ّشائعة وهي

ّ ّأسواق ّأوّّالمعامالتالخصوصّفي اآلجلة
حيثماّّالّيكونّهناكّشكلّتبادلّرسميّيتمّ

ّ.عنّطريقهّتداولّالمشتقات
ّ

ّتقييمهاّ 11-113 ّيمكن ّالتي ّالمالية ّالمشتقات أدوات
المرتبطةّّاألساسيةّالبنودبشكلّمنفصلّعنّّ

ّينبغيّوأنّتعاملّعلىّأنهاّأصولّماليةّ بها
ّّبصرفّالنظرّعما ّكان ّالتداول"إذا يحدثّ"

ّعدمه ّرسميّمن ّبشكل ّالمعامالتّ. ّأن كما
ّعلىّ ّمعاملتها ّينبغي ّالمالية ّالمشتقات في

وليسّكجزءّالّيتجزأّّ،أنهاّمعامالتّمنفصلة
ّالمعامالتّ ّتكونّّاألساسيةمنّقيمة التيّقد

ّبها ّمرتبطة ّالمشتقاتّ. ّلطرفي ّيكون وقد
ّالمعاملة ّفي ّللدخول ّمختلفة ّدوافع فأحدهماّ.

ّقدّ ّاألخر ّحين ّفي ّالتحوط ّبهدف ّيكون قد
يكونّمضاربا ّفيّالمشتقاتّأوّلحيازةّالمشتقّ

ّكاستثمار ّيقومانّ. ّالطرفان ّكان ّإذا وحتى
بالتحوط،ّفقدّيقومونّبذلكّمنّخاللّمعامالتّ
ّأوّ ّمختلفة ّمالية ّأصول ّتتضمن ّمخاطر أو

وبالتالي،ّ.ّحتىّمعامالتّفيّحساباتّمختلفة
ّمعامال ّمعاملة ّتم ّما ّأنهاّإذا ّعلى تّالمشتق

ّمنّالمعامالتّاألخرىّفإنّمثلّ جزءّالّيتجزأ
ّتماثلّ ّعدم ّحاالت ّإلى ّستؤدي ّالمعاملة هذه
ّإلىّ ّأو ّللحسابات ّالمختلفة ّقياسّاألجزاء في
ّالقطاعاتّ ّالقياسّبين ّفي ّتماثل حاالتّعدم

 .المؤسسية
ّ

أيّسمسرةّتدفعّأوّيتمّتحصيلهاّمنّالسمسارّ 11-114
ّ ّلتنظيم ّأخرى ّوسطاء ّأي أوّّالخيارّدعقّوأو

ّأيّ ّأو ّالمقايضة ّعمليات ّأو ّاآلجلة العقود
عقودّأصولّماليةّأخرىّيتمّالتعاملّمعهاّعلىّ

ّ ّدفعات ّالحساباتّّمقابلأنها ّفي خدمة
ّالمناسبة ّالمشتقاتّ. ّمعامالت ّتحدث وقد

الماليةّبينّطرفينّبشكلّمباشرّأوّمنّخاللّ
ّوسيط ّيتمّ. ّقد ّأخيرا ، ّالمذكور ّللحالة ومعّ.ّومّخدمةّصريحةّأوّضمنيةتضمينّرسوبالنسبة

ذلك،ّعادةّالّيكونّمنّالممكنّتمييزّعنصرّ
ّالضمني ّالخدمة ّمدفوعاتّ. ّفإن وبالتالي،

مشتقاتّتقيدّالالتسويةّالصافيةّفيّإطارّعقودّ
ّمالية ّمعامالت ّأنها ّعلى ّذلك،ّ. ّمن وبالرغم

ّرسومّ ّمكون ّقيد ّينبغي ّممكنا ، ّيكون ّمنفصلةوحيثما ّبصورة ّالخدمة ّما. ّتسويةّّوعادة يتم
ّمدفوعاتّ ّطريق ّعن ّالمالية ّالمشتقات عقود

ّصافية ّنقدية ّأجلّ. ّقبل ّذلك ّيتم ّما ّمثلّوغالبا  ّللتداول ّالقابلة ّللعقود ّبالنسبة االستحقاق
ّ ّلسلعلّاآلجلّالتسليمعقود ّالتسويةّ. وتكون

ّالمشتقاتّ ّالستخدام ّمنطقية ّنتيجة النقدية
ّعنّ ّمستقل ّبشكل ّالمخاطر ّلتداول المالية

ومعّذلك،ّفإنّبعضّعقودّاألساسيّالبندملكيةّ
ّالمالية ّعلىّّ،المشتقات ّتنطوي ّالتي وخاصة

ّالبندّفيتكونّمرتبطةّبمعامالتّّ،عملةّأجنبية
وينبغيّأنّتقيدّأيّمعاملةّفيّأصلّ.ّاألساسي

متضمنّفيّعقدّمشتقّماليّيكونّعلىّوشكّ
ّقيدّ ّمع ّلألصل، ّالسائد ّالسوق ّبسعر التسليم

ّالسائد ّالسعر ّبين ّفعليا ّّالفرق ّالمدفوع والسعر ّاألصل) ّكمية ّفي ّمضروبا  ّفيّ( كمعاملة
ّ.مشتقاتّمالية

ّ
ّالمالية،ّ 11-115 ّالمشتقات ّمن ّواسعان ّنوعان هناك

ّ ّالخيار ّالخيارات)عقود ّالنوعّ( ّمن والعقود
ّ ّ)اآلجل ّفئة،ّ(جلةآعقود ّكل ّنطاق ّوداخل ،

ّفئاتّ ّبحسب ّإضافي ّتمييز ّإجراء يمكن
ّ ّاألجنبي ّالصرف ّالسوقية، وسعرّالمخاطرة

ّوالسلعّ ّالملكية ّوحقوق ّوحيدة ّلعملة الفائدة
ّ.واالئتمانّوغيرّذلك

ّ
هناكّاختالفّرئيسيّبينّالعقودّاآلجلةّوعقودّ 11-116

جلّيكونّآالخيارّوهوّأنهّبينماّكلّطرفّلعقدّ
ّيستحوذّ ّخيار ّعقد ّمشتري ّفإن ّمحتمل مدين

ّخصم ّالخيار ّمحرر ّويتكبد ّأصل ّعلى ومعّ.
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ّ ّعقود ّالذلك، ّدونّّغالباخيار ّتنقضي ما
ّوتفعلّ ّكانّّعقوداستحقاقها، الخيارّفقطّإذا

ّ.العقدّمنصفّلحاملّعقدّالخيار
ّ

 عقود الخيار 
 

 يترتب ان دون الحق، المشتري يعطي عقد 11-117
أو البيع ( الشراءخيار ))عليه التزام، بشراء 

 أو مالي محدد أساسي لبند( خيار البيع)
سعر )متفق عليه  تعاقدي بسعر عيني
سواء في غضون فترة من الزمن ( التنفيذ

محدد أو  محدد تاريخأو في ( خيار أمريكي)
إذاّّ،والعديدّمنّعقودّالخيارّ(.خيار أوروبي)

ّنقديةّ ّدفعة ّخالل ّمن ّتسويتها ّتنفيذهايتم تم
ّالمتضمنةّ ّالسلع ّأو ّاألصول ّتسليم ّمن ّبهابدال  ّالعقد ّيرتبط ّالتي ّأوّ. ّالخيارات وتباع

ّتكتب" "ّ ّالقواعد ّمن ّعديدة ّاألساسيةبأشكال
مثلّحصصّالملكيةّوأسعارّالفائدةّوالعمالتّ

ّمحددة ّومؤشرات ّوالسلع ّاألجنبية ويدفعّ.
للبائعّلقاءّ(ّسعرّالخيار)قسطّمشتريّالخيارّ

التزامّاألخيرّببيعّأوّشراءّالكميةّالمحددةّمنّ
ّ ّالسلعة ّأو ّطلبّّاألساسيةاألداة عند

ّالمشتري ّيمكنّاعتبارّالقسطّ. وفيّحينّأنه
ّالنظريةّ ّالناحية ّمن ّالخيار ّلبائع المدفوع
ّواقعّ ّفي ّأنه ّإال ّخدمة، ّرسوم ّعلى ّمشتمال  ّيكون ّال ّعادة ّالعملية ّالممكنّالممارسة من

ّالخدمة ّعنصر ّتمييز ّالسعرّ. ّقيد وينبغي
بالكاملّكحيازةّألصلّماليّمنّقبلّالمشتريّ

ّالبائع ّقبل ّمن ّلخصم ّوكتكبد أنهّّغير.
ّممكناّ ،ينبغي ّيكون ّرسومّّ،حيثما ّعنصر قيد

ّ.الخدمةّبصورةّمنفصلة
ّ

يختلفّتوقيتّدفعاتّاألقساطّعلىّالخيارات،ّ 11-118
ّالعقد ّلنوع ّفتبعا  ّعن, ّاألقساط ّبدايةّتدفع د

أوّعندّتنفيذّالخياراتّأوّعندّانقضاءّ,ّالعقد
ّالخيارات ّصالحية ّالبدايةّ. ّفي ّالخيار وقيمة

ّتمّ.ّينبغيّأنّتقيدّبالقيمةّالكاملةّللقسط ذا دفعّاألقساطّبعدّالشراءّأليّخيارّفإنّقيمةّوا 
القسطّالمدفوعّتسجلّكأصلّفيّالوقتّالذيّ
ّقبلّ ّمن ّيمول ّوالذي ّالمشتق، ّشراء ّفيه تم

ّلهحس ّالمحرر ّابّمدينّمن ّعملياتّ. وتقيد
ّالحسابّ ّفي ّللخيارات ّالالحقة ّوالشراء البيع

ذاّماّتمّتنفيذّأيّخيارّ.ّالماليّهيّاألخرى ّخيارّوا  ّمضى ّما ّإذا ّمالي ّأصل ّعلى يعتمد
ّينبغيّ ّللتسليمّحينئذ ّقدما  ّقائمّعلىّسلعةّما ّاألصل ّبيع ّأو ّحيازة ّبسعرّّتحتقيد الخط

اتّالمناسبة،ّمعّقيدّالسوقّالسائدّفيّالحساب
ّالمدفوعّ ّالمبلغ ّوبين ّالمبلغ ّهذا ّبين الفرق

 .ّفعليا ّكمعامالتّفيّمشتقاتّمالية
ّ

ّيتمّّالضمانات 11-119 ّالتي ّالخيارات ّمن ّشكل هي
ّطريقةّ ّبنفس ّالمالية ّالحسابات ّفي معاملتها

ّاألخرى ّالخيارات والضمانات عبارة عن .
أدوات قابلة للتداول تمن  حاملها الحق في 

تحت شروط محددة لفترة زمنية  ،الشراء
ما  عادة)من مصدر هذه الضمانات  ،محددة

عدد محدد من األسهم ( تكون شركة
هناكّأيضاّضماناتّللعمالتّتقومّ. والسندات

ّلشراءّ ّواحدة ّعملة ّمن ّالمطلوبة ّالكمية على
كميةّمنّعملةّأخرى،ّوكذلكّضماناتّمتعددةّ

ّثالثة ّبعملة ّمرتبطة ّالعمالت ّتداولهاّ. ويمكن
ّاألساسيةّ ّالمالية ّاألوراق ّعن ّالنظر بصرف

.ّوبالتاليّيكونّلهاّقيمةّسوقية,ّالتيّترتبطّبها
,ّويكونّالُمصدرّللضماناتّهوّمتكبدّالخصوم

وهوّيمثلّالطرفّالمقابلّلألصلّالمحتجزّمنّ
ّ.قبلّالمشتري

ّ
 العقود اآلجلة

 
ّاآلجلّالطرفانّعلىّ 11-121 ّتبادليتفقّبموجبّالعقد

ّ ّمن ّمحددة أوّّمحددّمنتج)ّأساسيّبندكمية
ّمالي ّأصل )ّ ّّتعاقديبسعر ّعليه سعرّ)متفق

ّالتنفيذ" ّمحدد"( ّتاريخ ّفي ّالمستقبليةّ. والعقود
ّ ّعقود ّاألسواقّفيّتداولهاّيجريّآجلةهي

جل هو عقد مالي غير والعقد اآل .المنظمة
 تاريخمشروط يمثل التزام بالتسوية في 

جلة وعادة ما يتم تسوية العقود اآل. محددة
 ،وليس دائما،عقود األخرى المستقبليةوال

أداة مالية أخرى بدال من  تقديمبالدفع نقدا أو 
، األساسي للبند الفعلي بالتسليم القيام

 البند عن بمعزل وتداولها تقييمها يتموبالتالي 
ّتبادلّيتمّاآلجل،ّالعقدّابرامّوعندّ.األساسي
ّمتساويةّقيمةّذاتّسوقيةّمخاطر ّتكونّلذا،
ويجبّأنّ.ّتساويّصفرّاالبرامّعندّالعقدّقيمة

ّالقيمةّ ّتختلف ّحتى ّالوقت ّبعض ينقضي
ّمركزّ ّكلّطرفّبحيثّينشأ ّلمخاطرة السوقية

ّ ّدائن)لألصل )ّ ّلخصم (ّمدين)لطرفّومركز
وعالقةّالدائنّأوّالمدينّيمكنّ.ّللطرفّاألخر

أنّتتغيرّمنّحيثّالحجمّواالتجاهّخاللّعمرّ
ّ.العقدّاآلجل

ّ
ّالشا 11-121 ّاآلجلة ّالعقود ّنوع ّيتضمن ّمبادالتئعة

سعرّالفائدةّواتفاقياتّالفائدةّاآلجلةّومقايضاتّ
ّاآلجلّ ّاألجنبي ّالتبادل ّوعقود ّاألجنبي النقد
ّمنّ ّعدد ّعبر ّالفائدة ّأسعار ومبادالت

ّ.العمالت
ّ

سعر الفائدة يشمل تبادل تدفقات  مبادلةعقد  .أّ
نقدية متصلة بمدفوعات الفائدة أو باإليصاالت، 

، والذي االصلي مبل العلى مقدار مفترض من 
في عملة واحدة خالل فترة من , ال يتغير أبدا

ّمنّّ.الزمن ّالتسويات ّتتم ّاألحيان، ّأغلب وفي
ّ.خاللّمدفوعاتّنقديةّصافيةّمنّطرفّآلخر

بين  اتفاقهي ( FRA)جلة اتفاقيات الفائدة اآل .بّ
تغير سعر  منمن أجل حماية أنفسهم , طرفين
, يتفقان على سعر الفائدة التي ستدفع, الفائدة

على كمية نظرية من , بتاريخ تسوية محدد
وتسوىّالذي ال يتم تبادله أبدا األصلي المبل 
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.ّاتفاقياتّالفائدةّاآلجلةّبمدفوعاتّنقديةّصافية
ّمتصلةّ ّتكون ّتحدث ّالتي ّالوحيدة والدفعة

ّوفا ّاآلجلة ّالفائدة ّاتفاق ّسعر ّبين ئدةّبالفرق
ّالتسوية ّوقت ّفي ّالسائدة ّالسوق ويحصلّ.

ّمنّ ّدفعة ّعلى ّاآلجلة ّالفائدة ّاتفاق مشتري
البائعّفيّحالةّزيادةّالفائدةّالسائدةّعنّالفائدةّ
ّفيّ ّدفعة ّعلى ّالبائع ّويحصل ّعليها، المتفق
حالةّانخفاضّالفائدةّالسائدةّعنّالفائدةّالمتفقّ

 .عليها
ت شراء عمال/النقد األجنبي هي بيع مبادالت .ج 

شراء /حاضرة أو فورية وفي نفس الوقت بيع
 .جل لنفس العمالتآ

يشمل و جل األجنبي اآل النقد مبادلةعقد  .د 
طرفين متفقين على التبادل في العمالت 
األجنبية على سعر صرف متفق عليه بمقدار 

 .محدد في تاريخ مستقبلي متفق عليه
 ،عمالت مختلفة بينسعر الفائدة  مبادالت .ه 

 ،العمالت بين مبادلةم أحيانا تعرف باس
تتضمن تبادل تدفقات نقدية متصلة بمدفوعات 

من المبل  األصلي وفق  لكمياتفائدة وتبادل 
 .سعر صرف متفق عليه عند نهاية العقد

لمبلغّرئيسيّأيضاّفيّّمبادلةهناكّّيكونقدّ 11-122
بدايةّالعقد،ّوفيّهذهّالظروفّقدّيكونّهناكّ
مدفوعاتّالحقة،ّوالتيّتتضمنّالفائدةّوالمبلغّ
األصلي،ّمعّمرورّالوقتّطبقاّلقواعدّمحددةّ

وتقيدّتياراتّمدفوعاتّالتسويةّالصافيةّ.ّسلفاّ 
ّأنهاّ ّعلى ّالمبادلة ّترتيبات ّمن الناتجة

ّّو ّالمالية، ّالمشتقات ّفي تقيدّمعامالت
ألداةّذاتّاتسديداتّالمبلغّاألصليّأسفلّبندّ

 .الصلةّفيّالحسابّالمالي
ّ

 المشتقات االئتمانية
 

ّالفقراتّّالمشتقات 11-123 ّفي ّوصفها ّالوارد المالية
ّ ّالسوقّترتبطالسابقة ّبمخاطر ,ّ ّتتعلقوالتي
ألوراقّالماليةّلّالسوقيةّاألسعارّفيّبالتغيرات

فائدةّفيّأسعارّالّالتغيراتفيّالسوقّوالسلعّّو
ّالصرف ّوأسعار والمشتقات االئتمانية هي .

مشتقات مالية غرضها األساسي تداول 
ّالمشتقاتّ. مخاطر االئتمان ّهذه وتصمم

ّسدادّّفيّالمتاجرةّبغرض ّعدم مخاطر
ّ ّالمرتبطة ّواالستحقاقات ّاألوراقالقروض

ّالمالية ّشكلّ. ّاالئتمانية ّالمشتقات وتأخذ
ومثلهاّّدّالخيار،ّومنّالنوعّّاآلجلّوعقّودالعق

ّيتمّ ّما ّكثيرا  ّالمالية، ّالمشتقات ّباقي ّمثل ّأساسيةّّاتفاقاتفيّإطارّ=صياغتها قانونية
ّضمانتقديمّإجراءاتّّعلىمعيارية،ّوتنطويّ
جراءاتّ وسيلةّّيوفرّماّوهو،ّحمايةإضافيةّوا 

ّ.لّتقييمّللسوق
ّ

 الضمان هوامش
 

ّأوّّهوامش 11-124 ّنقدية ّمدفوعات ّهي الضمان
ّااللتزاماتّ ّتغطي ّالتي ّاإلضافية الضمانات

الفعليةّأوّالمحتملةّفيّإطارّالمشتقاتّالمالية،ّ
ّالخيارّّال ّوعقود ّالمستقبلية ّالعقود سيما

ّالمتداولة ّمنّ. ّللرد ّالقابلة ّالهوامش وتتكون
ّمودعةّ ّأخرى ّإضافية ّضمانات ّأو الودائع

ّعنّالتخلفّاطرمخّمنلحمايةّالطرفّالمقابلّ
ّالسداد ّللوحدةّّويظل، ّمملوكا ّالضمان هامش

ّالتيّأودعته ّالوديعةّ. وبالرغمّمنّأنّاستخدام
ّإالّأن ّيكونّمقيدا ، يتمّتصنيفهاّعلىّأنهاّّهقد

ّبالمخاطرّ ّالمودع ّاحتفظ ّما ّإذا ّللرد قابلة
ّالملكية ّعن ّالناتجة ّوالعوائد مدفوعاتّالّو.

هيّمعامالتّّللردلهامشّالضمانّالقابللّالنقدية
ّالودائع ّفي ّمشتقاتّ, ّفي ّمعامالت وليست

ّمالية ّأوّ. ّالتبادل ّعلى ّمطالبة ّللمودع ويكون
ّالوديعة ّتحمل ّأخرى ّمؤسسة ّأي ّعلى وقدّ.

يفضلّبعضّالمطبقينّّتصنيفّهذهّالهوامشّ
/ّالقبضّمستحقةّاألخرىّالحساباتّضمن
ّالودائعّّالدفع ّمصطلح ّعلى ّاإلبقاء ّأجل من

ّالنق ّالمجاميع ّديةألغراض .ّ ّتكونوعندما
الهوامشّالقابلةّللردّفيّأصولّغيرّنقديةّمثلّ
ّأيّ ّإجراء ّإذن ّحينئذ ّيلزم ّال ّالمالية، األوراق

ّّقيود ّمطالبةّّالقيدألن ّللكيان ّيكون الذي
ّالمالية) ّالورقة ّمصدر ّيتغير( ّلم ّعليه ّتؤدي.

تخفيضّالخصمّّالىالهوامشّغيرّالقابلةّللردّ
.ّماليةّشتقةمّعقدينشأّمنّخاللّّالذيالماليّ

ّقابلّ ّغير ّضمان ّهامش ّيدفع ّالذي والكيان
يكونّلهّّوالللردّلمّيعدّمحتفظا ّبملكيةّالهامشّ

ّ ّمخاطر ّتحمل ّفي ،ّبمزاياهاّالتمتعّأوالحق
ّالتعرضّلخسائرّ ّأو ّدخل ّعلى ّالتحصل مثل

ّحيازة ّوأرباح ّهامشّ. ّدفعة ّتقيد ّما وعادة
ّالعملةّّالضمان ّكانخفاضّفي ّللرد ّقابل غير
ّّوالودائع، ّوجود ّخاصّّقيدمع مقابل

ّالحاصلّببالتخفيض ّالمشتقّّ ّخصوم في
علىّّللردالمالي،ّويقيدّقبضّهامشّغيرّقابلّ

ّالعملةّوالودائعّمعّوجودّ ّ ّفيّحيازة أنهّزيادة
ّ ّباالنخفاض ّمرتبط ّمقابل فيّّالحاصلقيد

ّ.أصولّالمشتقّالمالي
 

 (ESOs) للموظفين الممنوحة االكتتاب خيارات
عبارة عن  للموظف الممنوح االكتتاب خيار 11-125

"( المن "تاريخ )اتفاق يتم في تاريخ محدد 
يمكن من خالله للموظف شراء عدد محدد من 

صاحب العمل وفقا  أسم رصيداألسهم من 
سواء في وقت "( التنفيذ"سعر )لسعر محدد 

أو في غضون "( اكتساب الحق"تاريخ )محدد 
والتي "( ممارسة الحق"فترة ) الزمن منفترة 
وتاريخّممارسةّّ.تاريخ اكتساب الحق فوراً ي تل

الحقّهوّالوقتّالذيّيتمّفيهّتنفيذّالخيار،ّوالّ
ّلتاريخّ ّسابق ّالتاريخ ّهذا ّيكون ّأن يمكن
ّممارسةّ ّفترة ّلنهاية ّتاليا  ّأو ّالحق ّالحقاكتساب ّمعامالتّ. ّالممنوحّاالكتتابّخياروتقيد

فيّالحسابّالماليّعلىّأنهاّالحسابّّللموظف
ّ ّتعويضات ّلعنصر ّالعاملينالمستخدمينالمقابل
ّالسهم ّخيار ّبقيمة ّالممثل ّتناقشّ. وسوف

ّ ّخيارات ّقيد ّووقت ّتقييم ّاالكتتابوسائل
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ّ ّمنّلالممنوحة ّالسادس ّالجزء ّفي لموظفين
ّ.الفصلّالسابعّعشر

ّ
 الدفع/القبض مستحقةالحسابات األخرى  .2
 

 التجارية والسلفاالئتمانات 
 

ّللسلعّ 11-126 ّالتجاري ّاالئتمان ّالفئة ّهذه تشمل
ّوالحكومةّ ّالشركات ّإلى ّالمقدمة والخدمات

ّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّتخدمّّووالمؤسسات التي
ّولبقيةّ ّالمعيشية ّولألسر ّالمعيشية األسر
العالم،ّوكذلكّالسلفّالتيّتتمّللعملّالجاريّ

ّ ّفيّ)التنفيذ ّالنحو ّهذا ّعلى ّتصنيفه ّتم لو
ّالجرد ّقوائم ّتنفيذه( ّالمزمع ّأو ّتشملّ. وال
والسلفّالتجاريةّالقروضّالخاصةّّاالئتمانات

ّتصنيفهاّ ّيتم ّالتي ّالتجاري ّاالئتمان بتمويل
ّكقروض ّفصلّ. ّالمفيد ّمن ّيكون وقد

االئتماناتّوالسلفّالتجاريةّقصيرةّاألجلّعنّ
االئتماناتّوالسلفّالتجاريةّطويلةّاألجلّمنّ
ّالمستخدمةّ ّالمعايير ّنفس ّتطبيق خالل
ّالماليةّ ّاألصول ّمن ّغيرها ّبين للتمييز

ّ.القصيرةّاألجلّوالطويلةّاألجل
ّ

 الحسابات األخرى
 

ّالفئةّالحساباتّمستحّ 11-127 ّالقبضتشملّهذه /ّقة
ّالّ ّوالتي ّسابقا ، ّوصفها ّتم ّالتي ّغير ّالسلعّالدفع ّبتوفير ّمرتبطة ّفيها ّالمبالغ تكون

ّوالخدمات ّالمرتبطةّ. ّالمبالغ وتغطي
ّومشترياتّ ّاألسهم ّوبأرباح بالضرائب

ّ ّالمالية ّاألوراق ّواألجورّوالوراتبومبيعات
ّواإليجاراتّوالمساهماتّاالجتماعية ّأنّ. كما

ّ ّتضمينهاّغيّالمستحقةالفائدة ّيتم ّالمدفوعة ر
ّالفائدةّ ّإضافة ّتتم ّلم ّإذا ّفقط ّالبند ّهذا في

ّ ّاألصل ّلقيمة ّالفائدةّّالذيالمستحقة تكون
ّ(.كماّهوّالحالّعادة)مستحقةّالدفعّعليهّ

ّ
ّالفئةّالّتشملّمواضعّاالختالفّوالتباينّ 11-128 هذه

ّ.اإلحصائي
ّ
 للتذكرةبنود .       9
 

 االستثمار األجنبي المباشر           
 

ّالماليةّ 11-129 ّوالخصوم ّاألصول ّفي المعامالت
ّاالستثماراتّ ّتلقي ّأو ّتخصيص، ّعن الناشئة
ّالفئاتّ ّأسفل ّقيدها ّيتم ّالمباشرة األجنبية

ّالمناسبة ّأوّ: ّالقروض ّأو ّالدين سندات
ّالملكية ّاالئتمانّ/حصص ّأو ّالعادية األسهم

ّذلك ّغير ّأو ّالتجاري ّمبالغّ. ّفإن ّذلك، ومع
ّف ّالمباشر ّاألجنبي ّهذهّاالستثمار ّمن ّكل ي

ّمنفصلّ ّبشكل ّتقيد ّأن ّأيضا ّينبغي الفئات
ّّللتذكرةكبنود ّاألجنبيّ. ّاالستثمار ويناقش

ّ ّالفصلين ّفي ّالتفصيل ّبمزيد و17ّّالمباشر
24.ّ

ّ
 القروض المتعثرة          

 
ومنّالمفيدّتحديدّالمعامالتّالمتعلقةّبالقروضّ 11-131

ّ ّكبنود ّحولّللتذكرةالمتعثرة ّمناقشة ّوهناك ،
ّ ّوقيد ّالفصلّتعريف ّفي ّالمتعثرة القروض
،ّوباإلضافةّإلىّذلك،ّعندماّيلزم.ّالثالثّعشر

قدّيكونّمنّالمفيدّتجميعّكافةّمتأخراتّالفائدةّ
ّ.للتذكرةومدفوعاتّالسدادّفيّبندّ

 
ّ
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 حساب التغيرات األخرى في األصول: الفصل الثاني عشر
 

 مقدمة .أ
 

12-1ّّ ّقيمّيختص ّتغيرات ّبتسجيل ّالفصل هذا
ّصافيّ ّتغيرات ّوكذلك ّوالخصوم األصول
ّاالفتتاحيةّ ّالعمومية ّالميزانية ّبين القيمة
ّالّ ّالتي ّالتدفقات ّعن ّالناتجة والختامية،
ّالتدفقاتّ ّمثل تشملّالمعامالتّالمشارّإليها

يتمّتسجيلّكالّمنّالمعامالتّالتيّ.ّاألخرى
ّواآلثارّ ّوالخصوم ّاألصول ّعلى تجرى

ّفيّال ّالقيمة ّصافي ّمعامالت ّعلى مباشرة
ّّو ّالمال ّرأس ّالحساب ّماليالحساب التغيرّ.

ّعنّ ّالناتج ّالمنتجة ّاألصول ّقيمة في
ّالخسائرّ ّوعن ّالثابت ّالمال ّرأس استهالك
ّمعهّ ّالتعامل ّيتم ّالمخزونات ّفي المتكررة
ّالتغيراتّ ّفي ّيظهر ّال ّوبهذا كمعامالت

ّ.األخرىّفيّحساباتّاألصول
ّ

منّأنّالمدخالتّتتعلقّبالتدفقاتّعلىّالرغم12-2ّّ
ّالّتعدّ ّإالّأنها ّمنّالمعامالت، التيّالّتعد

ولكنهاّتميلّبشكلّأكبرّأنّ.ّمدخالتّمتبقية
ّالعناصرّ ّقيمة ّفي ّواضحة ّتغيرات تظهر
ّاالفتتاحيةّ ّالعمومية ّالميزانية ّبين وتركيبها

ّ.والختاميةّوفقاّلألحداثّاألخرى
ّ

12-3ّّ ّالتغيرات ّعلى ّالمدخالت ّفيّتشمل األخرى
ّتغيراتّ ّمن ّمختلفة ّأنواع ّاألصول حسابات
ّبعضهاّ ّالقيمة؛ ّوصافي ّوالخصوم األصول
ّوالبعضّاآلخرّ ّالمعني، خاصّبنوعّاألصل

ّاألصول ّأنواع ّجميع ّعلى ّينطبق ّقد تمّ.
ّبأرباحّ ّالمتعلقة ّالتغيرات ّجميع حصر
ّالتقييم ّإعادة ّحساب ّفي ّالحيازة .ّوخسائر

ّال ّمن ّالحيازة ّوخسائر ّأرباح تغيراتّتظهر
ّمستوىّ ّعلى ّالوقت ّبمرور ّتحدث التي

ّوهيكلها ّاألسعار ّجميعّ. ّمع ّالتعامل يتم
ّأنهاّ ّلو ّاألصولّكما التغيراتّاألخرىّلقيمة
ّفيّ ّلتغير ّوفقا ّالحجم ّفي ّتغير ّعن ناشئة
الجودةّأكثرّمنّكونهاّناشئةّعنّتغيراتّفيّ
ّفيّالتغيراتّاألخرىّ ّتسجيلها ّويتم األسعار،

ّتغيرّّو.ّفيّحسابّحجمّاألصول يشملّهذا
ّإعادةّ ّعن ّمباشر ّبشكل ّينتج ّوالذي القيمة
ّفريدّ ّأمر ّحدوث ّعن ّأو ّاألصل تصنيف

ّ.آخر
ّ

ّبدءا12-4ّّ ّبالتبادل؛ ّالحسابين ّكال ّالفصل يناقش
ّاألصول،ّ ّحجم ّلحساب ّاألخرى بالتغيرات
ومروراّبحسابّإعادةّالتقييم؛ّوفيّكلّحسابّ
ّاألصولّ ّمن ّنوع ّكل ّمدخالت ّمناقشة يتم

ّ.كلّعلىّحدهّبشكلّمنفصل،

حساب التغيرات األخرى في حجم     .ب  األصول
 

ّحجم12-5ّّ ّحساب ّفي ّاألخرى ّالتغيرات تسجل
ّوالخصومّ ّاألصول ّفي ّالتغيرات األصول
ّالعموميةّ ّالميزانية ّبين ّالقيمة وصافي
ّعنّ ّتنتج ّال ّوالتي ّوالختامية االفتتاحية
ّهوّ ّكما ّالمؤسسية، ّالوحدات المعامالتّبين
ّوالحسابّ ّالمال ّرأس ّحسابات ّفي مسجل

ّ ّوخسائر ّأرباح ّعن ّتنتج ّوال ّاالقتناءالمالي
ّالتقييمكم ّإعادة ّحساب ّفي ّمسجل ّهو .ّا

ّحجمّ ّحساب ّفي ّاألخرى ّالتغيرات صيغة
ّ ّالجدول ّفي ّالموضحة ،1ّ-12األصول

ّبحساباتّ ّالخاصة ّالصيغة ّلهذه مشابهة
ّالتراكمّاألخرى مدخالتّالتغيرّفيّاألصولّ.

ّفيّالجانبّ ّمدخالتّالتغيرّاأليمنتوجد ّو ،
ّاأليسر ّالجانبّ ّفي ّتوجد ّالخصوم ّفي يتمّ.

ّاألص ّكانتّعرض ّسواء ّالمالية ّغير ول
ّالماليةّ ّواألصول ّمنتجة ّغير ّأو منتجة

ّحده ّعلى ّكل ّمنفصلين ّفيّ. ّالتوازن بند
ّ ّوفقاّّ-الحساب ّالقيمة ّصافي ّفي التغير

ّاألصول ّالزيادةّّ-للتغيراتّاألخرىّلحجم هو
لمبلغّالتغيراتّفيّاألصولّعنّمبلغّالتغيراتّ
فيّالخصومّالمسجلةّفيّالحسابّوالموضحةّ

ّ.منّالحسابّاأليسرانبّفيّالج
ّ

وظائف حساب التغيرات األخرى في حجم  . 1
 األصول 

 
ّاألصول12-6ّّ ّتدخل ّالمال، ّرأس ّحساب في

ّعنّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّوتغادر المنتجة
األصولّالثابتةّّمخصوما ّمنهاّّاحتيازطريقّ
استهالكّرأسّالمالّّمنها،ّالمتخلصّاألصول

ّإلىّ ّاضافة إلىّالمخزونّّاالضافاتالثابتّ
ّومنّخاللّخسائرّالمخزوناتّ والسحبّمنها

ّالمتكررة ّمعظمّ. ّتدخل ّالمالي، ّالحساب في
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّالمالية األصول

ّ ّالقيمةّّيمتلكعندما ّمن ّشيئا ّعلى المدين
ّبالدفعّأوّبأداءّالمدفوعاتّإلىّ ويقبلّااللتزام

ّالدائن ّيفيّ. ّعندما ّالمالية ّاألصول تنتهي
ّ.بااللتزامّالماليّوفقاّلشروطّاالتفاقّالمدين

ّ
ّالمال12-7ّّ ّرأس ّحسابات ّمن ّكال ّتسجل وأيضا

ّاألصولّ ّمعامالت ّالمالية والحسابات
ومعّذلك،ّ.ّالمؤسسيةّالقطاعاتالموجودةّبينّ

ّتغيرّ ّهذه ّوالتصرف ّاالستحواذ ّعمليات فإن
فقطّملكيةّاألصولّدونّتغييرّإجماليّصافيّ

تثناءّعندماّتكونّالقيمةّفيّاالقتصادّككلّباس
ّ.هذهّالمعامالتّبينّمقيمينّوبقيةّالعالم

ّ
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ّفي12-8ّّ ّاألخرى ّللتغيرات ّالهامة ّالوظائف أحد
ّألصولّ ّالسماح ّهو ّاألصول ّحجم حساب
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّللدخول معينة

ّبمعامالت ّتتم ّأن ّدون ّومغادرتها ّإلىّ. يشار
ّومغادرتهاّ ّالعمومية ّالميزانية ّدخول أفعال

ّاالقتصاديبعمليا ّواالختفاء ّالظهور ّت تتمّ.
ّتحدثّ بعضّعملياتّالدخولّوالخروجّعندما
ّفإنهاّ ّالجوفية ّاألصول ّمثل ّلألصول، طبيعيا
ّدونّ ّتصبح ّأو ّاقتصادية ّقيمة ّعلى تحصل

ّقيمة ّهذهّ. ّوالخروج ّالدخول ّعمليات تحدث
ّلذاّ كتفاعلّبينّالوحداتّالمؤسسيةّوالطبيعة،

ّوالخّر ّالدخول ّتعارضّعمليات ّالتيّفإنها وج
ّعبارةّ ّهي ّوالتي ّللمعامالت، ّكنتيجة تحدث
ّبينّ ّمشتركة ّاتفاقات ّبموجب ّتفاعل عن

ّالمؤسسية ّالوحدات ّترتبطّ. ّفقد ّذلك ومع
ّباألصولّ ّاألخرى ّوالخروج ّالدخول عمليات
ّمثلّ ّالبشري ّالنشاط ّخالل ّمن ّصنعت التي

ّ.المشتراةوالذهبّوالشهرةّالتجاريةّّالنفائس
ّ

ّللح12-9ّ ّالثانية ّآثارّالوظيفة ّتسجيل ّهي ساب
ّتؤثرّ ّالتي ّمتوقعة ّالغير ّاالستثنائية األحداث
علىّالمنافعّاالقتصاديةّالمتوقعةّمنّاألصولّ

ّالمماثلة) ّوالخصوم ّهذهّ(. ّإلى ّاإلشارة تتم
ّالخارجية ّاألحداث ّتأثير ّأنها ّعلى .ّاألحداث

ّمؤسسيةّألحدّاألصولّمنّّنزعوتشملّ وحدة
ّي ّتصرفّال ّالمالك، ّموافقة ّبدون عتبرّمالكه

ّغائب ّالمشتركة ّالموافقة .ّمعاملةّألنّعنصر
ّالتيّ ّاألحداث ّاألحداث، ّهذه ّتشمل وأيضا
ّأوّ ّالطبيعية ّالكوارث ّمثل ّاألصول تدمر

ّ.الحرب
ّ

ّالتغيرات12-11ّّ ّتسجيل ّللحسابّهي ّالثالثة الوظيفة
ّواألصولّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّتصنيفات في

ّ.وفيّبناءّالوحداتّالمؤسسية
ّ

أقسامّالتاليةّماّيلي؛ّأوالّتسجيلّّتناقشّالثالثة12-11ّ
ّاالقتصاديّ ّواالختفاء ّالظهور عمليات
ّعلىّ ّالخارجية ّاألحداث ّآثار ّثم لألصول،

ّّو ّاألصول ّتصنيفّّأخيراّ قيمة ّفي التغيرات
ّ.األصولّوهيكل

ّ
ظهور واختفاء األصول عدا التي من  .   8

 خالل معامالت
 

ّبعمليات12-12ّّ ّالمرتبطة ّالمدخالت ّتجميع يمكن
ّالرئيسيّظهّو ّللنوع ّوفقا ّاألصول ّواختفاء ر

ّ:لألصولّطبقاّلالعتباراتّالتالية
ّباألصولّ .أّ ّباالعتراف ّالمرتبطة المدخالت

 المنتجة،
المدخالتّالمرتبطةّبالدخولّوالخروجّمنّ .بّ

 نطاقّاألصولّللمواردّالطبيعية،
ّوعقودّ .جّ ّبالعقود ّالمرتبطة المدخالت

 اإليجارّوالتراخيص،
 وأصولّالسوق،وتغيرّالشهرةّالتجاريةّ .دّ

 .المدخالتّالمرتبطةّباألصولّالمالية .هّ
ّ ّأكثرّتفاصيل2ّ-12يوضحّجدول جدولّلّ

ّالمختلفة12-1ّّ ّالمدخالت ّذلك ّفي بما
ّاالقتصاديّ ّواالختفاء ّالظهور لعمليات

ّ.لألصول
ّ

 الظهور االقتصادي لألصول المنتجة
 

قدّيظهرّنوعانّمنّاألصولّتحتّهذاّالبند،12-13ّّ
ّ ّالنصب ّأو ّواألشياءّاآلثار ّالعامة التذكارية

ّالثمينة .ّ ّالفصل ّفي ّموضح ّهو ،11ّوكما
ّوالمواقعّ ّوالبنايات ّاألشياء ّهي ّالعامة اآلثار

ّالخاصة ّأو ّالهامة ّالقيمة ّذات األشياءّ.
ّقيمةّ ّكمقتنيات ّحفظها ّيتم ّمواد ّهي الثمينة

ّال ّمن ّعلىّمألنه ّأو ّقيمتها، ّتزداد ّأن توقع
ّالزمنّاألقل ّبمرور ّتقل ّال ّحسا. بّيسجل

ّواآلثارّ ّالثمينة ّاألشياء ّاستحواذ ّالمال رأس
ّأوّ ّحديثا ّمنتجة ّسلع ّتكون ّعندما العامة
ّالموجودةّ ّالسلع ّمعامالت ّويسجل مستوردة،

ّ.والمصنفةّكأشياءّثمينةّوآثارّعامة
ّ

ّالموجودة12-14ّّ ّالسلع ّتسجيل ّيتم ّال ّقد ّذلك، ومع
واألشياءّالثمينةّواآلثارّالعامةّفيّالميزانياتّ
ّيرجعّ ّقد ّاآلتية، ّاألسباب ّألحد العمومية
تاريخهاّإلىّفترةّزمنيةّقبلّالفترةّالتيّتغطيهاّ

ّ ّاألصلّّأوالحسابات، ّفي ّتسجيلها ّتم أنه
ّ ّأو ّاستهالكية استبعادهاّّتمّيكونّقدكسلع

ّ.انتّمبانيتماماّإنّك
 

 اآلثار التاريخية العامة          
ّ

تندرجّاآلثارّالتاريخيةّالعامةّالمنازلّوالمباني12-15ّّ
ّالثابتة ّاألصول ّتصنيف ّتحت .ّوالبنايات

عندماّالّيتمّتسجيلّمبنىّأوّموقعّذوّأهميةّ
ّالميزانيةّ ّفي ّتاريخية ّأو ّثقافية ّأو أثرية

هذاّّالعموميةّواإلقرارّبذلكّأوال،ّفيتمّتصنيف
ّالمبنىّكظهورّاقتصاديّويتمّ الموقعّأوّهذا

ّ ّاألخرى ّالتغيرات ّفي ّحجمّبحسابتسجيله
ّاألصول ّإعطاءّ. ّتتم ّقد ّالمثال، وعلىّسبيل

مثلّهذاّاإلقرارّلمبنىّأوّموقعّموجودّويكونّ
ّحيثّلمّ ّتماما ّالموقعّمستبعد ّالمبنيّأو هذا

ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّيسجل ّيعد ّمنّ. وبدال
ّحالة ّفي ّفيّّذلك، ّموقع ّأو ّمبنى ّكان إن

نطاقّاألصولّولكنهّمستبعدّحديثاّأوّجزئيا،ّ
إنّ.ّةرّعامافقدّيتمّتقييمهّعلىّأساسّأنهّأث

ّتغييرّ ّفيتم ّمسبقا، ّاألثر ّاستبعاد ّتم كان
ّإلىّأنهّ االعترافّالمسجلّعلىّأنهّأثرّعام

إنّكانّتمّتصنيفهّ.ّظهورّاقتصاديّلألصل
ّتس ّفيتم ّاألصول، ّمن ّآخر ّكنوع جيلهّمسبقا

وفيّ(ّيناقشّبأسفله)كإعادةّتصنيفّلألصلّ
نفسّالوقتّإذاّأجريّتقييمّجديدّلألثر،ّّفيتمّ
ّالظهورّ ّتحت ّالقيمة ّفي ّالزيادة ّهذه تسجيل

ّاالقتصادي ّفيّ. ّالتصنيف ّإعادة ّحدث إذا
ّالمثال،ّ ّسبيل ّوعلى ّاألصل، ّبيع وقت
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ّحكومةّ ّبواسطة ّما ّأصل ّعلى االستحواذ
ّاالستحّو ّفيتمّتسجيلّهذا اذّفيّحسابّعامة،

ّ.رأسّالمالّبشكلّطبيعي
 

 معامالت األصول -صيغة موجزة –التغيرات األخرى في حساب حجم األصول : 1-18جدول 
 التغير في األصول
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26ّ1ّ7ّ1ّ1ّ33ّّّ33ّ الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة 

11ّ-11ّّّ-2ّ1ّ1ّ-9ّ1ّ- وغير المالية
11ّ-11ّّّ-6ّ1ّ1ّ-5ّ1ّ- الخسائر الناتجة عن الكوارث

5ّ1ّ5ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ- تعويضالمصادرة دون 
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات األخرى في الحجم

4ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ-2ّ-6ّ التغيرات في التصنيف
1ّ1ّ1ّ1ّ13ّّّ13ّ-14ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم

7ّ-7ّّّ-3ّ1ّ1ّ-2ّ-2ّ- األصول المنتجة غير المالية
14ّ1ّ3ّ1ّ1ّ17ّّّ17ّ األصول غير المنتجة غير المالية

2ّ1ّ1ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية
ّ

 النفائس          
ّ

ّو12-16ّّ ّالكريمة ّاألحجار ّمثل ّللنفائس وبالنسبة
األنتيكاتّوالقطعّالفنيةّاألخرى،ّفعندماّالّيتمّ

تهاّيتسجيلّالقيمةّالعاليةّللقطعةّالفنيةّأوّأهم
ّتصنيفهاّ ّفيتم ّالعمومية، ّالميزانية ّفي الفنية

وحتىّاآلن،ّفقدّتكونّقيمةّ.ّكظهورّاقتصادي
ّكأحدّ ّاعتبارها ّوالّيتم ّمنخفضة ّالفنية القطعة
ّاعتبارّ ّيتم ّفقد ّالمثال، ّوعلىّسبيل األصول،
ّعمليةّ ّتضاف ّعادية ّكسلعة ّالقطعة هذه
ّأوّ ّالنهائي ّإلىّمصروفاتّاالستهالك شرائها

ّاعتباره ّالمعمرةيتم ّالمستهلكة ّالمواد ّكأحد .ّا
ّ ّكمخزن ّ ّبقيمتها ّاإلقرار إلىّّللقيمةيؤدي

ّثمين ّكشيء ّالعمومية ّالميزانية ّفي .ّدخولها
ّمسبقاّ ّمقيمة ّغير ّمادة ّبقيمة ّاإلقرار يرتبط

ّ ّالعلني)بالبيع ّالمزاد ّفي ّالمثال ّسبيل (.ّعلى
ّتسجيلّالبيعّفيّحسابّرأسّالمالّكبيعّ يتم

دخالهّأوالّفيّالميزانيةّأوّشراءّشيءّثمينّتمّإ
ّ.العموميةّللبائع

ّ
 األصول حد فيالطبيعية  المواردإدخال           

 
جمالي اإلضافات إلى مستوى الموارد الجوفية ا          

 المائية القابلة لالستغالل
ّ

ّتعريف12-17ّّ ّيتم ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في
ّاألرضّ ّباطن ّفي ّالموجودة ّالجوفية األصول

االحتياطياتّالموجودةّفيّباطنّاألرضّبأنهاّ
ّوالغازّ ّوالنفط ّالفحم ّمثل ّوجودها والمثبت

ّالمع ّوالمواد ّمعدنيةّدالطبيعي ّوالغير نية
ّالتكنولوجياّ ّحدود ّفي ّ ّاقتصاديا المستثمرة

يسجلّحسابّرأسّ.ّنسبيةالسعارّاألالحاليةّّو
ّبينّ ّوالتصرف ّاالستحواذ ّعمليات المال

ّ ّتحت ّالموجودة ّالموارد هذهّقطاعات
ّالظروف ّتسجلّ. ّذلك ّمن ّالعكس وعلى

ّاألصولّ ّحجم ّحساب ّفي ّاألخرى التغيرات
ّالحجمّ ّتغير ّالتي ّوالنقصان ّالزيادة حاالت

ّ.اإلجماليّلالقتصادّككل
ّالجوفية12-18ّّ ّمنّالموارد ّتزيد ّالطرقّالتيّقد أحد

هيّعنّطريقّاكتشافّترسباتّأخرىّيمكنّ
ّعملياتّ ّعن ّناتج ّذلك ّكان ّسواء استثمارها

حثّوالكشفّالعلميّالممنهجّأوّعنّطريقّالب
ّالصدفة ّألنّ. ّاالقتصادي ّالظهور ّيحدث قد

ّالترسباتّحيثّلمّ ّعندّضم ّتتزايد ّقد الموارد
ّكذلك،ّ ّأصبح ّثم ّاقتصاديا ّاالستثمار يكن
ّالسعرّ ّلتغير ّأو ّالتكنولوجي ّللتقدم كنتيجة

ّ.النسبي
ّ

الزيادة الطبيعية للموارد البيولوجية / النمو         
 المفتلحةغير 

 
ّللموارد12-19ّّ ّالطبيعي ّالنمو ّعملية ّتتخذ قد

البيولوجيةّغيرّالمفتلحةّمثلّالغاباتّالطبيعيةّ
ّسبيلّّوالموارد ّفعلي ّمختلفة ّأشكاال السمكية

ّأشجارّمنّالبلوطّ ّتصبحّمجموعة المثالّقد
ّفيّ ّالموجود ّالسمك ّعدد ّيتزايد ّأو أطول،

علىّالرغمّمنّأنّهذهّالمواردّ.ّمصبّالنهر
ّالّأصوال ّالنوع ّهذا ّنمو ّأن ّإال ّاقتصادية،
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ّتحتّ ّويكون ّالمباشرة ّالرقابة ّتحت يوضع
ّالتعاملّ ّيتم ّوال ّمؤسسية ّوحدة دارة ّوا  ّمعّكإنتاجمسئولية ّاعتبارّالزيادةّ. ّفيجبّأنّيتم ولذا
فيّاألصلّكظهورّاقتصاديّويتمّتسجيلهّفيّ

ّ.التغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّاألصول
ّ

ّيت12-21ّ ّأن ّيجب ّومبدئيا ّتسجيل ّالطبيعيّالنموم
ّهذهّ ّاستنزاف ّتسجيل ّويتم ّإجمالي، بشكل
ّاقتصاديّكماّ ّاختفاء ّعلىّأساسّأنه الموارد

ّباألسفل ّموضح ّهو ّالتسجيلّ. ّعملية وتكون
ّلعملياتّ ّالمنفصل ّالتسجيل ّمع ّمتسقة هذه
ّحسابّ ّفي ّالموضحة ّوالتصرف االستحواذ

ّرأسّالمال ّسوفّتقومّ. ّأنه ّمن ّالرغم وعلى
ّبتسج ّدول ألنّّالطبيعيّالنمويلّصافيّعدة

ّاألساسّ ّاعتبارها ّيمكن ّالتي ّالمادية المعايير
ّمعاييرّ ّهي ّوالسارية ّللتسجيل ّالمتاح الوحيد

ّالصافي ّالمعاييرّ. ّهذه ّاستخدام ّيتم قد
ّاألصلّمنّ باالشتراكّمعّسعرّالسوقّلوحدة
ّيتمّ ّلكي ّالتغير ّإجمالي ّقيمة ّتقدير أجل

ّ.تسجيلها
ّ

الطبيعية األخرى إلى أنشطة تحويل األصول           
 اقتصادية

ّمساحة12-21ّّ ّفي ّالموجودة ّاألرض ّجميع ليست
ّحدّ ّداخل ّضرورية ّللدولة ّالجغرافي السطح

ّالقومية ّالحسابات ّلنظام ّاألصل ّتصنعّ. فقد
األرضّظهورهاّاالقتصاديّعندماّيتمّتحويلهاّ

ّفيهاّّأرضأوّّقفرّإلىّّبريةّأرضمنّ تنشأ
ّاألرض ّاستخدام ّويتم ّاقتصادياّالملكية وقدّ.

ّالمنطقةّ ّفي ّالنشاط ّبسبب ّالقيمة تتطلب
المجاورةّلها،ّفعليّسبيلّالمثال،ّيزدادّالطلبّ
علىّاألرضّبشكلّأكبرّومنّثمّتزدادّقيمتهاّ
ّالمنطقةّ ّفي ّتنمية ّإلحداث ّنتيجة وذلك
ّالمؤديةّ ّالطرق ّأحد ّإنشاء ّأو ّلها المجاورة

ّإليها ّاألرضّ. ّتحسين ّتكلفة ّحساب يتم
األرضّإلىّمكانّفعالّضمنّلتحويلّقطعةّ

ّويتمّ ّاإلجمالي ّالثابت ّالمال ّرأس تكوين
ّالستهالكّ ّلألرضّويخضع ّكتحسين تسجيله

ّقيمةّ.ّرأسّالمالّالثابت أيّتجاوزّفيّزيادة
ّأيّ ّاألرضّأو ّتحسينات ّقيمة األرضّعن
ّلنشاطّرأسّالمالّالمجاورّيتمّتسجيلهاّ زيادة

ّ.كظهورّاقتصادي
ّ

 ألرصدةامعامالت  -صيغة موجزة –التغيرات األخرى في حساب حجم األصول (: تابع) 1-18 جدول
 التغير في الخصوم وصافي القيمة

 التدفقات األخرى
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ّّّّّّّّّ الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة وغير 

 المالية
ّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّ الخسائر الناتجة عن الكوارث
ّّّّّّّّّ المصادرة دون تعويض

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ التغيرات األخرى في الحجم
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ في التصنيف التغيرات

1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

تغيرات صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى في 
 حجم األصول

14ّ-1ّ-2ّ-1ّ1ّ11ّّّّ

ّ
الطبيعيةّاألخرى،ّأولّظهورّّللمواردوبالنسبة12-22ّّ

ّشامالّ ّيكون ّوعامة ّالسوق ّفي حقيقي
ّالمرجعيةّ ّالنقطة ّهو ّتجاري، الستثمار

ّالحساب ّهذا ّفي ّللتسجيل ّللغاباتّ. وبالنسبة
ّ ّفإن ّاستثماراّّمنهاّالحطبّجمعالبكر ليس

ّكبيرّ ّمستوى ّعلى ّالحصاد ّولكن تجاريا
ّاالستثمارّ ّهو ّالبلوط ّلشجر ّالبكر للغابات
ّنطاقّ ّفي ّالغابات ّهذه ّوتجعل التجاري

وبشكلّمشابه،ّفإنّسحبّالمياهّمنّ.ّاألصل
ّفيّ ّللماء ّمصدر ّتصنع ّال ّالطبيعي المنبع
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّاألصل نطاق

ّللم ّالملموس ّالتحويل ّيكنّولكن ّالجوفية ياه
ّاألصل ّنطاق ّضمن ّبفرضّرسومّ. التحرك

ّمنبعّ ّمن ّللمياه ّالمنتظم ّاالستخراج لعلمية
ّالمواردّ ّإدراج ّإلى ّيؤدي ّقد ّسطحي مائي

ّ.المائيةّفيّالميزانيةّالعمومية
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الطبيعية نتيجة  المواردالتغيرات النوعية في           

 لتغير االستخدامات االقتصادية
 

نظامّالحساباتّالقوميةّبشكلّعامّمعّيتعامل12-23ّّ
وكماّهوّ.ّاختالفاتّالجودةّكاختالفاتّالحجم

ّالفصلّ ّفي ّوالخدمات ّالسلع ّبشأن موضح
ّقيمّ(15) ّالمختلفة ّالجودة ّحاالت ّتعكس ،

ّ ّالمختلف ّالسلعّ)االستخدام ّحالة وفي
ّمختلفة ّالموارد ّتكلفة ّتكون ّوالخدمات ولذاّ(.

ّعن ّتختلف ّالمختلفة ّالجودة ّحاالت ّفإن
ّويتمّ ّاالقتصادية، ّالناحية ّالبعضّمن بعضها

ّاألصول ّعلى ّالمبدأ ّنفس ّتطبيق يحدثّ.
ّالمسجلّهناّكنظيرّطبيعيّ التغيرّفيّالجودة
لتغيرّاالستخدامّاالقتصاديّالمشارّإليهّعلىّ
ّموضحّ ّهو ّكما ّالتصنيف ّفي ّتغيرات أنه

ّبأسفل ّعمليةّ. ّتؤدي ّقد ّالمثال، ّسبيل وعلى
ّكأّر ّمفتلحة ّأرض ّتصنيف ّقابلةّإعادة ض

للبناءّإلىّتغيرّفيّالقيمةّباإلضافةّإلىّتغيرّ
وفيّهذهّالحالة،ّيكونّاألصلّ.ّفيّالتصنيف

ّويكونّهذاّ ّبالفعلّفيّنطاقّاألصل، موجود
ّلتغيرّ ّوفقا ّاألصل ّجودة ّفي ّالتغير هو
ّظهوراّ ّيعتبر ّوالذي ّاالقتصادي االستخدام
لكمياتّإضافيةّمنّاألصل،ّومثالّآخر،ّيتمّ

ّالما ّمع ّتكوينّالتعامل ّأنها ّأساس ّعلى شية
ّالماشيةّ ّالمثال ّسبيل ّوعلي ّالمال، رأس
ّالموعدّ ّقبل ّللمذبح ّإرسالها ّتم ّإن الحلوب

ّ.المتوقع
 

 حد مناالقتصادية الطبيعية  الموارد خروج           
 االصول

 
األصولّاالقتصاديةّّخروجتمّتوضيحّعمليات12-24ّّ

ّكمدخالتّ ّالعمومية ّالميزانية ّمن الطبيعية
العديدّ.ّمنّالحسابّاأليمنسلبيةّفيّالجانبّ

ّسلبيةّ ّبدائل ّهي ّالمحتملة ّالمدخالت من
ّ.للمدخالتّاإليجابيةّالتيّتمتّمناقشتها

 
التخفيضات في مستوى الموارد الطبيعية           

 الجوفية التي يمكن استغاللها
 

12-25ّّ ّهي ّهنا ّالمسجلة ّالسالبّالمقابلالتغيرات
ّاستثمارّ ّمستوى ّإلى ّاإلضافات إلجمالي

ّ ّالجوفية ّالطبيعية ّلالستغاللّالقابلةالموارد
ّواألسعارّ ّالتكنولوجيا ّفي ّالتغيرات بسبب

وبشكلّمبدئي،ّقدّيتاحّصافيّالقيمةّ.ّالنسبية
ّتحتّاكتشافاتّ ّتسجيلّهذا ّوسوفّيتم فقط،

ّبا ّفي ّالموجودة ّاألرضّوعملياتّالموارد طن
ّ.إعادةّتقييمهاّالمتصاعدة

ّ
ّالنقصانّفيّّالموارديشملّاستنزاف12-26ّّ الطبيعية

ّباطنّ ّفي ّالموجودة ّاألصول ّترسبات قيمة
ّهذهّ ّواستنفاد ّالمادية ّلإلزالة األرضّكنتيجة

ّ.األصول
 استنزاف الموارد البيولوجية غير المفتلحة         

 
ّاستنزاف12-27ّ ّتضمين ّيتم ّأن الغاباتّّيجب

ّفيّ ّالموجودة ّالسمكية ّواألرصدة الطبيعية
ّغيرّ ّالبيولوجية ّوالموارد ّالمفتوحة البحار
ّكنتيجةّ ّاألصل ّنطاق ّفي ّاألخرى المفتلحة
ّآخرّ ّاستخدام ّأو ّالغابة ّاستخدام ّأو للحصاد

ّ.بمستوياتّمستديمةّمنّاالستخراج
ّ

عمليات نقل الموارد الطبيعية األخرى خارج           
 االقتصاديالنشاط 

ّاستنزاف12-28ّّ ّعن ّالتوقف ّيتم ّأن ّالمحتمل من
بعضّالمواردّالطبيعيةّفيّالنشاطّاالقتصاديّ
ّالطلبّ ّانخفاض ّأو ّالتكنولوجيا ّتغير بسبب
علىّالمنتجّأوّألسبابّتشريعية،ّفعلىّسبيلّ
المثالّتعليقّالصيدّلضمانّالحفاظّعلىّحياةّ

ّ.األرصدةّالسمكية
ّ

الطبيعية وفقا  المواردالتغيرات النوعية في          
 لتغير االستخدامات االقتصادية

 
12-29ّّ ّهي ّهنا ّالمسجلة السلبيّّالمقابلالتغيرات

ّالمرتبطةّ ّالحجم ّفي ّالتصاعدية للتغيرات
ّوعلىّسبيلّالمثالّإنّكانّ ّالتصنيف، بتغير
ّإعادةّ ّاألرضّيؤديّإلى ّفيّاستخدام التغير

ّأرا ّمن ّزراعيةّتصنيفّبعضّاألراضي ضي
ّأرضّ ّعنّجماعيّرعيإلى ّينتج ّفسوف ،

ّ.ذلكّتغيرّفيّقيمةّاألرض
ّ

ّالتيّتحدث12-31ّّ ّتسجيلّجميعّحاالتّالتآكل يتم
ّالطبيعيةّ ّولألصول ّالمائية ّوللموارد للتربة
ّفيّ ّاقتصادي ّنشاط ّعن ّالناتجة األخرى

ّاألصول ّلحجم ّاألخرى ّالتغيرات ّحساب قدّ.
ّللنش ّمتوقعة ّنتيجة ّالتآكل ّهذا اطّيكون

ّغيرّ ّتعرية ّعمليات ّأو ّالمنتظم االقتصادي
ّعنّ ّتنتج ّلألرض ّأخرى ّوأضرار ّبها متنبأ
ّالزراعيةّ ّالممارسات ّعن ّأو ّاألشجار إزالة

ّ.غيرّالمناسبة
ّ

ّ
ّ
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التغيرات في األصول وفقا للظهور واالختفاء  -التغيرات األخرى في حسابات حجم األصول: 8-18جدول 
 االقتصادي

 التغير في األصول

 التدفقات األخرى
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26ّ1ّ7ّ1ّ1ّ33ّّّ33ّ الظهور االقتصادي لألصول
3ّّّ3ّّّ3ّّّ األصول المنتجة غير المالية

26ّ1ّ4ّ1ّ1ّ31ّّّ31ّ األصول غير المنتجة غير المالية
22ّّ4ّّّ26ّّّ26ّ الموارد الطبيعية  
4ّّّّّ4ّّّ4ّ العقود وعقود اإليجار والتراخيص  
1ّّّ1ّّّّّّ أصول التسويق والشهرة التجارية  

وغير  االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة
 المالية

-9ّ1ّ-2ّ1ّ1ّ-11ّّّ-11ّ
8ّ-8ّّّ-2ّ1ّ1ّ-6ّ1ّ- استنزاف الموارد الطبيعية  
8ّ-8ّّّ-2ّّّ-6ّّ- الموارد الطبيعية   

عمليات االختفاء االقتصادي األخرى لألصول 
 غير المنتجة وغير المالية

-3ّ1ّ1ّ1ّ1ّ-3ّّّ-3ّ
1ّّّ1ّّّّّّ الموارد الطبيعية   
1ّ-1ّّّ-1ّّّّّ- العقود وعقود اإليجار والتراخيص  
2ّ-2ّّّ-2ّّّّّ- أصول التسويق والشهرة التجارية  

11ّ-11ّّّ-6ّ1ّ1ّ-5ّ1ّ- الخسائر الناتجة عن الكوارث
5ّ1ّ5ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ- المصادرة دون تعويض

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات األخرى في الحجم
4ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ-2ّ-6ّ التغيرات في التصنيف

1ّ1ّ1ّ1ّ13ّّّ13ّ-14ّ في الحجم األخرىإجمالي التغيرات 
7ّ-7ّّّ-3ّ1ّ1ّ-2ّ-2ّ- األصول المنتجة غير المالية

14ّ1ّ3ّ1ّ1ّ17ّّّ17ّ األصول غير المنتجة غير المالية
2ّ1ّ1ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

 
لغاء العقود وعقود اإليجار             والترخيصشطب وا 

 
ّيمكن12-31ّّ ّوالتراخيصّالتي ّاإليجار ّوعقود العقود

التعاملّمعهاّعلىّأساسّأنهاّأصولّفيّحقهاّ
الخاصّجميعهاّعبارةّعنّشكلّماّمنّعقودّ

قدّيرتبطواّ.ّالمنقولةّوالتصاريحاإليجارّوالعقدّ
ّتأجيرّ ّلعقد ّوفقا ّالثابت ّاألصل باستخدام

ّ ّالطبيعية ّالموارد ّباستخدام ّأو وفقاّالتشغيل،
ّبعضّ ّبإجراء ّباإلذن ّأو ّالموارد ّتأجير لعقد
األنشطةّاالقتصاديةّالمحددةّأوّعقدّالخدماتّ
ّمنّ ّتقدميها ّيتم ّمستقبلية ّبخدمات المختص

حيازةّعقدّتأجيرّالتشغيلّأوّ.ّقبلّفردّمسمى
عقدّتأجيرّالمواردّأوّاإلذنّأوّعقدّالخدماتّ
ّ:يمثلّأصلّلحاملهّفقطّعندماّيتحققّشرطان

ّال .ّأ ّالستخدامّاختالف ّالسائد ّالحالي سعر
ّالخدمةّعنّالسعرّ األصلّأوّاإلذنّأوّتقديم
ّأوّ ّاإليجار ّعقد ّفي ّأو ّالعقد ّفي المحدد

 ،والتصريحالمدفوعّمقابلّ

ّأوّ .ّب ّالعقد ّأو ّاإليجار ّعقد ّحامل إدراك
ّمنّّالتصريح ّوعمليا ّقانونيا ّاالختالف هذا

خاللّتعاقدّمنّالباطنّلعقدّاإليجارّأوّللعقدّ
 .للتصريحأوّ
ّ

ّ ّمثلّعمليوبشكل ّتسجيل ّبمحاولة ّيوصى ،
ّفقط ّبيعها ّيتم ّاألصولّعندما ّهذه فيّهذهّ.

الحالة،ّيتمّتسجيلهمّأوالّفيّالتغيراتّاألخرىّ
فيّحسابّحجمّاألصولّثمّيتمّوضعّأساسّ

ّ ّالمعامالت)المعاملة ّسلسلة ّأو ّحسابّ( في
ّ.رأسّالمال

ّ
ّقيمة12-32ّّ ّأو ّاإليجار ّعقد ّقيمة ّأو ّالعقد قيمة

ّالتعاملّمعهّعلىّأساسّالترخي صّالذيّيتم
أنهّأحدّاألصولّتساويّصافيّالقيمةّالحاليةّ

وسوفّ.ّلزيادةّالسعرّالسائدّعنّسعرّالتعاقد
يقلّبمرورّمدةّاالتفاقّوالّيبقىّاالختالفّفيّ

ّظاهرا ّالسعر ّعقدّ. ّأو ّالعقد ّقيمة تغيرات
ّالسعرّ ّلتغيرات ّوفقا ّالترخيص ّأو اإليجار
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دةّتقييم،ّأماّالتغيراتّالسائدّيتمّتسجيلهاّكإعا
الناتجةّعنّانتهاءّالميزةّالممنوحةّمنّاألصلّ
ّيتمّ ّصالحة ّتعتبر ّوالتي ّالوقت ّينتهي عندما

ويطولّالنقاشّ.ّتسجيلهاّكتغيراتّأخرىّللقيمة

ّاإليجارّ ّوعقود ّالعقود ّمع ّالتعامل بشأن
ّ(.17)منّالفصلّ(5ّ)والترخيصّفيّالجزءّ

ّ
التغيرات في األصول وفقا للظهور  -التغيرات األخرى في حجم حسابات األصول(: تابع) 8-18جدول 

 واالختفاء االقتصادي
 التغير في الخصوم وصافي القيمة
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ّّّّّّّّّ الظهور االقتصادي لألصول
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
ّّّّّّّّّ األصول الطبيعية  
ّّّّّّّّّ العقود وعقود اإليجار والتراخيص  
ّّّّّّّّّ أصول التسويق والشهرة التجارية  

االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة وغير 
 المالية

ّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّ استنزاف الموارد الطبيعية  
ّّّّّّّّّ الموارد الطبيعية  

عمليات االختفاء االقتصادي األخرى لألصول 
 غير المنتجة وغير المالية

ّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّ الموارد الطبيعية  
ّّّّّّّّّ العقود وعقود اإليجار والتراخيص  
ّّّّّّّّّ أصول التسويق والشهرة التجارية المشتراة  

ّّّّّّّّّ الخسائر الناجمة عن الكوارث
ّّّّّّّّّ المصادرة دون تعويض

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ التغيرات األخرى في الحجم
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات في التصنيف

1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

تغيرات صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى في 
 حجم األصول

14ّ-1ّ-2ّ-1ّ1ّ11ّّّّ

ّ
لتغيرات في أصول التسويق الشهرة التجارية ا         
 التسويقية واألصول

 
ّأو12-33ّّ ّكانتّشركة ّسواء ّمؤسسة ّبيع ّيتم عندما

ّ ّشركة ّيساويّفرديةّمؤسسةّأوشبه ّال ّفقد ،
السعرّالمدفوعّمجموعّجميعّاألصولّمطروحاّ

ّالمؤسسة ّخصوم ّمنه ّالسعرّ. ّبين االختالف
ّ ّومجموع ّمنهّالمدفوع ّمطروح ّاألصول جميع

ّوالشهرةّ ّالتسويق ّأصول ّيسمى الخصوم
قدّ.ّالتجاريةّالخاصةّبالمؤسسةّالتيّتمّشراؤها

(.ّأوّصفر)تكونّهذهّالقيمةّإيجابيةّأوّسلبيةّ
ّأصولّ ّكأحد ّوتخصيصها ّحسابها ّخالل من

ّفيّ ّالمؤسسة ّقيمة ّصافي ّيكون المؤسسة،
ّالحالةّ ّكانت ّمهما ّصفرا، ّشرائها لحظة

ّ.الخاصةّبالشركةالقانونيةّ
ّ

ّوالشهرة12-34ّّ ّالتسويق ّأصول ّقيمة ّحساب يتم
التجاريةّالمشتراةّفيّوقتّالبيع،ّويتمّإدخالهاّ
ّفيّ ّاألخرى ّالتغيرات ّفي ّالبائع ّدفاتر في
ّكمعاملةّ ّتبادلها ّيتم حسابّحجمّاألصولّثم

ّالمال ّرأس ّحساب ّفي ّالمشتري ّمع وبعدّ.
ذلك،ّيجبّأنّيتمّتدوينّقيمةّأصلّالتسويقّ

ّالمشتريّوا ّدفاتر ّفي ّالمشتراة ّالتجارية لشهرة
ّاألخرىّ ّالتغيرات ّفي ّمدخالت ّطريق عن
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يجبّأنّيكونّالمعدلّ.ّاألصولّحجمّلحساب
الذيّتدونّعلىّأساسهّوفقاّلمعاييرّالمحاسبةّ
ّفيّ ّنموذجي ّحد ّإلى ّمعتدلة ّوهذه التجارية،
ّالعموميةّ ّالميزانية ّفي ّيظهر ّقد ّالذي المبلغ

ّ ّيخضع ّأن ّويجب ّالتلفّللمؤسسة الختبار
الذيّبموجبهّيتمكنّالمحاسبّمنّإقناعّنفسهّ
بأنّالقيمةّالمتبقيةّتعتبرّمحققةّفيّحالةّبيعّ

ّ.آخرّللمؤسسة
ّ

ّيتم12-35ّّ ّالتيّال ّالمشتراة ّالتجارية ّالشهرة ّتعبر ال
ّاقتصاديّ ّكأصل ّالشراء ّأو ّالبيع ّعند إثباتها

ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام باستثناءّإنّكانّ.
ّالتسوي ّيكونّأصل ّعندما ّللبيع، ّمعرض ق

ّللمشتريّ ّالمدخالت ّعمل ّيتم ّكذلك، األمر
ّألصولّ ّتمت ّالتي ّالمدخالت ّأسوة وللبائع
ّبيعّ ّعند ّالمشتراة ّالتجارية ّوالشهرة التسويق

ّ.المؤسسةّكاملة
 

 ظهور واختفاء الخصوم واألصول المالية         
 

يتمّعملّاألصولّالماليةّالتيّتعتبرّمطالبات12-36ّّ
ّ ّيقبلّعلى ّعندما ّأخرى ّمؤسسية وحدات

ّالمدفوعاتّ ّبسداد ّأو ّبالدفع ّبااللتزام المدين
ّهذهّ ّوتبطل ّالمستقبل، ّفي ّالدائن إلى
ّطبقاّ ّبالتزاماته ّالمدين ّيفي ّعندما االلتزامات

ّاالتفاق ّلشروط ّعلىّ. ّيودع ّالنقدي الذهب

ّأداءّ ّيمكن ّال ّأنه ّإال ّذهب، ّسبائك شكل
ة،ّحيثّأنهّااللتزاماتّأوّإبطالهاّبهذهّالطريق

ّالجزءّ ّفتدخل ّاحتياطي ّأصل ّتصبح عندما
ّتصنيفّفيّ ّالعموميةّكإعادة الماليّللميزانية
ّاألصولّ ّحجم ّحساب ّفي ّاألخرى التغيرات
ّالنقدي ّالذهب ّإلى ّالثمينة ّاألشياء .ّمن

ّمنّ) بحلولّالوقتّالذيّيتمّاالستحواذّعليها
ّاألشياءّ ّمن ّتصنيفها ّفيتم ّنقدية، ّجهة قبل

ّالثمينة ّإت(. ّلحساباتّيتم ّالتسجيل ّنفس باع
ّمنّ ّجزءا ّتصبح ّالتي ّالمخصصة الذهب

عندماّتصبحّحساباتّالذهبّ.ّالذهبّّالنقدي
ّإعادةّ ّفيتم ّاحتياطية ّأصوال المخصصة
ّذهبّ ّإلى ّواإليداعات ّالعملة ّمن تصنيفها
ّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّ نقدي،ّوكذلكّأيضا

ّاألصول ّحجم ّحسابات ّالذهبّ. ّبيع ّيتم قد
نقديةّأخرىّولكنّمنّناحيةّالنقديّإلىّجهةّ

ّيتبعهّهبوطّ أخرىّأيّانخفاضّفيّاألرصدة
فيّالتصنيفّمشابه،ّحيثّتتمّإعادةّتصنيفّ

ّالنفائسّ ّمن ّيصبح ّلكي ّالنقدي فيّ)الذهب
ّإنّكانّسبائكّذهبية ّحالة أوّيصبحّعملةّ(

ّ يداعات ّذهبّ)وا  ّحسابات ّكان ّإن ّحالة في
ّمخصصة ّالتالية،ّ(. ّالمعامالت ّتسجيل يتم
وعندّحدوثهاّفيماّيخصّاألشياءّّمتىّحدثت

ّتسجيلهاّ ّالعملةّواإليداعاتّوالّيتم الثمينةّأو
ّ.فيماّيخصّالذهبّالنقدي

 
 التغيرات في األصول وفقا لألحداث الخارجية -التغيرات األخرى في حساب حجم األصول: 3-18جدول 
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26ّ1ّ7ّ1ّ1ّ33ّّّ33ّ الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة 

 وغير المالية
-9ّ1ّ-2ّ1ّ1ّ-11ّّّ-11ّ

11ّ-11ّّّ-6ّ1ّ1ّ-5ّ1ّ- الخسائر الناجمة عن الكوارث
9ّ-9ّّّ-4ّّّ-5ّّ- األصول المنتجة غير المالية

2ّ-2ّّّ-2ّّّ-ّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّّّ1ّّّّّّ الخصوم واألصول المالية
5ّ1ّ5ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ- المصادرة دون تعويض
1ّّ1ّّّ1ّّّ1ّ- الماليةاألصول المنتجة غير 

4ّّ4ّّّ1ّّّ1ّ- األصول غير المنتجة غير المالية
1ّّّ1ّّّّّّ الخصوم واألصول المالية
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات األخرى في الحجم

1ّّّّّ1ّّّ1ّ األصول المنتجة غير المالية
1ّّّ1ّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
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1ّّّّ1ّّّ1ّّ الخصوم واألصول المالية
4ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ-2ّ-6ّ التغيرات في التصنيف

1ّ1ّ1ّ1ّ13ّّّ13ّ-14ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
7ّ-7ّّّ-3ّ1ّ1ّ-2ّ-2ّ- األصول المنتجة غير المالية

14ّ1ّ3ّ1ّ1ّ17ّّّ17ّ األصول غير المنتجة غير المالية
2ّ1ّ1ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

ّ
وكذلكّيسجلّهناّآثارّاألحداثّالغيرّمتوقعة12-37ّّ

ّ.عندماّيتمّوضعّشروطّالمطالباتّالمالية
 

 الدينعمليات          
 

ّإلى12-38ّّ ّتؤدي ّقد ّالتي ّالظروف ّمن ّعدد هناك
خفضّأوّإلغاءّالديونّماّلمّتكنّسدادّعاديّ

ّالخصوم ّشيوعاّ. ّالحاالت ّأكثر ّوصف تم
ّ.بأدناه

ّ
ّأن12-39ّ ّوالدائن ّللمدين ّفيّّيجوز ّطرفين يصبحا

اإلعفاءّ"غالباّماّيشارّإليهاّباسمّ)اتفاقّثنائيّ
ّالديون ّمن ّتعدّ"( ّلم ّالمالية ّالمطالبة ّأن أي

ّموجودة ّنظامّ. ّفي ّاالتفاق ّهذا ّمثل يظهر
ّرؤوسّ ّوانتقال ّلتسجيل ّالقومية الحسابات

ّ ّالمستحقة ّأو ّالمدفوعة ّفيّ)األموال المسجلة
هّحسابّرأسّالمالّفيّالوقتّالذيّيحدثّفي

واالنتهاءّالفوريّللمطالبةّ(ّاإلعفاءّمنّالديون
عادةّماّيكونّ(.ّالمسجلةّفيّالحسابّالمالي)

ّالحكومية ّبالديون ّمعني ّالديون ّمن .ّاإلعفاء
ّواشتراكاتّ ّالضرائب ّبعض ّاستبعاد يتم
ّبأنهّ ّالحكومة ّتقر ّالتي ّاالجتماعي الضمان
ّالبدايةّ ّمن ّجمعها ّيتم ّأن ّالمحتمل ّغير من

ّاشتّر ّإيصاالت ّاالجتماعيّمن ّالضمان اكات
ّالتغيراتّ ّفي ّتظهر ّال ّوحتى والضرائب

ّ.األخرىّفيّحسابّحجمّاألصول
ّ

ّافتراض12-41ّّ ّعن ّالناتجة ّالمطالبات ّفي التغيرات
الديونّأوّإعادةّجدولتهاّينبغيّأنّتنعكسّفيّ
ّعقدّ ّشروط ّتغيير ّيتم ّعند ّالمالي الحساب

ّ ّالفائدة،ّ)الدين ّوسعر ّالدين، ّاستحقاق تاريخ
ّإ ّذلكوما ّالقطاعّ(لى ّيتغير ّعندما ّأو ،

ّوهذهّ ّللمدين، ّأو ّللدائن ّللتغيرات المؤسسي
ّالجديدة ّالتعاقدية ّالترتيبات ّتعتبر ّذلك،ّ. ومع

ّفيّ ّاألخرى ّالتغيرات ّكافة ّاستبعاد يتم
ّاالستبعادّ ّعمليات ّعن ّالناتجة المطالبات
ّيوجدّ ّال ّألنه ّالمالي ّالحساب ّمن واالمتالك

ّالطرفين ّبين ّمتبادل ّاتفاق ّوجهّّو. على
التحديد،ّيجوزّللدائنّأنّيدركّأنّلمّيعدّقادراّ
ّأوّ ّالتصفية ّبسبب ّمالية ّمطالبة ّجمع على
ّيحذفّ ّوربما ّمنّالعوامل، اإلفالسّأوّغيرها

وينبغيّأنّ.ّهذهّالمطالبةّمنّميزانيتهّالعمومية
ّ ّاإلقرار ّبهذا ّالدائن)يعتد ّجانب ّمن فيّ(

ّاألصول (.ّالتغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجم
ضاّأنّيتمّإزالةّالخصومةّالمقابلةّمنّيجبّأي

الميزانيةّالعموميةّللمدينّللحفاظّعلىّالتوازنّ
ّ.فيّحساباتّاالقتصادّالكلي

ّ
يتمّالتعاملّمعّمعظمّالظروفّالتجاريةّحيث12-41ّّ

يتمّاإلقرارّباستحالةّتحصيلّالديونّعلىّأنهاّ
ّجانبّواحد ّللديونّمن ّإلغاء ّعملية اإللغاءّ.

بةّماليةّمنّقبلّالمدينّأحاديّالجانبّلمطال
ّالدين) ّإنكار ّنظامّ( ّفي ّبه ّمعترف ليس

ّالقومية ّالحسابات ّبالقيمّ. ّيعتد ّأن يجب
ّالفعليةّ ّالسوق ّقيم ّتعكس ّالتي المخفضة

ومعّ.ّلألصولّالماليةّفيّحسابّإعادةّالتقييم
ّلمجردّ ّالمفروضة ّالقيمة ّفي ّالتغيرات ذلك،
ّأوّ ّاإلشرافية ّأو ّالتنظيمية ّالمتطلبات تلبية

ّلتلكّال ّالفعلية ّالسوق ّتعكسّقيم ّال محاسبية
األصولّالماليةّويجبّأنّالّيتمّتسجيلهاّفيّ

ّ.نظامّالحساباتّالقومية
ّ

ّوالمثار12-42ّّ ّبالديون ّمرتبطة ّأخرى ّعملية أي
ّنظامّ ّفي ّتسجيلها ّكيفية ّعن تساؤالت

تسمحّ.ّالحساباتّالقوميةّتتعلقّبإلغاءّالديون
ّ ّللمدين ّالديون ّإلغاء ّع)عملية ّماّالتي ادة

(ّتكونّديونهّفيّشكلّسنداتّديونّوقروض
ّالعموميةّ ّالميزانية ّمن ّمحددة ّخصوم بإزالة
عنّطريقّاقترانّاألصولّالغيرّقابلةّلإللغاءّ

ّالخصوم ّقيمة ّبنفس ّيتمّ. ّال ّاإللغاء، وعقب
ّالميزانيةّ ّفي ّالخصوم ّوال ّاألصول تضمين
ّإلىّ ّحاجة ّتوجد ّال ّوغالبا ّللمدين، العمومية

يمكنّ.ّعنهاّألغراضّإحصائيةّأنّيتمّالتبليغ
ّاألصولّ ّوضع ّطريق ّعن ّإما ّاإللغاء تنفيذ
ّداخلّ ّثقة ّحساب ّفي ّالمقترنين والخصوم
الوحدةّالمؤسسيةّالمعنية،ّأوّعنّطريقّنقلهاّ

ّأخرى ّمؤسسية ّوحدة ّإلى ّالحالةّ. وفي
السابقة،ّالّيتمّتسجيلّأيّإدخالّلإللغاءّولنّ
ّالميزانية ّمن ّوالخصوم ّاألصول ّاستبعاد ّيتم

ّبالوحدة ّالخاصة ّالعمومية ّالحالةّ. وفي
ّمنّ ّالمعامالتّالتيّيتم ّتسجيل ّيتم األخيرة،
ّالوحدةّ ّإلى ّوالخصوم ّاألصول ّنقل خاللها
ّالثانيةّفيّالحسابّالمليّللوحداتّ المؤسسية
ّالعموميةّ ّالميزانية ّفي ّذكرها ّويتم المعنية

ّالتيّتحملّاألصولّوالخصوم ّللوحدة لذلك،ّ.
يتمّإزالةّالخصومّمنّقبلّّإلغاءّالدينّمثلماّلم

ّمنّ ّالرغم ّعلى ّالحساباتّالقومية، ّنظام من
أنهّيؤديّأحياناّإلىّحدوثّتغييرّفيّالوحدةّ

ّ.المؤسسيةّالتيّتقررّمثلّهذهّالخصوم
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التغيرات في الخصوم وفقا لألحداث  -التغيرات األخرى في حساب حجم األصول(: تابع) 3-18جدول 
 رجيةالخا
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ّّّّّّّّّ الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة 

 وغير المالية
ّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّ الخسائر الناتجة عن الكوارث
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
ّّّّّّّّّ الخصوم واألصول المالية
ّّّّّّّّّ المصادرة دون تعويض

ّّّّّّّّّ غير الماليةاألصول المنتجة 
ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ الخصوم واألصول المالية
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ التغيرات األخرى في الحجم

ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية
ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ الخصوم واألصول المالية
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات في التصنيف

1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

تغيرات صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى 
 لحجم األصول

14ّ-1ّ-2ّ-1ّ1ّ11ّّّّ

ّ
 استنزاف المشتقات الماليةو  انشاء         

 
ّالتغيراتّاألخرى12-43ّّ ّمدخالتّفي ّتوجد ّال عادة

ّالمالية ّللمشتقات ّاألصول ّحجم .ّلحسابات
ّالماليّ ّالحساب ّفي ّالمالية ّالمشتقات تظهر
ّالطرفينّ ّبين ّاتفاق ّإلى ّالتوصل ّيتم عندما

ّ ّتسجيل ّيتم ّوبالمثل ّأسهمّالمعنيين، خيارات
ّالمنح،ّ ّتاريخ ّنفسّالحسابّفي الموظفّفي
ّفيّ ّللمعامالت ّتخضع ّأن ّيجوز ّوبعدها ثم

ّالمالي ّالحساب ّاالتفاقّ. ّتنشيط ّيتم عندما
ّبسببّ ّانتهائه ّأو ّالمشتقات، ّفي الموضح
ّيصبحّ ّالمشتقة ّقيمة ّفإن ّزمنية، ّفترة استنفاد
ّحسابّ ّفي ّالقيمة ّفي ّالتغير ّويظهر صفر

ّ.إعادةّالتقييم
ّ

ّلبقايا12-44ّّ ّطبقا ّالدفع ّواجب ّالمبلغ ّكان إذا
ّاستحقاقّ ّتاريخ ّبعد ّالدفع ّمستحق المشتقات
ّيمثلّ ّيعد ّلم ّالمبلغ ّفإن ّالمشتقات، دفع
ّهناكّأيّمخاطرّ ّيعد ّلم المشتقاتّحيثّأنه

ّبه ّمتعلقة ّآخرّ. ّكحساب ّتصنيفها ّفيتم ولذا
ّ.مستحقّالدفعّأوّواجبّالدفع

ّ
ى قيمة تأثير األحداث الخارجية عل.       3

 األصول
ّ

ّقيمة12-45ّّ ّالنخفاض ّرئيسية ّأسباب ّثالثة هناك
األصول،ّأوّحتىّإلجماليّاختفاءها،ّوهذاّالّ
ّبالظروفّ ّولكن ّاألصول ّبطبيعة ّله عالقة
ّعلىّ ّإما ّتؤثر ّالتي ّاالقتصاد ّفي السائدة

ّالقيمةّأوّعلىّملكيةّاألصول ّاألسبابّ. هذه
بدونّّالمصادرةّوأعمالهيّخسائرّالكوارث،ّ

تعويضّوحجمّالتغيراتّاألخرىّفيّاألصول،ّ
3ّ-12يبينّالجدولّرقمّ.ّوتتمّمناقشتهمّبأدناه

ّ ّرقم ّللجدول ّيشمل1ّّ-12توسع لكي
ّ.مدخالتّهذهّاألحداث

ّ
 الخسائر الناتجة عن الكوارث         
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ّعن12-46ّّ ّناتجة ّكخسائر ّالمسجلة ّالتغيرات حجم
ّالكوارثّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحسابّحجم
ّالنطاقّ ّواسعة ّأحداث ّنتيجة ّهي األصول
منفصلةّمعترفّبهاّوالتيّقدّتدمرّعددّكبيرّ
ّفئاتّ ّمن ّأي ّإطار ّفي ّاألصول ّمن جدا

سوفّتكونّمنّالسهلّالتعرفّعلىّ.ّاألصول
وتشملّالزالزلّ.ّمثلّهذهّاألحداثّبشكلّعام

ّالمدّ ّوموجات ّالبركانية، ّوالثورات الكبرى
ّ ّاألعاصير ّاستثنائي ّوبشكل الشديدة،ّوالجزر

ّوأعمالّ ّاألخرى؛ ّالطبيعية ّوالكوارث والجفاف
ّاألحداثّ ّمن ّالشغبّوغيرها ّوأعمال الحرب،
ّمثلّ ّالتكنولوجية ّوالحوادث السياسية،
ّإطالقّ ّأو ّالسامة ّالرئيسية االنسكابات

ماّذكرّهناّهيّ.ّالجزيئاتّالمشعةّفيّالهواء
خسائرّكبرىّمثلّتدهورّفيّنوعيةّاألراضيّ

ّالفي ّبسبب ّأوّالزراعية ّعادية ّالغير ضانات
أضرارّالرياح،ّوتدميرّاألصولّالمفتلحةّبفعلّ
ّالمبانيّ ّوتدمير ّاألمراض، ّتفشي ّأو الجفاف
ّأوّ ّالغابات ّحرائق ّفي ّالنفائس ّأو والمعدات

ّ.الزالزل
ّلألصول12-47ّّ ّالكوارث ّعن ّالناجمة ّالخسائر إن

ّدليلّ ّيوجد ّعندما ّولكن ّشيوعا، ّأقل المالية

ّالتسجيال ّعلى ّبناء ّولقدّملكية ّالمكتوبة ت
دمرتّهذهّالتسجيالت،ّفالّيكونّمنّالممكنّ

ّالملكية ّإعادة ّأوّ. ّللعملة ّالطارئ الدمار
ّينتجّعنّالكوارثّ ّقد ّلحاملها األوراقّالمالية

ّ.طبيعيةّأوّاألحداثّالسياسية
 

 أعمال المصادرة دون تعويض         
 

ّالمؤسسية12-48ّّ ّالوحدات ّأو ّللحكومات يجوز
ّ ّوحداتّاألخرى ّأصول ّعلى االستيالء

مؤسسيةّأخرى،ّبماّفيهاّوحداتّغيرّمقيمة،ّ
ّأخرىّ ّألسباب ّوذلك ّكامل ّتعويض دون
ّالرسومّ ّأو ّوالغرامات ّالضرائب ّدفع خالف

ّالمماثلة ّكانّالتعويضّغيرّكافّبشكلّ. إذا
كبيرّلقيمّاألصولّكماّهوّمبينّفيّالميزانيةّ
العمومية،ّفيجبّأنّيتمّتسجيلّالفرقّكزيادةّ

ّبنزعّف ّالمؤسسية ّالوحدة ّلقيام ّاألصول ي
ّالوحدةّ ّوانخفاضّفيّاألصولّلفقدان الملكية
ّملكيةّ ّنزع ّمدخل ّتحت ّاألصول المؤسسية

ّ.األصولّدونّتعويض

 
التغيرات في األصول وفقا للتغيرات في  -التغيرات األخرى في حساب حجم األصول: 4-18جدول 
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26ّ1ّ7ّ1ّ1ّ33ّّّ33ّ الظهور االقتصادي لألصول
لألصول غير المنتجة وغير  االختفاء االقتصادي

 المالية
-9ّ1ّ-2ّ1ّ1ّ-11ّّّ-11ّ

11ّ-11ّّّ-6ّ1ّ1ّ-5ّ1ّ- الخسائر الناتجة عن الكوارث
5ّ1ّ5ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ- المصادرة دون تعويض

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات األخرى في الحجم
4ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ-2ّ-6ّ التغيرات في التصنيف

4ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ-6ّ1ّ التغيرات في تصنيف القطاع وبنيته
3ّّّ1ّّّ1ّ-3ّّ األصول المنتجة غير المالية

1ّّّ1ّّّ1ّ-1ّّ األصول غير المنتجة غير المالية
2ّّّّّ2ّّّ2ّ األصول المالية

2ّ-2ّّّ-2ّ1ّ1ّ1ّ-1ّ التغيرات في تصنيف األصول والخصوم
2ّ-2ّّّ-2ّّّّ-ّ األصول المنتجة غير المالية
1ّ1ّ1ّّّ1ّّّ1ّ الماليةاألصول غير المنتجة غير 

1ّ1ّ1ّّّ1ّّّ1ّ األصول المالية
1ّ1ّ1ّ1ّ13ّّّ13ّ-14ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم

7ّ-7ّّّ-3ّ1ّ1ّ-2ّ-2ّ- األصول المنتجة غير المالية
14ّ1ّ3ّ1ّ1ّ17ّّّ17ّ األصول غير المنتجة غير المالية

2ّ1ّ1ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية
ّ
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ّمع12-49ّّ ّالتعامل ّيتم ّال ّأن ّإلى ّاإلشارة وتجدر
ّمثلّّالمصادرة ّللسلع ّالدائنين ّملكية واستعادة
ّمعهمّّالمصادرة ّالتعامل ّويتم ّتعويض، بدون

ّمنّ ّالتصرف ّفي ّوتحديدا ّالمعامالت، مثل
ّالدائنين،ّ ّقبل ّمن ّواالستحواذ ّالمدينين جانب
ألنهّصراحةّأوّمنّخاللّالفهمّالعام،ّيشترطّ
ّ.االتفاقّبينّالدائنّوالمدينّطريقّالرجوعّهذا

 
 التغيرات األخرى في الحجم          

 
ّباستمرارّمن12-51ّّ ّالثابتة ّاألصول ّخاللتقلّقيمة

استهالكّرأسّالمالّالثابتّحتىّيتمّالتخلصّ
فمنّ.ّمنّاألصولّأوّالّيصبحّلهّقيمةّمتبقية

الممكنّأنّتكونّاالفتراضاتّالمتعلقةّبحسابّ
ّيكونّاألمرّكذلك،ّ االستهالكّخاطئةّوعندما
ّفيّ ّتصحيحات ّعمل ّإلى ّالحاجة تظهر

ّحسا ّفي ّاألخرى ّاألصولالتغيرات ّحجم .ّب
وبالمثل،ّإذاّتمّاالفتراضّالخاطئّبشأنّمعدلّ

ّ ّيكونّالمخزوناتانكماش ّأن ّأيضا ّينبغي ،
هذاّالتصحيحّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّحسابّّ

األصولّالماليةّوالخصومّالتيّ.ّحجمّاألصول
ّهيّ ّالحجم ّتغير ّجراء ّمن ّتتأثر ّأن يمكن
بعضّاالحتياطياتّللتأمينّوالمعاشاتّوخططّ

ّا ّلموحدةالضمان ّاألمرّ. ّهذا ّمناقشة تتم
ّ ّفي 1ّّاألجزاءبإسهاب ،2ّ ّالفصل3ّّ، من

17.ّ
ّ

 األصول الثابتة         
 

ّالثابت12-51ّّ ّالمال ّرأس ّاستهالك ّحساب يعكس
ّالتدهورّ ّمن ّالطبيعية ّالمعدالت ّعن افتراضا

ّالفنيّوالتلفّالعرضي ّالماديّوالتقادم وربماّ.
ّمجردّ ّاالفتراضاتّهو ّهذه ّأيّمن يثبتّأن
ّمنّإجراءّتعديلّ ّالحالة،ّالّبد خلل،ّفيّهذه
ّحسابّ ّحجم ّفي ّاألخرى ّالتغيرات في

ّاألصول ّتستخدمّ. ّأن ّيجب ومبدئيا،
ّالظروفّ ّتعكس ّالتي ّالمراجعة االفتراضات
الجديدةّفيّحسابّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ

ّالمتبقيةّمنّحياةّاألصلّالمفيدة إنّلمّ.ّللفترة
ّمستم ّتعديل ّإجراء ّيلزم ّذلك، ّللتغيراتّيتم ر

ّفيّ ّويبالغ ّاألصول األخرىّفيّحسابّحجم
ّالسنواتّ ّفي ّالمضافة ّالقيمة ّصافي قياس

ّ.الالحقة
ّ

ّيشملّالتدهورّالماديّتأثيرّعواملّالتآكل12-52ّّ قد
ّالثابتة،ّ ّاألصول ّعلى ّمتوقعة ّالغير البيئية
ّفيّ ّالمدخالت ّإجراء ّيتم ّأن ّيجب ولذلك،
ّاألصولّ ّحجم ّحساب ّفي ّاألخرى التغيرات

ّمن،ّبسب ّالثابتة ّاألصول ّقيمة ّانخفاض ب
ّفيّالهواءّ ّالحموضة ّآثار علىّسبيلّالمثال،
ّالمبانيّ ّأسطح ّعلى ّتقع ّالحمضية واألمطار

ّ.أوّأجسامّالسيارات
ّ

ّمحسنة12-53ّّ ّنماذج ّمثل ّمحسنة ّتكنولوجيا إدخال
لألصلّأوّلعمليةّإنتاجّجديدةّلمّتعدّتتطلبّ

يرّاألصلّالذيّقدّيؤديّإلىّالتقادمّالفنيّالغ
ونتيجةّلذلك،ّالمبلغّالمتضمنّللتقادمّ.ّمتوقع

ّالتقادمّ ّعن ّيقصر ّقد ّمسبقا ّالمتوقع الفني
ّ.الفنيّالفعلي

ّ
ّقد12-54ّّ ّعادة ّالمتوقع ّللضرر ّالمتضمن المبلغ

يقصرّعنّالضررّالفعلي،ّبالنسبةّلالقتصادّ
ّاالختالفّبسيط،ّ ّيكونّهذا ّينبغيّأن ككل،
ّهذاّ ّيكون ّقد ّالفردية ّللوحدات بالنسبة
.ّاالختالفّكبيرا،ّوربماّتتقلبّفيّلمحّالبصر

ّالتغيراتّ ّفي ّتعديالت ّإجراء ّيجب ولذلك
األخرىّفيّحسابّحجمّاألصولّلالنخفاضّ
.ّفيّقيمةّاألصولّالثابتةّبسببّهذهّاألحداث

ّولكنهاّ ّالمعتاد، ّمن ّأكبر ّهي ّالخسائر هذه
ليستّعلىّنطاقّواسعّبماّفيهّالكفايةّلتعتبرّ

ّ.كارثية
ّ

ّه12-55ّ ّوكما ّالفصل ّفي ّموضح ّيجبّأن11ّو ،
ّتكاليفّنقلّالملكيةّخاللّالوقتّ ّاستبعاد يتم
ّحوزةّ ّإلى ّاألصول ّفيه ّتؤول ّالذي المتوقع

ّالمشتري ّقبلّ. ّاألصول ّالتخلصّمن ّتم إذا
استبعادّتكاليفّنقلّالملكيةّكليا،ّيجبّأنّيتمّ
تسجيلّالباقيّأيضاّفيّالتغيراتّاألخرىّفيّ

ّ.حسابّحجمّاألصول
ّ

الممكنّأنّاالفتراضاتّاألوليةّعلىّأيّمن56ّّّ-12
منّهذهّالظروفّكانتّمفرطةّفيّالحذر،ّإذاّ
ّعملّ ّيتم ّأن ّيجب ّكذلك، ّاألمر ّأن ثبت
تعديلّبالزيادةّفيّقيمةّاألصولّبدالّمنّأنّ

ّ.يكونّهبوطا
ّطويلة12-57ّّ ّفتراتّبناء ّمنح تسهيالتّاإلنتاجّمع

ّأسبابّ ّعلى ّالحصول ّأجل ّمن ّتتوقف قد
ّاكت ّقبل ّفيّاقتصادي ّ ّوضعهم ّأو مالهم

ّالخدمة ّيتمّ. ّال ّفربما ّالمثال، ّسبيل وعلى
وضعّمحطةّللطاقةّالنوويةّأوّموقعّصناعيّ

ّأبدا ّالخدمة ّفي ّالتخلي،ّ. ّقرار ّاتخذ عندما
أوّفيّبعضّالحاالت،ّ)قيمةّاألصولّالثابتةّ

ّهوّّالمخزونات ّكما ّالتنفيذ ّقيد الموجودة
ّهوّمسجلّفيّ(11ّموضحّفيّالفصلّ كما

ّاستبعادهاّّالميزانية ّيتم ّأن ّينبغي العمومية،
ّحسابّ ّحجم ّفي ّاألخرى ّالتغيرات في

ّ.األصول
ّ
ّ

غير العادية في / الخسائر االستثنائية          
 المخزونات

 
ّفي12-58ّّ ّالعادية ّغير ّاالستثنائية الخسائر

ّالحرائق،ّّالمخزونات ّخسائر ّعن الناجمة
ّومنّ ّالحبوب، ّمخازن ّوحشرات والسرقات،
ّفيّ ّعادي ّوغير ّعال ّمستوى ّذا مرض

ّالمواشي،ّ الخ،ّيجبّأنّيتمّتسجيلّذلكّ...
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ّهنا ّالخسائرّ. ّتشير ّالسياق، ّهذا وفي
ّفيّ ّكبيرة ّليست ّالخسائر ّأن ّإلى االستثنائية
ّفيّ ّمنتظمة ّغير ّأيضا ّولكنها ّفقط القيمة

ّ ّوحتى ّفإذاّالحدوث، ّجدا، ّالكبيرة الخسائر
ّاالعتبارّ ّفي ّتؤخذ ّأن ّينبغي ّبانتظام، حدثت
ّوتحسبّ ّالمخزونات ّفي ّالتغير ّحساب عند

ّهوّّللمدخالت ّكما ّالمال ّرأس ّحساب في
ّ.11موضحّفيّالفصلّ

ّ

التأمين على الحياة واستحقاقات المعاشات           
 التقاعدية

 
12-59ّّ ّيتم ّما ّوعادة ّالمعاش، ّعلى تحديدّللحصول

ّالعقد،ّ ّإبرام ّعند ّبينّاألقساطّوالفوائد العالقة
معّمراعاةّالبياناتّالمتاحةّعنّمعدلّالوفياتّ
ّالحقةّ ّتغيرات ّأي ّوستؤثر ّالوقت، ّذلك في
علىّمسؤوليةّمقدمّالمعاشّتجاهّالمنتفعّويتمّ

ّ.تسجيلّالعواقبّهنا
 

التغيرات في الخصوم وصافي القيمة  -م حساب األصولالتغيرات األخرى في حج(: تابع) 4-18جدول 
 وفقا للتغيرات في التصنيف

 التغير في الخصوم وصافي القيمة
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ّّّّّّّّّ الظهور االقتصادي لألصول
االختفاء االقتصادي لألصول غير المنتجة 

 وغير المالية
ّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّ الخسائر الناتجة عن الكوارث
ّّّّّّّّّ مصادرة دون تعويض

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ التغيرات األخرى في الحجم
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات في التصنيف

1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ التغيرات في تصنيف القطاع وبنيته
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّ األصول المالية

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ التغيرات في تصنيف األصول والخصوم
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ األصول المالية

1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

في صافي القيمة وفقا التغيرات األخرى 
 لتغير حجم األصول

14ّ-1ّ-2ّ-1ّ1ّ11ّّّّ

ّ
ّ

 استحقاقات المعاش التقاعدي           
 

ّاالحتياطيات12-61ّّ ّحجم التغيراتّالتيّطرأتّعلى
دّيمنّأجلّتطبيقّاستحقاقاتّالمعاشاتّلتحد

خططّالمنافع،ّهذهّالخططّالتيّستقدمّمحددةّ
والّتظهرّحاجةّلمثلّّ.كلياّأوّجزئياّبالصيغة

هذهّالتعديالتّلخططّالمساهمةّالمحددةّحيثّ
ّعائداتّ ّحيث ّمن ّفقط ّالفوائد ّتحديد يتم

ّ.االستثمارّللمساهماتّالموجودّفيّالمخطط
ّ

ّمن12-61ّّ ّالتعامل ّيتم ّالذي ّالمضبوط التخطيط
ّالمعاشات،ّّهخالل ّاستحقاقات ّتغيرات مع

ّوالتيّماّزالّقيدّالبحثّمثلّالتغيراتّاألخرى
ّاألصول ّحجم ّفي .ّ ّالجزء من2ّّيوضح

ّ.الوضعّالراهن17ّالفصلّ
 

 دةالموح الضماناتبرامج             
 

12-62ّّ ّتقديم ّتم علىّّالموحدةّالضماناتّبرامجإذا
ّالمطالباتّ ّتغطية ّيتم ّبحت، ّتجاري أساس
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ّواألرباحّ ّالمدفوعة ّالرسوم ّمن القائمة
االستثماريةّوالمبالغّالمستردةّمنّالمدينّالغيرّ
ّتتعهدّ ّما ّغالبا ّذلك، ّومع ّالسداد، قادرّعلى

ّالمخططات ّهذه ّمثل ّالحكومة ّتفعلّ. عندما
ّالحكومةّ ّحسابات ّفي ّتدخل ّأن ّيجب ذلك،

ّ ّالالللفائض ّمن ّفيّمتوقع ّالقائمة مطالبات
ّأوّ ّمستلمة إطارّالبرنامجّأكثرّمنّأيةّرسوم
ّيتمّ ّالتي ّالمستردات ّأو ّاالستثمار دخول

ّتحقيقها ّ ّفترةّ. ّاالحتياطياتّتغطي ّكانت إذا

ّللمطالبةّ ّالحكومة ّعلى ّشرط ّوهناك طويلة
ّيجبّ ّالعجزّعنّالسداد، باألصولّفيّحالة
ّأساسّ ّعلى ّالمتوقعة ّالزيادة ّتحسبّهذه أن

ّا ّلكيّصافي ّللمطالباتّالقائمة ّالحالية لقيمة
يلزمّوجودّ.ّهاّفيّإطارّهذاّالمخططقيتمّتحقي

ّتمّ ّأوّكلما ّجديد ّإدخالّنظام ّتم مدخلّكلما
ّالمتوقعّ ّالمستوى ّفي ّكبير ّتغيير إقرار
للمطالباتّالقائمةّ،ّيتجاوزّماّسيتمّاستردادهّ

ّ.منّرسومّأوّغيرهاّمنّالوسائل
 
 
 

 التغيرات في األصول من حيث نوع األصل -التغيرات األخرى في حجم حساب األصول: 5-18ل جدو
 التغير في األصول
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1ّ1ّ1ّ1ّ13ّّّ13ّ-14ّ إجمالي التغيرات األخرى في الحجم
7ّ-7ّّّ-3ّ1ّ1ّ-2ّ-2ّ- األصول المنتجة غير المالية

2ّ-2ّّّ-3ّّّ-1ّّ األصول الثابتة
3ّ-3ّّّ-3ّّّّّ- المخزونات
2ّ-2ّّّ-2ّّّّ-ّ النفائس

14ّ1ّ3ّ1ّ1ّ17ّّّ17ّ األصول غير المنتجة غير المالية
11ّ1ّ1ّ1ّ1ّ11ّّّ11ّ األصول الطبيعية

4ّّ2ّّّ6ّّّ6ّ العقود وعقود اإليجار والتراخيص
1ّّّّّ1ّّّ1ّ أصول التسويق والشهرة التجارية المشتراة 

2ّ1ّ1ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية
1ّّّ1ّّّّّّ الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

1ّّّ1ّّّّّّ العملة والودائع
1ّّّ1ّّّّّّ المالية عدا األسهماألوراق 
1ّّّ1ّّّّّّ القروض

2ّّّّّ2ّّّ2ّ حصص وأسهم صندوق االستثمار 
برامج احتياطي التامين الفني لتغطية 

 المطالبات القائمة
ّ1ّّّّ1ّّّ1ّ

1ّّّ1ّّّّّّ المشتقات المالية و عقد خيار الموظفين
1ّّّ1ّّّّّّ الدفع/ حسابات أخرى برسم القبض

 ّّّّّّّّّ
ّ
 التغيرات في التصنيفات     . 4
 

ّحجم12-63ّّ ّحساب ّفي ّاألخرى ّالتغيرات تسجل
األصولّالتغيراتّفيّاألصولّوالخصومّالتيّ
ّتغيراتّفيّتصنيفّ ّعن ّيزيد ّال تعكسّشيئا
ّوالتغيراتّ ّالقطاعات، ّبين الوحداتّالمؤسسية
ّفيّ ّوالتغيرات ّالمؤسسية ّالوحدات ّهيكل في

ّ ّاألصول ّوالخصومتصنيف ّالجدولّ. يوضح
12-4ّّ ّجدول ّيشكل1ّّ-12توسع لكي

ّ.مدخالتّالتغيراتّفيّالتصنيف
ّ

 التغيرات في تصنيف القطاع و هياكلها        
 

ّإلى12-64ّّ ّمنّقطاع ّمؤسسية ّتصنيفّوحدة إعادة
ّفعلىّ ّبأكملها، ّالعمومية ّميزانيته ّتنقل آخر
ّفرديةّ ّمؤسسة ّأصبحت ّإذا ّالمثال، سبيل

ّ ّّمنفصلةمحددة ّالمالية ّالناحية ّعنمن
ّ ّأشباهّّتتمتعّوأصبحتصاحبها بخصائص

ّالعموميةّ ّوميزانيتها ّالشركة ّتنتقل الشركات،
إلىّقطاعّالشركاتّغيرّّالعائليمنّالقطاعّ

المالية،ّأوّإذاّكانتّالمؤسسةّالماليةّمصرحّ
ّإعادةّ ّيتم ّقد ّالودائع، ّتتلقى ّأن ّحديثا لها
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ّ ّمن ّآخرين"تصنيفها ّماليين ّوسطاء إلىّ"
ّ.شركاتّمتلقيةّللودائعّماّعداّالبنكّالمركزي"

ّمعّأخذ12-65ّّ ّمنّاقتصادّآلخر، ّانتقلتّاألسرة إذا
،ّ(بماّفيّذلكّاألصولّالمالية)ممتلكاتهاّمعهاّ

تصنيفاتّالتسجلّأيضاّفيّإطارّالتغيراتّفيّ
ّوالهياكل ّملكيةّ. ّفي ّتغيير ّأي ّيوجد ّال كما

ّ.الممتلكات،ّوالّيمكنّأنّتتمّأيّمعاملةّفيها
ّ

التدفقاتّالتيّيتمّتسجيلها21ّّيناقشّالفصل12-66ّّ
ّالشركات،ّ ّهيكلة ّإعادة ّهناك ّيكون عندما
ّيتمّ ّعندما ّشركتين، ّدمج ّعند ّكان سواء
ّأوّ ّأخرى، ّمجموعة ّقبل ّمن ّشركة استحواذ
ّأوّ ّاثنين ّإلى ّواحدة ّشركة ّتقسيم ّيتم عندما

ّالوحدات ّأكثرّمن ّالنتائجّ. ّتسجيلّمعظم يتم
عامالتّولكنّقدّيتمّتسجيلّالماليةّالناتجةّكم

ّالحجم ّفي ّأخرى ّكتغيرات ّالبعض يناقشّ.
ّ ّالتأميم21ّّالفصل ّعلى ّالمترتبة اآلثار

والخصخصة،ّموضحاّذلكّعندماّيتمّالتعاملّ
ّحدوثّ ّوعند ّكمعامالت ّالمترتبة ّالنتائج مع
ّإعادةّ ّذلك ّفي ّبما ّالحجم ّفي ّأخرى تغيرات

ّ.التصنيفّحسبّالقطاع
ّ

ّت12-67ّ ّإعادة ّوجود ّلتداولّيلزم ّكنتيجة صنيف
ّالسندات ّإلىّ. ّالسند ّأ ّالوحدة ّتبيع عندما

ّخصومّولدىّ ّأ ّتكونّلدىّالوحدة الوحدةّب،
ّبّأصل ّالوحدة ّبّنفسّ. ّباعتّالوحدة فإذا

ّالمعاملةّ ّتسجيل ّيتم ،ّ ّج ّإلىّالوحدة األصل
ّسند ّالحسابّالماليّكبيع ّفي ّج .ّبينّبّو

ّلمّتشاركّفيّبيعّوشراءّ علىّالرغمّمنّأنّأ
ّ ّالعموميةّّالسند ّالميزانية ّتتأثر ّج، ّبّو بين

ّفيّ ّمملوكا ّكان ّالذي ّالخصم ّحيثّأن ّأ، لـ
يتمّتوضيحّ.ّاألصلّلـّب،ّمملوكاّحالياّل،ّج

ّ ّإعادة ّالتغيراتّالعملية ّفي ّهذه تصنيف
ّ.األخرىّفيّحسابّحجمّاألصول

ّ
 التغيرات في تصنيف األصول والخصوم         

 
ّواح12-68ّ ّعنوان ّتحت ّاألصل ّيظهر ّفيّقد د

ّعنوانّ ّوتحت ّاالفتتاحية ّالعمومية الميزانية
ّالختامية ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّآخر وألنهّ.

يجبّأنّيتمّتسجيلّمعامالتّاألصولّكزيادةّ
ّفيّ ّوانخفاض ّواحد ّطرف ّمن ّالحيازة في
اقتناءّنفسّاألصلّمنّقبلّطرفّآخر،ّيجبّ
ّفيّ ّالتصنيف ّتغير ّعملية ّتسجيل ّيتم أن

ّحساب ّفي ّاألصولّالتغيراتّاألخرى .ّحجم
ّكمعاملةّ ّأوال ّسجلت ّقد ّاألصول ّتكون قد
ّبعدّ ّتسجيلها ّتم ّثم ّاألصلي ّالتصنيف تحت
ّالميزانيةّ ّفي ّالتصنيف ّفي ّكتغير ذلك

ّالجديد ّللمالك ّالعمومية ّقدّ. ّذلك، ّمن بدال
ّالمالكّ ّقبل ّمن ّتصنيف ّكإعادة ّأوال تظهر

ّالجديد ّتحتّتصنيفها ّكمعاملة ّاألولّثم إذاّ.
نيفّيؤديّإلىّتغيرّفيّكانّالتغيرّفيّالتص

ّتغيرّفيّ ّعلىّأنها ّالتعاملّمعها ّيتم القيمة،
ّهوّ ّكما ّالحجم، ّفي ّتغير ّوبالتالي النوعية،
ّالظهورّ ّمناقشة ّإطار ّفي ّسابقا موضح

ّاالقتصادي ّواالختفاء ّإذاّ. ّما ّبين االختيار
كانّيتمّإعادةّالتصنيفّثمّتسجيلّالمعامالتّ
ّالمتعاملينّ ّطبيعة ّعلى ّيعتمد ّالعكس، أو

ّّو ّكانت ّإذا ّما ّّهنالكمسألة لمالكّلمنافع
.ّاألصليّأوّالمالكّالجديدّمنّتغيرّاألسعار

ّإعادةّ ّعمليات ّعلى ّاألمثلة ّبعض ويوضح
ّ.تصنيفّبأدناه

 
 بيع وا عادة تصنيف األراضي والمباني        

 
ّب،12-69ّّ ّالوحدة ّإلى ّأرضّزراعية ّأ ّالوحدة تبيع

كانتّإذاّ.ّوالتيّتستخدمهاّلبناءّمساكنّعليها
ّبيعّ ّقبل ّتخطيط ّإذن ّإلى ّتحتاج ّأ الوحدة
ّفيّ ّكتغير ّتسجيله ّيتم ّأن ّفيجب األرض،

ّ ّأ ّالوحدة ّبحساب ّالمكسبّ)التصنيف مع
ّكتغيرّ ّتسجيله ّيتم ّلكي ّالقيمة ّفي المحتمل

ثمّبيعّأرضّ(ّآخرّفيّحجمّحسابّالوحدةّأ
ّب ّالوحدة ّإلى ّالبناء ّبّ. ّالوحدة ّكانت إذا

البيع،ّفإنهاّتحتاجّإلىّإذنّتخطيطّبعدّإتمامّ
ّوتسجلّ ّبيعت ّالتي ّالزراعية ّلألرض تكون
ّدفاترهاّ ّفي ّالتصنيف ّفي ّالتغير ّب الوحدة

ّت) ّيكون ّأن ّالمحتمل ّفيّغومن ّ ّآخر ير
ّ(.الحجم

ّ
ّإذا12-71ّّ ّالمباني ّعلى ّاعتباراتّمماثلة ّتطبيق يتم

ّأوّ ّتجارية ّمحال ّإلى ّسكن ّمن ّتحويلها تم
ّبشأنّ ّالرسمي ّللتخصيص ّوفقا العكس

.ّموحّبهّمنّمبنىّفيّهذاّالموقعالغرضّالمس
ّالناتجّفقطّمنّاالستثماراتّ ّالتحول الّيعتبر
الجديدةّفيّمبنىّسابقّكتغيرّآخرّفيّحجمّ
األصولّولكنّناتجّإجماليّتكوينّرأسّالمالّ

ّ.الثابت
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وصافي القيمة  التغيرات في الخصوم -التغيرات األخرى في حجم حساب األصول(: تابع) 5-18جدول 
 من حيث نوع الخصم

 التغير في الخصوم وصافي القيمة

 التدفقات األخرى
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1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األخرى في الحجمإجمالي التغيرات 
ّّّّّّّّّ األصول المنتجة غير المالية

ّّّّّّّّّ األصول الثابتة
ّّّّّّّّّ المخزونات
ّّّّّّّّّ النفائس

ّّّّّّّّّ األصول غير المنتجة غير المالية
ّّّّّّّّّ األصول الطبيعية

ّّّّّّّّّ العقود وعقود اإليجار والتراخيص
ّّّّّّّّّ والشهرة التجارية المشتراةأصول التسويق 
1ّ1ّ2ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّ األصول المالية

ّّّّّّّّّ الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
ّّّّّّّّّ العملة و الودائع

ّّّّّّّّّ األوراق المالية عدا األسهم
1ّّّ1ّّّّّّ القروض

2ّّّ2ّّّ2ّّّ حصص وأسهم صندوق االستثمار 
الفني لتغطية برامج احتياطي التامين 

 المطالبات القائمة
ّّّ1ّّ1ّّّ1ّ

ّّّّّّّّّ المشتقات المالية و عقد خيار الموظفين
ّّّّّّّّّ الدفع/ حسابات أخرى برسم القبض

التغير في صافي القيمة وفقا للتغيرات األخرى 
 في حجم األصول

14ّ-1ّ-2ّ-1ّ1ّ11ّّّّ

ّّ
ّ

 المخزوناتتغيرات التصنيف التي تشمل         
 

فيّجميعّالحاالت،ّيحتاجّالعملّقيدّالتجهيز12-71ّّ
ّقبلّ ّالمكتملة ّالسلع ّتصنيف ّإعادة ّيتم أن

ّالبيع ّكأصولّ. ّالحيوانات ّبعض ّمعاملة تتم
ثابتةّألنهمّيحتفظواّبهاّكماشيةّتنتجّألبانّأوّ
ّفيّ ّاللحم ّعلى ّللحصول ّتذبح ّوقد ألصوافها

ّالمنتجةنهايةّ ّحياتهم ّينبغيّ. ّالحالة، فيّهذه
ّرأسّ ّمن ّالمبدأ ّحيث ّمن ّتصنيفها ّيعاد أن
ّتتوقفّ ّعندما ّالمخزونات ّإلى ّالثابت المال

ّعنّإنتاجّالمنتجاتّالمكررة ّيكنّهذاّ. ّلم إذا
ّ ّيتم ّفإنه ّجدا، ّيبدوّحساسا ّأو ّحسابعمليا،

ّالمالّ ّرأس ّبانخفاض ّاللحوم ّمصادر بعض
ومنّ.ّمخزوناتالالثابتّبدالّمنّالسحبّمنّ

ّالتصنيفّمنّ ّإعادة ّينبغيّعند حيثّالمبدأ،
إلىّنوعّآخرّأوّمنّرأسّّالمخزوناتنوعّفيّ

ّ ّالثابتّإلى ّينطويّذلكّّالمخزوناتالمال أال

ّالقيمة ّفي ّتغير ّعلى ّتحويلّ. ّوقت ّكان إذا
ّالجديدّ ّالتقييم ّعن ّمختلفا ّالسابق التقييم
ّالتغيراتّ ّفي ّمدخل ّتسجيل ّفيتم المناسب،

ّفي ّتحتّّاألخرى ّاألصول ّحجم حساب
ّحسبّ ّاالقتصادي ّاالختفاء ّأو الظهور

ّالحاجة ّبشكلّ. ّيحدث ّهذا ّأن ّوجد ذا ّتقنياتّوا  ّفحص ّإعادة ّيتم ّأن ّينبغي منتظم،
ّ.المخزوناتتقييمّ

ّ
 تلخيص التغيرات األخرى في الحجم.       5
 

12-72ّّ ّمن ّالجداول 2ّّ-12توضح 4ّ-12حتى
كلّتفاصيلّالتغيراتّاألخرىّفيّالحجمّعنّ

ّكلّ ّعن ّالتفاصيل ّوجود ّمع ّالتغير ّمن نوع
ّأصلّكمستوىّثانيّللتصنيف يمكنّأنّيتمّ.

ّاألصول،ّ ّنوع ّحسب ّالمعلومات تجميع
وبغضّالنظرّعنّسببّتغيرّالحجم،ّكماّهوّ

ّ ّالجدول ّفي 5ّ-12مبين ّالشكلّ. ّهو هذا
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ّالتغيرّ ّمن ّالمعلومات ّتزويد ّفيه ّيتم الذي
ّالتسويةّ ّفي ّحسابّاألصول ّفيّحجم اآلخر

ّ.ينّالميزانياتّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةب
 حساب إعادة التقييم      .ج 
 
 مفاهيم مكاسب  وخسائر االقتناء المختلفة  .  1
 

6ّ-12حسابّإعادةّالتقييمّالمبينّفيّالجدول12-73ّّ
ّاالقتناء ّوخسائر ّمكاسب ّيسجل المتراكمةّ ،

ّاألصولّ ّألصحاب ّالمحاسبية ّالفترة خالل
ّالماليةّوالخصوم ّوغير ّالمالية تتعلقّ.

ّاالقتناء ّوخسائر ّبمكاسب ّاألولى  المدخالت
ّالتيّ ّإلىّأرباحّاقتناءّّتتجزأاالسمية ّبعد فيما

تسجلّمكاسبّ.ّمحايدةّومكاسبّاقتناءّحقيقية
المتعلقةّباألصولّفيّالجانبّ وخسائرّاالقتناء

ّبالخصومّّااليمن ّيتعلق ّوما ّالحساب من
ّ.االيسريسجلّفيّالجانبّ

ّ
مكاسب االقتناء االسمية لألصول غير المالية 12-74ّ

هو قيمة الفائدة المتراكمة لمالك هذه األصول 
كنتيجة لتغير سعره بمرور فترة من الزمن، 
مكاسب االقتناء االسمية لألصول المالية هو 
الزيادة في قيمة األصول، بخالف المعامالت 

بما في ذلك الفائدة )التي تتم على األصول 
والتغيرات ( قة بمرور فترة من الزمنالمستح

مكاسب االقتناء . األخرى في حجم األصول
االسمية لخصم هو انخفاض في قيمة 
الخصم، بخالف ما ينتج عن المعامالت أو 

ّإلىّّ.عن أي تغيرات أخرى في الحجم يشار
ّاالسمية ّاالقتناء ّسلبيا ّ مكاسب ّيعد ّ،ّالذي ّاقتناء ّكمكسب ّإيجابي ّو ،ّ ّاقتناء كخسارة

واءّكانّذلكّبسببّزيادةّفيّقيمةّاألصولّس
ّالخصومّ ّقيمة ّفي ّانخفاض ّأو الممنوحة
.ّالمحددة،ّيزيدّمنّصافيّقيمةّالوحدةّالمعنية

وبالعكس،ّتقللّخسارةّاالقتناءّمنّصافيّقيمةّ
ّعنّ ّناتجا ّذلك ّكان ّسواء  ّالمعنية، ّزيادةّالوحدة ّأو ّالمحددة ّاألصول ّقيمة انخفاضّفي

ّ.ةفيّقيمةّالخصومّالمحدد
ّ

ّاألصل،12-75ّّ ّلقيمة ّالكامل ّالتغير ّإلى باإلضافة
ّفيّ ّالتغير ّمقارنة ّكيفية ّمعرفة ّأن ّالهام فمن
القيمةّمعّالمعيارّالعامّللتضخم،ّفعندماّترتفعّ
قيمةّاألصولّبمرورّفترةّمعينةّمنّالزمنّإلىّ
ّيمكنّ ّلألسعار، ّالعام ّالمستوى ّعن ّيزيد ما
ّوالخدمات ّالسلع ّحجم ّلزيادة ّاألصول ّتبادل
ّلألسعارّ ّالعام ّمؤشر ّيغطيها ّالتي واألصول

ّفيّالبداية ّمنها ّأكثر ّالفترة ّفيّنهاية تسمىّ.
ّالسلعّ ّمن ّالحجم ّنفس ّتحفظ ّالتي الزيادة

ّالمحايدة ّالحيازة ّبمكسب ّوالخدمات مكاسب .
بمرور فترة من ( خسارة)االقتناء المحايدة 
في قيمة األصول ( النقص)الزمن هو الزيادة 

، في غياب المعامالت التي ستكون ضرورية
والتغيرات األخرى في حجم األصول للحفاظ 

على السيطرة على نفس الكمية من السلع 
ّ.والخدمات كما كان في بداية الفترة

ّ
ّخسارة12-76ّّ ّأو ّمكاسب ّبين ّالفرق ّعلى يطلق

االقتناءّالمحايدةّولنفسّالفترةّالزمنيةّمكاسبّ
ّالحقيقي ّاالقتناء ّخسارة ّأو ّقيمةّ. ّكانت إن

ّمكاسبّاأل ّمن ّأسرع ّبشكل ّتزيد ّال صول
ّالمحايد ّاالقتناء ّالّ. ّاألصول ّقيمة ّكانت إذا

ّفيّ ّالكلية ّالزيادة ّمثل ّسريع ّبشكل يزيد
ّفيقيدّ ّاإلطالق، ّعلى ّتزيد ّال ّأو األسعار،
ّحقيقية ّاقتناء ّخسارة ّاألصول .ّصاحب

ّ ّالحقيقي ّخسارة)مكاسبّاالقتناء ّالمبلغّ( هو
ّ ّتنقص)الذيّتتزايد ّقيمة( األصلّّمنّخالله

ّفيّ ّالفترة ّلهذه ّالمحايدة عنّمكاسبّاالقتناء
غيابّالمعامالتّوالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّ

ّاألصول ّواالسميةّ. ّالحقيقية ّاالقتناء مكاسب
ّيتمّ ّبينهم ّالمتداخلة ّوالعالقات والمحايدة

ّ.شرحهاّبالتفصيلّفيّاألقسامّالتالية
ّ

ّالتقييم12-77ّّ ّالموازنةّفيّحسابّإعادة يوصفّبند
ّ تغيرات في صافي القيمة الناتجة عن بأنه

مكاسب أو خسارة االقتناء االسمية، ويعرف 
بأنه المبل  الجبري لمكاسب االقتناء االسمية 
اإليجابية أو السلبية لجميع األصول 

 تجزئةوعند . والخصوم لوحدة مؤسسية
ّ ّاالقتناء ّاقتناءّّاالسميةمكاسب ّأرباح إلى

صافيّّحقيقيةّومحايدة،ّقدّتحلّالتغيراتّفي
ّاالسميةّ ّاالقتناء ّمكاسب ّعن ّالناتجة القيمة
إلىّتغيراتّصافيّالقيمةّالناتجةّعنّمكاسبّ
ّصافيّ ّوتغيرات ّالمحايدة ّاالقتناء ّخسائر أو
القيمةّالناتجةّعنّمكاسبّأوّخسائرّاالقتناءّ

ّالحقيقي ّيحظىّ. ّالذي ّالبند ّهو واألخير
ّ.باهتمامّتحليليّكبير

ّ
12-78ّّ ّالمصطلحات ّتبسيط ّأجل ّلنّمن والعرض،

يتمّاإلشارةّإلىّخسائرّاالقتناءّصراحةّماّلمّ
ّذلك ّالسياق ّيقتضي .ّ ّمصطلح "ّيستخدم

ّ ّاالقتناء ّمكاسب ّمكاسبّ" ّمن ّكال لتغطية
وخسائرّاالقتناءّعلىّفهمّواضحّبأنّمكاسبّ
ّإيجابية،ّ ّوكذلك ّسلبية ّتكون ّقد االقتناء

ّ ّمصطلح ّيستخدم ّاألصول"وبالمثل، بشكلّ"
ّاألصول ّلتغطية ّحدّّجماعي ّعلى والخصوم

سواء،ّماّلمّيقتضّالسياقّإلىّأنّيشارّإلىّ
ّ.الخصومّعلىّوجهّالتحديد

ّ
12-79ّّ ّبأنها ّاالقتناء ّمكاسب ّتوصف "ّوأحيانا

ّالمال ّرأس ّ"مكاسب ّفمصطلح ،ّ مكاسبّ"
ّ ّاالقتناء ّفيّ" ّواسع ّنطاق ّعلى يستخدم

ّيؤكدّ ّألنه ّهنا ّويفضل ّالتجارية المحاسبة
ّتترا ّالحيازة ّأرباح ّأن ّنحوّحقيقة ّعلى كم

ّفترةّ ّطوال ّاألصول ّالقتناء ّكنتيجة محض
ّاألشكال ّمن ّبأيّشكل ّتحويلهم ّدون .ّزمنية

ّأرباحّ "ّرأسّالمال"الّتشملّمكاسبّاالقتناء
فقطّمثلّاألصولّالثابتةّواألراضيّواألصولّ
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ّ ّأرباح ّتشمل ّأيضا ّولكن ّالمخزوناتالمالية
ّ ّأنواع ّقبلّّالسلعلجميع ّمن المحتجزة

ّ ّفي ّبما ّالعمل،ّالمنتجين، ّقيد ّهو ّما ذلك
ّ ّبأنها ّتوصف ّما ّالمخزونات"وغالبا  ".ّتقدير

ّمطابقةّ ّتتم ّالمالية، ّاألصول ّلمعظم بالنسبة
مكاسبّاالقتناءّالتيّمرتّبهاّوحدةّما،ّبشكلّ
ّالحيازةّعنّاقتناءّ مجملّأوّجزئيّمعّخسارة

ّالنظير ّللخصم ّالوحدة ّكذلكّ. ّليس األمر
الّتوجدّبالنسبةّلألصولّغيرّالماليةّكماّأنهّ

ّ.خصومّغيرّمالية
ّ

عندّالتخلصّمنّأصلّزادتّقيمتهّبسببّبيع12-81ّّ
ّشيئاّ ّله ّيحدث ّأو ّاالسمية ّاالقتناء مكاسب

ّتحقق ّيقالّأنّمكاسبّاالقتناءّقد ّآخر، إذاّ.
ّالمالكّ ّقبل ّمن ّاألصول ّعلى ّاإلبقاء تم

ّاالقتناء ّمكاسب ّتحقيق ّيتم ّلن ّالحالي، فيّ.
ّ ّيفهم ّما ّعادة ّالمكسبّاالستعمالّالشائع، أن

المحققّعلىّأنهّالمكسبّالمحققّبمرورّكاملّ
ّكانتّ ّأو ّاألصل ّفيها ّيمتلك ّالتي الفترة
ّتتزامنّ ّالفترة ّكانتّهذه ّسواء ّمعلقة الخصوم

ّال ّأم ّالمحاسبية ّالفترة ّمع ّنظامّ. وضمن
ّجميعّ ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّالقومية، الحسابات
ّمنّبدايةّ ّقياسها مكاسبّوخسائرّاالقتناءّيتم

ّالم يتم تحقيق مكاسب االقتناء  .حاسبيةالفترة
عندما يتم بيع أحد األصول التي زاد ( خسارة)
في القيمة بسبب مكاسب االقتناء ( انخفض)
منذ بداية الفترة المحاسبية، أو فك ( خسائر)

رهنه أو استخدامه أو التصرف فيه بأي 
طريقة أخرى أو عند إعادة دفع خصم به 

القتناء مكسب ا. مكاسب أو خسائر االقتناء
الغير محقق هو أحد األرباح المتراكمة لألصل 
الذي ما زال يملكه، أو الخصم الذي ما زال 
ّ.مستحق سداده في نهاية الفترة المحاسبية

ّاالقتناءّ ّخسارة ّأو ّمكسب ّأن ّذلك ويتبع
االسميةّألصلّماّهيّمبلغّمكسبّأوّخسارةّ
ّالفترةّ ّعن ّمحقق ّالغير ّأو ّالمحقق االقتناء

ّ.المعنية
ّ

 االسميةّمكاسب االقتناء            
 

ّأنّنميزّبينّأربعةّحاالتّمختلفة12-81ّّ منّالمفيد
اسميةّوأساليبّ اقتناء أدتّإلىّتحقيقّمكاسب

ّحالة ّكل ّفي ّتستخدم ّلكي ّالتقييم لوضوحّ.
العرض،ّفمنّالمفترضّفيّالوقتّالحاليّبأنهّ
الّتوجدّمعامالتّوالّتغيراتّأخرىّفيّحجمّ

ّ.التاريخينّالمذكورينالتدخلّبينّ
يعادلّ:ّاألصلّالمقتنىّخاللّالفترةّالمحاسبية .أّ

ّالفترةّ اقتناء مكاسب ّخالل ّالمتراكمة اسمية
ّالختاميةّ ّالعمومية ّالميزانية ّقيمة المحاسبية
ّالعموميةّ ّالميزانية ّقيمة ّمنها مطروحا

هذهّالقيمّهيّالقيمّالمقدرةّلألصولّ.ّاالفتتاحية
ّ ّفي ّعليها ّاالستحواذ ّتم ّسحبّإذا أوقات

ّالعمومية ّالميزانيات ّلمّ. ّاالسمية المكاسب
 .يتحقق

األصلّالمقتنىّفيّبدايةّالفترةّوالذيّتمّبيعهّ .بّ
ّالفترة ّخالل ّمكاسب: اسميةّ اقتناء يعادل

ّالفعليةّ ّأو ّالمقدرة ّالتصرف ّقيمة المتراكمة
ّالعموميةّ ّالميزانية ّقيمة ّمنها مطروحا

 .المكاسبّاالسميةّقدّتحقق.ّاالفتتاحية
ّالفترةصلّالمكتسبّخاللّالفترة،ّوماّزالّمقتنيا ّاأل .جّ ّتلك ّنهاية ّحتى ّمكاسب:  اقتناء يعادل

ّالعموميةّ ّالميزانية ّقيمة ّمتراكمة اسمية
مطروحاّمنهاّقيمةّاالستحواذّالمقدرةّّالختامية

ّلألصل ّالفعلية ّأو ّلمّ اقتناء مكاسب. اسمية
 .يتحقق

ّفيهاّ .دّ ّالتصرف ّتم ّوالتي ّالمكتسبة األصول
ّالمحاسبيةخاللّ ّالفترة  اقتناء يعادلّمكاسب:

ّأوّ ّالمقدرة ّالتصرف ّقيمة ّالمتراكمة اسمية
ّالمقدرةّ ّاالستحواذ ّقيمة ّمنها ّمطروحا الفعلية

 .المكسبّاالسميّقدّتحقق.ّأوّالفعلية
ّ

قدّيتمّالتعبيرّعنّالهويةّاألساسيةّالتيّتربط12-82ّّ
ّومعامالتهاّ ّالعمومية، ّالميزانيات بين

 اقتناء ىّفيّالحجمّوّمكاسبوالتغيراتّاألخّر
ّ:اسميةّ،ّعلىّالنحوّالتالي

ّ
ّالعموميةّّ ّالميزانية ّفي ّاألصل ّمخزون قيمة

ّالميزانيةّ ّتاريخ ّفي ّالمقيمة االفتتاحية
ّاالفتتاحية،

ّّ
مضافاّإليهّقيمةّاألصلّالمكتسبّأوّالذيّتمّ
التصرفّفيهّفيّالمعامالتّالمقيمةّفيّتاريخّ

ّتسجيلّالمعامالتّ،ّ
ّ

ّإلي ّمضافا ّقيمة ّحجمّفيّاالخرىّالتغييراته
ّالتغيراتّتسجيلّتاريخّفيّمقيمةّاالصل
ّ.االخرى

ّ
ّاألسميةّاالقتناءّمكاسبّقيمةّإليهّمضافاّ 
ّاألصلّعلى

ّ
ّالميزانيةّفيّاألصلّمنّالمخزونّقيمةّتساوي

ّاغالقّتاريخّعندّمقيمةّالختاميةّالعمومية
ّ.العموميةّالميزانية

ّفيّّ ّاألصولّوالخصوم ّالعموميةّقيم الميزانية
الختاميةّتشكلّأرباحّأوّخسائرّالحيازةّالغيرّ

تشملّقيمةّالمعامالتّقيمةّأرباحّأوّ.ّمحقق
ولذاّفإنهّيترتبّعلىّ.ّخسائرّالحيازةّالمحققة

ّالتقييمّ ّإعادة ّلبند ّالصحيحة ّالقيمة ّأن ذلك
ّالمحققةّ ّالحيازة ّأرباح ّجميع ّتشمل يجبّأن

تكونّالقيمةّوالغيرّمحققة،ّوبعبارةّأخرىّلكيّ
ّ.االسمية أوّلخسائرّاالقتناء الكاملةّلمكاسب

ّ
ّمكاسب12-83ّ ّإجمالي االسميةّ االقتناء ألن

ّعلىّ ّاألصول ّمن ّمعينة ّفئة ّفي المتراكمة
ّيتراكمّ ّما ّتشمل ّالزمن، ّمن ّمعينة مدىّفترة
ّالتصرفّ ّالتيّتم ّأو علىّاألصولّالمكتسبة
ّعنّ ّفضال ّالمحاسبية ّالفترة ّخالل فيها
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ّالت ّالميزانيةّاألصول ّفي ّالرقم ّهذا ّتمثل ي
ّمنّ ّفليس ّالختامية، ّأو ّاالفتتاحية العمومية
ّمنّ ّالحيازة ّأرباح ّإجمالي ّحساب الممكن

ّفقط ّالعمومية ّالميزانية ّبيانات ّيتمّ. ويمكن
ّ.إيضاحّهذاّمنّخاللّمثالّبسيط

ّ
وحدة111ّّافترضّأنّإحدىّالشركاتّتملك12-84ّّ

ّ ّالمخزون ّ ّعلى)من ّاألسهم ّأو ّالمخزونات
فيّبدايةّفترةّمحددة،ّوأنّقيمةّ(ّسبيلّالمثال

ّ ّتبلغ ّالوحدات ّمن ّوحدة 21ّّكل 2111ّأو
كقيمةّإجمالية،ّوفيّوقتّمعينّمنّهذهّالفترةّ

ّإلىّ ّ ّيرتفعّسعرّالوحدة ّشراء22ّّعندما يتم
فيّنهايةّالفترة،ّ.ّوحدة331ّوحدةّبتكلفة15ّّ

ّ ّإلى ّالسعر ّيرتفع 25ّّوعندما ّشراء 15ّيتم
،ّوتمثلّقيمةّرأسّالمالّعند375ّوحدةّبتكلفةّ

ّ ّالختامية 111ّّالميزانية ّبقيمة أو25ّّوحدة
ّتبلغّ ّإجمالية ّفي2511ّبقيمة ّوتمثلّالزيادة ،

ّ ّبقيمة ّالعمومية 511ّّالميزانية ّمكاسبوحدة
111ّاقتناءّغيرّمحققةّعلىّالمخزونّبقيمةّ

ّالميزانيةّ ّفي ّنقصا  ّالمعامالت ّقيمة وتمثل
ّقيم ّألن ّنظرا  ّوذلك ّالمالّالعمومية؛ ّرأس ة

ّ ّالعمومية ّالميزانية ّإلى 331ّ)المضافة أقلّ(
،ّويأتيّهذاّ(375)منّقيمةّرأسّالمالّالمباعّ

ّ 45ّ-)الفرق )ّ ّفي ّتخفيض قيمةّالنتيجة
،ّوبذلكّ نتيجةّبعضّمكاسبّاالقتناءّةصافيال

ّإلىّ ّاإلجمالية ّاالسمية ّالملكية ّأرباح تصل
ّبأن545ّ ّيفيد ّالذي ّبالتطابق ّيفي ّما ّوهو ،

ّأ ّبضاعة ّالفترة 2111ّ)ول ّإليهاّ( مضافا 
ّ 45ّ-)المعامالت ّمكاسبّ( ّإليها مضافا 

مضافا ّإليهاّالتغيراتّ(545ّ)االسميةّ االقتناء
ّاألصولّ 1ّ)األخرىّفيّحجم يساويّالقيمةّ(
ّ(.2511)الناتجةّفيّالميزانيةّالختاميةّ

ّ
بشكلّمباشر،ّّاالقتناءّمكاسبلحسابّإجمالي12-85ّّ

فإنهّمنّالضروريّالحفاظّعلىّسجالتّجميعّ
ّالفترةّ ّأثناء ّوالمستبعدة ّالمكتسبة األصول
ّعندهاّ ّتم ّالتي ّاألسعار ّوقيمة المحاسبية
ّأسعارّ ّإلى ّباإلضافة ّواستبعادها، اكتسابها
ّالفترةّ ّبداية ّعند ّالمودعة ّاألصول وكميات
ّالنوعّ ّهذا ّيستخدم ّحيث ّونهايتها، المحاسبية

ّالتس ّالماليةّمن ّاألصول ّحساب ّفي جيل
ّغيرّ ّاألصول ّلحساب ّمنه ّأكثر والخصوم

ّ.المالية
ّ

يمكنّحسابّكلّعنصرّمنّالعناصرّالخمسة12-86ّّ
ّ ّرقم ّالفقرة ّالتطابقّفي ،82ّ-12التيّتصنع

ّعلىّ ّتطرأ ّالتي ّللتغييرات ّشرحا  ّتقدم الميزانيةّالعموميةّبشكلّمباشرّوبشكلّمستقلّوالتي
ّاأل ّاألربعة ّالعناصر ّوبالتاليّيوجدّعن خرى،

ّحيثّالّ ّنفسها، ّالحالة لدىّكلّعنصرّمنها
يتمّتحديدّأيّمنهاّعلىّأنهاّقيدّللموازنة،ّومعّ
ذلكّنستنتجّمنّذلكّأنهّفيّحالةّحسابّأيّ
منّأربعةّعناصرّمنّالعناصرّالخمسةّبشكلّ
ّالخامسّ ّالعنصر ّتقدير ّيمكن ّفإنه مباشر،

ّاستغاللّ ّالسببّيمكن ّولهذا ّمتبق؛ علىّأنه
ّاالقتناءا ّمكاسب ّلتقدير ّمنّ لتطابق االسمية

العناصرّاألربعةّاألخرى،ّولكنّدونّتضمينّ
ّاالقتناء ّمكاسب ّأحدّ هذه ّأنها ّعلى االسمية

ّ.قيودّللموازنةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّ

 مكاسب االقتناء المحايدة           
 

المحايدةّعلىّبندّمنّ لحسابّمكاسبّاالقتناء12-87ّ
ّيفضلّت ّمؤشرّشاملّلألسعارّاألصول حديد

يغطيّأوسعّنطاقّممكنّمنّالسلعّوالخدماتّ
ّمؤشرّ ّيكون ّالعملية ّالناحية ّومن واألصول،
ّخيارا ّ ّالنهائية ّالخاصّبالمصروفات األسعار
ّمنّ ّالرغم ّعلى ّالدول ّمعظم ّلدى ّيمكنإمكانيةّاستخدامّمؤشراتّأخرىّلألسعارّبناء ّمقبوال  ّحيث ّللبيانات، ّالوصول ّإمكانية ّعلى
ّفقطّ ّمتاحا  ّالمؤشرات ّمن ّالنوع ّهذا ّيعد ّفيّأن ّشهور ّثالثة ّكل ّمرة ّأو ّعام ّكل مرة
ّهام،ّ ّوقت ّانقضاء ّوبعد ّاالحتماالت أفضل

ّاالقتناء ّمكاسب ّتزايد ّإلمكانية علىّ ونظرا 
األصولّالمودعةّلفتراتّقصيرةّفقطّفإنهّمنّ
ّمؤشرّ ّمن ّاالستفادة ّتحقيق ّكذلك الضروري

تّالتيّتطرأّعلىّاألسعارّالذيّيقيسّالتغيرا
ّبدونّ ّوبالتاليّتصبحّمتاحة  ّاألسعارّشهريا ، ّيفي ّوعادة ّالتأخير، ّمن أسعارّّمؤشرمزيد

ّالمتطلبات،ّكماّيعدّ(CPIّ)المستهلكينّ بهذه
ّوتقديرّ ّفي ّللدخول ّمقبوال  ّإجراء  ّحسابّاستخدامه ّبهدف ّالشامل ّالمؤشر تحركات

ّ.المحايدة مكاسبّاالقتناء
ّ

المحايدةّعلىّاألصولّ تناءتكونّمكاسبّاالق12-88ّ
ّفيّلفترةّزمنيةّمحددةّمساوية ّلقيمةّاألصولّعندّ ّالنسبي ّالتغير ّفي ّمضروبة  ّالفترة بداية
ّالمحددةّ ّالشاملة ّاألسعار ّمؤشرات بعض
ّومنّ ّالعام، ّالسعر ّمستوى ّفي لقياسّالتغير

ّاالقتناء ّمكاسب ّحساب ّيمكن المحايدةّ ثم
ّالفترةّ ّخالل ّالمودعة ّلألصول بسهولة

ّالميزانيةّال ّمن ّكال  ّعند ّتظهر ّالتي ّمنّمحاسبية ّويكون ّوالختامية، ّاالفتتاحية العمومية
المحايدةّعلىّ الصعبّتعقبّمكاسبّاالقتناء

ّأثناءّ ّأوّاستبعادها األصولّالتيّتمّاكتسابها
ّحاالتّ ّمعرفة ّحال ّفي ّإال ّالمحاسبية الفترة

ّ.االكتسابّأوّاالستبعادّالتيّتمت
ّ

 االقتناء الحقيقيةمكاسب           
 

الحقيقيةّعلىّاألصولّ تعرفّمكاسبّاالقتناء12-89ّّ
ّالفرقّبينّمكاسبّاالقتناء االسميةّ علىّأنها

والمحايدةّعلىّهذهّاألصول،ّومنّثمّتتوقفّ
ّاالقتناء ّمكاسب ّاألصولّ قيم ّعلى الفعلية

ّنحنّ ّالتي ّالفترة ّفي ّأسعارها ّتحركات على
ألسعارّبصددها،ّوالمتعلقةّبمتوسطّتحركاتّا

ّلمؤشرّاألسعارّ ّوفقا  ّقياسها ّتم ّكما العام،ّوتؤديّالزيادةّالنسبيةّفيّاألصولّإلىّاألخرى،
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ّاالقتناء ّيؤديّ مكاسب ّبينما ّإيجابية، حقيقية
ّإلىّ ّلألصول ّالنسبي ّالسعر ّفي النقص

ّارتفعّّحقيقيةّاقتناءّمكاسب ّسواء سلبية
ّ.مستوىّالسعرّالعامّأوّانخفضّأوّظلّثابتاّ 

ّ
ّاالقتناءّتكون12-91ّ ّالعملةّ مكاسب ّعلى االسمية

المحليةّواإليداعاتّوالقروضّالصادرةّبالعملةّ
ّأنّ ّيجب ّالتضخم ّفأثناء ّقيمة، ّبال المحلية

المحايدةّعلىّمثلّهذهّ تكونّمكاسبّاالقتناء
ّ ّأنّّوالخصوماألصول ّيجب ّوهنا إيجابية،

ّمكاسبّاالقتناء ّوتتساوىّ تكون ّسلبية الفعلية
ّ ّالمطلقة ّالقيمة ّاالقتناءّمعفي  مكاسب

المحايدة،ّوبمعنىّآخرّتنخفضّالقيمةّالفعليةّ
ّاألصولّلكلّمنّالدائنّوالمدينّكنتيجةّ لهذه
ّيمثلّ ّالمدين ّنظر ّوجهة ّومن للتضخم،
ّلاللتزاماتّزيادة ّ ّالفعلية ّالقيمة االنخفاضّفي

الظاهرةّفيّالشروطّالفعلية،ّ القيمةفيّصافيّ
ّ ّتحويل ّيوجد ّالواقع ّالقوةّّضمنيوفي في

لشرائيةّالفعليةّمنّالدائنّللمدينّمتساويةّفيّا
الفعليةّالسلبيةّعلىّ القيمةّمعّمكاسبّاالقتناء

ّالدائنونّ ّتعجل ّفعند ّااللتزامات، ّأو األصول
ّطلبّ ّيمكن ّالتحويالت ّمن ّالنوع ّهذا لمثل
ّالقروض،ّ ّعلى ّأعلى ّأسمية ّفائدة أسعار
ّالتحويالتّ ّلتعويض ّاإليداعات ّعلى وتمنح

استبدالّالقروضّذاتّالقيمّالمتوقعةّأوّيمكنّ
ّ.قياسيّرقمّلهاالماليةّالثابتةّبأخرىّ

ّالنسبية12-91ّّ ّالتغيراتّفيّاألسعار ّأن علىّاعتبار
ّيحققّ ّسلبية، ّأو ّإيجابية ّإما ّتكون ّأن يمكن
ّمكاسبّ ّمن ّربحا  ّاألصول ّبعض مالك

ّبمالكّ االقتناء ّالخسائر ّتلحق ّبينما الفعلية
بّأصولّآخرين،ّحيثّيمكنّأنّتؤديّمكاس

ّلصافيّ االقتناء ّهام ّتوزيع ّإعادة ّإلى الفعلية
ّبينّالوحداتّالمؤسسيةّ حقوقّاالقتناء الفعلية

ّمداهّ ّيتوقف ّحيث ّالدول، ّوحتى والقطاعات
علىّكميةّالتباينّبينّتغييراتّالسعرّالنسبيّ
التيّتطرأ،ّوبينماّيحدثّمثلّهذاّالتباينّحتىّ
ّتوجدّ ّفإنه ّعام ّتضخم ّوجود ّعدم ّحالة في

اميةّمرتبطةّبالمعدلّالعامّللتضخمّتأثيراتّنظ
كنتيجةّالنخفاضّالقيمّالفعليةّلألصولّالماليةّ

ّ.وااللتزاماتّعندماّيرتفعّمستوىّالسعرّالعام
ّ

الحقيقيةّتقومّبرفعّ وباعتبارّأنّمكاسبّاالقتناء12-92ّ
أوّخفضّالقوةّالشرائيةّلمالكّاألصول،ّفإنهاّ
ّوتعدّ ّاالقتصادي، ّسلوكهم ّعلى ّتأثيرا  ّاالقتناءتملك ّاقتصاديةّ مكاسب ّمتغيرات الفعلية
ّألغراضّ ّوكذلك ّالشخصي، ّحقهم ّفي هامة
ّكماّ ّالمال، ّرأس ّتكوين ّأو ّالتحليل استهالك
يمكنّأنّيثارّجدلّحولّأنهّيجبّأنّتتشابهّ

ّاالقتناء ّهوّ مكاسب ّكما ّالدخل ّمع الفعلية
ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ؛ّ(SNA)معرفّفي
ّشمولي ّأكثر ّمقياس ّعلى ّللدخل،ّللحصول ة

ّذلك،ّ ّعلى ّالرأي ّفي ّإجماع ّيوجد ّال ولكن
ّمكاسبّ ّلتقدير ّالعملية ّالصعوبة ّعن ّاالقتناءوبعيدا  ّعلىّ وخسائر ّتأثيرها ّيكون الفعلية

ّهوّ ّليس ّاالقتصادي ّالسلوك ّعلى األرجح
ّوعلىّ ّالعيني، ّأو ّالنقدي ّالدخل ّعلى نفسه
ّالمعلوماتّ ّأن ّالواضح ّمن ّذلك ّمن الرغم

ّاالق ّبمكاسب ّإلىّ تناءالمتعلقة ّبحاجة الفعلية
ّوالمحللينّ ّالمستخدمين ّلجميع ّمتاحة جعلها

ّ.وصانعيّالقرارّالسياسي
ّ

ّالحصولّعلىّمكاسبّاالقتناء12-93ّ ّيمكن ّأنه  بما
ّ ّخصمّّالبواقيّبأسلوبالفعلية ّخالل من

ّاالقتناء ّاالسميةّ مكاسب ّتلك ّمن المحايدة
الفعليةّّاالقتناءّمكاسبتتوقفّإمكانيةّحسابّ

ّإمكان ّمكاسبّاالقتناءعلى ّحساب ّتحقيق  ية
ّ.االسميةّوالمحايدة

ّ
مكاسب و خسائر االقتناء لألصول .       8

 المحددة
 

 األصول الثابتة         
 

ّاالقتناء12-94ّ ّمكاسب ّحساب ّبالرجوعّ يتم االسمية
ّثابتةّ ّتظل ّالتي ّااللتزامات ّأو ّاألصول إلى
ّقياسّ ّفيها ّيتم ّالتي ّالفترة ّخالل ّوكميا  ّاالقتناءكيفيا  ّحسابّ مكاسب ّيتم ّال ّثم ّومن ،
ّاألصولّ ّقيمة ّعلى ّتطرأ ّالتي التغييرات
ّأوّ ّالتجهيزات ّأو ّالمباني ّمثل المادية
المخزوناتّوالمودعةّمنّقبلّالمنتجين،ّوالتيّ
ّالماديةّ ّبعضّالتحويالت ّإلى ّإسنادها يمكن
ّاألصولّ ّهذه ّعلى ّتطرأ ّالتي ّاالقتصادية أو

ّ ّأو ّكانّتطويرا  ّسواء ّعلىّأنهاّالمادية إتالفا
ّاقتناء ّالخصوصّيتمّ مكاسب ّوجه ّوعلى ،

ّ ّالثابتةّّالتناقصتسجيل ّاألصول ّقيمة في
ّللتلفّ ّللمنتجينّوالذيّيحدثّنتيجة المملوكة
ّأوّ ّلإلهالك ّالعادية ّالمعدالت ّأو المادي

ّ ّأنهّّالعرضيالتلف ّعلى ّبها ّيلحق الذي
ّمكاسبّ ّوليس ّالثابت ّالمال ّلرأس استهالك

ّ.سالبة اقتناء
ّ

ينبغيّحسابّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّمن12-95ّّ
ّعندّ ّوآخرها ّالمدة ّأول ّبضاعة ّتقييم خالل
ّالتحديد؛وذلكّ ّعلىّوجه ّللفترة متوسطّالسعر

ّأيّ ّمنّاستبعاد ،ّاقتناءّمكاسببهدفّالتأكد
ّلهذهّ ّمتوسط ّلسعر ّوفقا  ّاألخذ ّيتم ّما ّمعالفترة،ّويعدّذلكّمقبوال ّبشكلّتقريبيّفيّحالةّوكثيرا  ّيكونّأقلّوجود ّولكنه دلّمعتدلّللتضخم
ّفيّ ّالتضخم ّمعدل ّيكون ّولذلك ّذلك،؛ من

ّ.حالةّوجودّتضخمّحادّمضلال ّجداّ 
ّ

االسميةّعلىّ يمكنّأنّتحدثّمكاسبّاالقتناء12-96ّ
ّبسببّ ّإما ّوذلك ّالحالية، ّالثابتة األصول
ّاألصولّ ّسعر ّبسببّتغير ّأو ّالعام التضخم

ّالّيتوقفّإ ّبمرورّالوقت،ّوعندما نتاجّنفسها
أصولّمنّنفسّالنوعّوبيعهاّفيّالسوقّفإنهّ
ّللميزانيةّ ّوفقا  ّالحالية ّاألصول ّتقييم ينبغي
العموميةّعندّاالفتتاحّأوّاإلغالقّعندّسعرّ
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المشتريّالحاليّألمالكّمنتجةّتكونّأقلّمنّ
االستهالكّالمتراكمّلرأسّالمالّالثابت،ّوحتىّ
ّاألسعارّ ّعلى ّبناء  ّحسابها ّيتم ّالوقت ةّوقتّسحبّالميزانيةّالعمومية،ّوعندماّالسائدهذا
يتوقفّإنتاجّأصولّجديدةّمنّهذاّالنوعّيمكنّ
أنّيتسببّتقييمّاألصولّالحاليةّفيّمشكالتّ
ّإنتاجّ ّيتوقف ّلم ذا ّوا  ّصعبة، ّوعملية نظرية
نّاختلفتّبعضّ أنواعّمشابهةّمنّاألصول،ّوا 
ّاألصولّ ّتلك ّعن ّكبير ّبشكل خصائصها

ّ ّالمّر)الحالية ّمن ّجديدة ّأوّنماذج كبات
ّالمثال ّسبيل ّعلى ّالمقبولّ(الطائرات ّمن ،

ّاستمرارّ ّحالة ّفي ّبأنه ّاالعتبار ّفي األخذ
إنتاجّاألصولّالحاليةّفإنّأسعارهاّتتحركّفيّ
ّاألصولّ ّفيه ّتتحرك ّالذي ّالمسار نفس
الجديدة،ّوعلىّالرغمّمنّذلكّيصبحّمثلّهذاّ
ّتحسينّ ّيتم ّعندما ّتساؤل ّمحل االفتراض

ّالتطوركبرّمنّخاللّاألصولّالجديدةّبشكلّأ
،ّوتوجدّمناقشةّموسعةّتتعلقّبهذاّالتكنولوجي

ّ.الموضوعّفيّقياسّرأسّالمال
 

 المخزونات           
ّ

االسميةّ يمكنّأنّيشكلّتقديرّمكاسبّاالقتناء12-97ّ
ّنظرا ّ ّوذلك ّما؛ ّصعوبة ّالمخزونات على
ّحجمّ ّبالمعامالتّأو لنقصّالبياناتّالخاصة
ّشرحهّ ّسبق ّوكما ّالمخزونات، ّفي التغييرات
ّتسجيلّ ّيمكن ّال ّالسادس ّالفصل في
المعامالتّالتيّتتمّفيّمخزونّالبضائعّالتيّ
ّينبغي،ّ ّكما ّالصنع ّتامة ّأو ّالعمل ّقيد تكون

ّمع امالتّداخلية،ّحيثّيرجعّذلكّإلىّكونها
ّضمنّ ّتدخل ّالتي ّالبضائع ّاعتبار ويمكن
المخزوناتّعلىّأنهّتمّاكتسابهاّمنّقبلّمالكّ
المؤسسةّمنّالمؤسسةّنفسهاّعلىّأنهّالمنتج،ّ
ّمنّ ّتستبعد ّالتي ّالبضائع ّاعتبار ّيمكن بينما
ّقبلّ ّمن ّمنها ّالتخلص ّتم ّأنه المخزونات
لىّالمنتجّالستخدامهاّفيّاإلنتاجّأوّ ضهاّللبيع،ّكماّيجبّتقييمّهذهّالمعامالتّلعّرالمالكّوا 
الداخليةّعندّاألسعارّالسائدةّفيّالفتراتّالتيّ
تحدثّفيها،ّوبالتاليّتتضمنّقيمةّالمسحوباتّ

ّ ّعندّّاقتناءّمكاسبأية ّالمخزونات على
ّقيمةّ ّإدخال ّعدم ّيضمن ّما ّوهو تخزينه،

ّاالقتناء ّمنّ مكاسب ّالرغم ّوعلى ّالناتج، في
ّفي ّشرحه ّسبق ّوكما ّمنّّذلك، الفقرات

لى142.6ّّ فإنهّعندماّيمثلّتخزين145.6ّّوا 
ّتكونّعامال ّهاما ّلتمديدّعمليةّاإلنتاجّالّيتمّّالسلع ّالتي ّالبضائع ّقيمة ّفي ّالزيادة حصر

ّاقتناء ّمكاسب ّأنها ّعلى ّاإلنتاج ّلهذا  نتيجة
أسمية،ّوفيّحالةّإعادةّبيعّالبضائعّيجبّأنّ
ّتتضمنّقيمةّالبضائعّعندّسحبهاّمنّالمخزن
ّفيّ ّحدثت ّأسمية ّخسائر ّأو ّأرباح ّأي قيمة
فترةّالتخزينّولكنّليسّقيمةّأيّهامشّيدركهّ
ّآخرّ ّوبمعنى ّالتجزئة، ّتاجر ّأو ّالجملة تاجر
يتمّتقييمّالبضائعّالتيّسحبتّمنّالمخزوناتّ
وفقا ّلألسعارّالسائدةّفيّوقتّسحبّالبضائعّ

ّالبضائعّ ّفيها ّأدخلت ّالتي ّالحالة ّنفس في
ّ(.الةّالتخزينويستثنىّمنّذلكّح)

ّ
يكونّالهدفّمنّتغييراتّالحجمّعلىّاألرجح12-98ّّ

ّالتالفةّ ّالبضائع ّمن ّالمخزونات ّتكون هو
ّالكوارثّ ّمثل ّاالستثنائية ّلألحداث كنتيجة

ّ ّوغيرها)الطبيعية ّوالزالزل ّالفيضانات أوّ(
الحرائقّالكبرى،ّويتمّاختبارّالخسائرّالدوريةّ

ّ ّالخسائر ّمثل ّالمخزونات ّمن التيّللبضائع
ّبنفسّ ّالسرقة ّأو ّالعادي ّالتلف ّنتيجة تحدث
ّالمسحوباتّ ّفي ّالمستخدمة الطريقة
ّاالقتناء ّمكاسب ّترتبط ّوبذلك  المدروسة،
ّبمستوىّ ّفقط ّالمخزونات ّعلى االسمية
ّاالستثنائيةّ ّالخسائر ّأخذ ّبمجرد المخزونات

ّ.والدوريةّعلىّالمخزوناتّفيّاالعتبار
ّ

ّسجالتّكميا12-99ّ ّحفظ ّيتم ّلم ّما ّالبضائعّإذا ت
ّوكذلكّ ّمنه ّوتخرج ّالمخزونات ّتدخل التي
أسعارهاّفيّهذهّالفتراتّفلنّيمكنّقياسّقيمةّ
ّوبماّ التغييراتّفيّالمخزوناتّبشكلّمباشر،
أنّمثلّهذهّالسجالتّيمكنّأالّتكونّمتوفرةّ
ّاستنتاجّ ّمحاولة ّالضروري ّمن ّيصبح فإنه
ّقيمةّ ّمن ّالمخزونات ّفي ّالتغييرات قيمة

ّ ّالمخزونات ّواإلقفالّكميات ّاالفتتاح عند
باستخدامّالطرقّالتيّتسعىّلتجزئةّالفرقّبينّ
قيمّأسهمّاألصولّعندّاالفتتاحّواإلقفالّداخلّ

االسمية،ّحيثّ المعامالتّوّمكاسبّاالقتناء
ّالتيّ ّلالفتراضات ّمناسبة ّالطرق ّهذه تعد
ّمكاسبّوخسائرّ ّتقدير ّويشتمل بنيتّعليها،

ّعلىّالقائمةّعلىّبياناتّنهايةّ االقتناء الفترة
ّاألسعارّ ّزيادة ّهو ّأولهما ّجدليين، افتراضين

Linearlyّ)ّخطيّبشكل ّالفترةّ( خالل
ّانخفاضّ ّأو ّزيادة ّحجم ّفي ّالتغيير وثانيهما

ّ ّالميزانيةّّخطيّبشكلالمخزونات بين
ّويكونّكالّ ّاالفتتاحّواإلغالق، العموميةّعند
ّفيّ ّوخصوصا  ّاالحتمال ّبعيدي االفتراضين

ّالمنتجاتّالموسم ّينبغيّاالنتباهّحالة ّكما ية،
ّللحساباتّ ّفقط ّمشكلة  ّيعد ّذلك ّأن ّتغييراتّإلى ّقيم ّالحتياج ّنظرا  ّوذلك ّلقياسّالتراكمية؛ ّوالمخرجات ّللمدخالت المخزونات

ّ ّوالقيمةّّالوسيطاالستهالك والمدخالت
ّنظامّ ّموازنة ّقيود ّتجتمع ّوهنا المضافة،

ّ ّالقومية ّإذاّ(SNA)الحسابات ّعام ّوبشكل ،
ّاألنواعّمنّ بهدفّّاالفتراضاتلزمّعملّهذه

ّاالقتناء ّوخسائر ّمكاسب فينبغيّ استنتاج
ّوجهّ ّوعلى ّممكنة، ّفترة ّأقصر ّفي عملها
الخصوصّيفضلّتراكمّالتقديراتّالربعّسنويةّ

ّ.لهذاّالنوعّعلىّالتقديرّالسنويّللنوعّنفسه
           
 النفائس          

 
ّالن111.12ّ ّبهاّطبيعة ّاالحتفاظ ّيتم ّأنه ّهي فائس

ّترتفعّ ّأن ّوأمل ّتوقع ّعلى ّللقيمة كمخزن
قيمتهاّمعّمرورّالوقت؛ّوتعاملّأيةّزيادةّفيّ
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 قيمةّمقتنىّثمينّفرديّعلىّأنهّمكاسبّاقتناء
ّاسمية ّإلىّمكاسبّ. ّالربح ّذلك ّتقسيم ويمكن
ّأوّ االقتناء ّالنمطية ّبالطريقة ّوحقيقي محايد
ّ.المعيارية

ّ
 ل المالية والخصوماألصو         

 
ّوصف111.12ّّ ّالمالئم ّيكونّمن ّما ّليسّدائما  ّفإنّنظرا  ّسعر ّلها ّبأن ّوالخصوم ّالمالية األصول

ّالتعاملّ ّيتم ّوأنه ّيبدو ّالحيازة ّوخسائر أرباح
ّعلىّ ّمختلفة ّلفئات ّتبعا  ّمختلف ّبشكل ّتنطبقّمعها ّنفسها ّالمبادئّاألساسية ّمنّأن الرغم

تغيراتّأخرىّّكماّأنّهناك.ّعلىّكافةّالفئات
ّالماليةّ ّاألصول ّحجم ّفي ّالحدوث محتملة
والخصوم،ّكماّهوّموضحّفيّالقسمّب،ّغيرّ
ّ.أنّتلكّالتغيراتّيتمّتجاهلهاّعموما ّفيماّيلي

ّ
ّالسحب112.12ّّ ّوحقوق ّالنقدي ّالذهب باستثناء

ّيتعلقّ ّفيما ّأوال  ّالمناقشة ّتجري الخاصة،
ّثمّ ّالمحلية ّبالعملة ّاألصول ّتقييم ّأو بتسمية

تطرقّإلىّاآلثارّالمترتبةّعندماّيتمّتسميتهاّال
ّ.بالعملةّاألجنبية

ّ
 لذهب النقدي وحقوق السحب الخاصةا          

 
ّتسعيره113.12ّّ ّيتم ّما ّعادة ّالذهب ّسعر ّأن حيث

ّخاضعا ّ ّيكون ّالنقدي ّالذهب ّفإن بالدوالر
ّاالقتناء ّوخسائر ّوالحقيقيةّاال لمكاسب سمية

ّ ّالصرف ّسعر ّفي ّالتغيرات وأيضا ّبسبب
ّ.بسببّالتغيراتّفيّسعرّالذهبّنفسه

علىّسلةّمكونةّمنّأربعّعمالتّرئيسيةّعادةّونظرا ّألنّقيمةّحقوقّالسحبّالخاصةّتستند114.12ّّ
ّتكونّقيمةّحقوقّالسحبّالخاصةّعرضةّ ما

ّاقتناء ّوخسائر ّوحقيقة مكاسب ّاسمية ومنّ.
وقتّألخرّربماّتجرىّتوزيعاتّوتخصيصاتّ

لخاصة،ّوعندماّيحدثّجديدةّلحقوقّالسحبّا
ّأنهّ ّعلى ّالتوزيع ّأو ّالتخصيص ّيقيد ذلك

ّ.معاملة
ّ
  العملةّّّ
 

ّالمحليةّعرضةّأليّمكاسب115.12ّّ ّالعملة الّتكون
ّاقتناء ّخسائر ّإليهاّ أو ّالنظر ّويمكن اسمية؛

ّ ّأنها ّعلى ّفيها ّكمية"والتفكير ّمنّ" ثابتة
ّ ّالعملة ّدوالرّ)وحدات ّالمثال، ّسبيل على

ّيكونّوحدةبسعرّمعينّ(ّواحد ومعّ.ّدائما ّما
ّاالقتناء ّمكاسب ّأن ّمن ّالرغم ّوعلى  ذلك،
االسميةّصفرّالّيكونّالحالّعلىّهذاّالنحوّ

ّالعملة ّعلى ّالمحايدة ّالحيازة ّأرباح ّمع وفيّ.
ّتكونّمكاسبّاالقتناء المحايدةّ ظلّالتضخم،
ّاالقتناء ّمكاسب ّتكون ّولذا الحقيقيةّ موجبة
ّ.الحجمالمرتبطةّبهاّسالبةّومتساويينّفيّ

ّ
 الودائع والقروض         

 
ّبالعملة116.12ّّ ّالمقيمة ّأو الودائعّوالقروضّالمسماة

ّمكاسبّ ّتسجل ّال ّاألخرى ّهي المحلية
االسميةّلنفسّاألسبابّمثلهاّ وخسائرّاالقتناء

ّمثلّالعملة ّتكونّهناكّزياداتّفيّقيمّ. وقد
قرضّأوّوديعةّماّخاللّفترةّمحاسبيةّبيدّأنّ

ّيع ّوأنه ّالبد ّفيّذلك ّبما ّالمعامالت ّإلى زى
ّالسابقّلألصل ّللمستوى ّالفائدة .ّذلكّإضافة

ّالودائعّ ّفإن ّالعملة، ّمع ّالحال ّهو وكما
ّتسجلّ ّالمحلية ّبالعملة ّالمقيمة والقروض

ّاقتناء ّمكاسبّ خسائر ّقدر ّنفس ّلها حقيقية
ّ.المحايدة اقتناء

ّ
 الدين سندات         

قيمّسوقيةّوتلكّّّالدينّسنداتعادةّماّتكون117.12ّّّ
ّومعّ ّالوقت؛ ّمرور ّمع ّتتغير ّالسوقية القيم
ّتعاملّ ّالقيمة ّفي ّالتغيرات ّكافة ّليست ذلك،

ّ.علىّأنهاّمكاسبّوخسائرّاالقتناء
ّ

السندّهوّورقةّماليةّتمنحّحاملهاّالحقّغير118.12ّّ
ّنقديثابتّأوّدخلّّنقديالمشروطّفيّدخلّ

ّمتغيرّمحددّتعاقديا ّعلىّمدىّفترةّمحددةّمنّ ّوكذلك ّالسنداتّ)الوقت ّحالة ّعدا فيما
ّالدائمة ّالحياة/ ّمدى ّالدخل ّذات (ّالسندات

فيّتاريخّّلألصلالحقّفيّمبلغّمحددّكسدادّ
ّمحددة ّتواريخ ّأو ّتداولّ. ّيتم ّما وعادة

السنداتّفيّاألسواقّويجوزّلحاملّالسندّأنّ
ّالسند ّعمر ّخالل ّعديدة ّمرات ّيتغير وفيّ.
ّمصدر ّيكون ّأن ّيمكن هذهّّبعضّاألحيان،

ّاألصلّالمتبقيّفيّ ّعلىّسداد أيّوقتّعنّطريقّشراءهّمرةّأخرىّفيّوقتّالسنداتّقادرا 
ّ.سابقّعلىّتاريخّاستحقاقّأداءهّأوّدفعه

119.12ّّ ّالجزء ّفي ّموضح ّهو ّالفصل4ّّكما من
السابعّعشر،ّعندماّيتمّإصدارّسندّماّبسعرّ
مخفضّبماّفيّذلكّالسنداتّالمحسومةّبدونّ

بدونّقسيمةّفإنّالفرقّعائدّوسنداتّالقرضّ
ّأوّ ّاالسمية ّوقيمتها ّإصدارها ّسعر بين

ّ ّقيمتها ّأو ّيحينّّاإلسترداديةالوجهية عندما
ّ ّدفعها ّاستحقاق ّالتيّّ–وقت ّالفائدة يقيس

ّعمرّ ّطوال ّبدفعها ّملزما  ّمصدرها يكون
وتقيدّهذهّالفائدةّعلىّأنهاّدخلّملكيةّ.ّالسند

مستحقّالدفعّمنّقبلّمصدرّالسندّومستحقّ
ّالسندّّالقبض ّصاحب ّأو ّحامل ّقبل من

ّقسيمةّ ّأو ّكوبون ّفائدة ّأي ّإلى باإلضافة
ّالسندمدفوعةّفعليا ّمنّقبلّمصدرّالسندّفيّفتراتّ ّعمر ّمدى ّعلى ّمحددة ّزمنية ومنّ.
حيثّالمبدأ،ّتعاملّالفائدةّالمتراكمةّعلىّأنهّ
ّالسندّ ّفي ّفيّوقتّواحد ّاستثمارها ّإعادة تم

ّالسند ّحامل ّقبل ّمن ّذ. ّعلى ّيتمّوبناءا  لك،
ّلقيمةّ ّكحيازة ّالمالي ّالحساب ّفي قيدها

ّالقائم ّلألصل ّإضافية ّالزيادةّ. ّفإن وبالتالي،
التدريجيةّفيّسعرّالسوقيّللسندّوالذيّيعزىّ
ّوالمتراكمةّ ّاستثمارها ّالمعاد ّالفائدة ّتراكم إلى

وهوّ.ّالمتبقيّاألصلّمبلغتعكسّنموا ّفيّّ–
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ّفيّالقدرّأوّالحجمّوليسّنمواّ  ّباألساسّنموا 
فيّالسعر،ّحيثّالّيتولدّعنهّأيّربحّحيازةّ

ّاقتناء ّأوّخسارة ّالسند ّالسند لحامل .ّلمصدر
ّتراكمّ ّعن ّوالناتجة ّالقيمة ّفي ّالزيادات وتقيد
ّوفيّ ّاألولي ّالدخل ّتوزيع ّحساب ّفي الفائدة
الحسابّالماليّوليسّفيّحسابّإعادةّالتقييمّ

ّفيّ) ّاألخرى ّالتغيرات ّفي ّتسجل ّال كما
ّ.(حسابّحجمّاألصول

ّ
ّالسعر111.12ّّ ّثابتة ّالسندات ّأسعار ّتتغير كذلك،

القابلةّللتسويقّعندماّتتغيرّأسعارّالفائدةّفيّ
ّلسعرّالسوقّحيثّتتغيرّاألسعارّعكسيا ّمعّحركاتّ ّمعين ّتغير ّأثر ّويكون ّالفائدة؛ سعر
ّقربّ ّكلما ّأقل ّفردي ّسند ّسعر ّعلى الفائدة

ّالسند ّدفع ّاستحقاق ّموعد ّالتغيراتّ. وتشكل
السنداتّالعائدةّللتغيراتّفيّأسعارّّفيّأسعار

ّ ّبالسوق ّالسعرّّ–الفائدة ّفي ّتغيرات تشكل
ّكمية ّتغيرات ّوليس ّهذهّ. ّتولد وبالتالي،

التغيراتّأرباحّأوّخسائرّحيازةّاسميةّلكلّمنّ
ّللسندات ّوالحاملين ّالمصدرين ّالزيادةّ. وتدر

ّاقتناء ّمكاسب ّالفائدة ّأسعار أسميةّ في
لنسبةّللهبوطّلمصدرّالسندّوالعكسّصحيحّبا

ّالفائدة ّفيّأسعار ّالفائدةّ. ّسعر ّيتغير وحيثما
ّالتغيرّ ّهذا ّويقيد ّللسند؛ ّالسوقية ّالقيمة تتغير

ّتقييم ّكإعادة ّالقيمة ّفي ّنظامّ. ّنطاق وفي
ّالمقيدةّ ّالفائدة ّوتحسب ّالقومية، الحسابات
ّأقربّ ّبات ّاالسترداد ّتاريخ ّأن ّحقيقة بسبب
.ّعلىّأساسّسعرّالفائدةّوقتّتاريخّاإلصدار

ّمكاسبّ ّتكون ّبأسره، ّالسند وعلىّمدىّعمر
ّاالقتناء ّ وخسائر ّمتوازنة معوضةّ)االسمية

وتكونّالفائدةّالكليةّالمسجلةّهيّالفرقّ(ّتلقائياّ 
ّ.بينّسعرّاإلصدارّوسعرّاالسترداد

ّالسندات111.12ّّ ّتتغيرّأسعار ّربما ّعلىّذلك، عالوة
ّ ّاالئتمانية ّاألهلية ّفي ّللتغير ّارتفاعاّ )نتيجة

ّوانخفاضاّ  ّللضامن( ّأو ّللمصدر ّعنّ. وينشأ
ّاإلدخاالتّ ّأنواع ّنفس ّالتغيرات ّهذه مثل
ّالفائدة ّمعدل ّأو ّسعر ّفي ّتغيرات .ّباعتبارها

ويرجعّذلكّإلىّأنّالسعرّالسوقيّللسندّيتغيرّ
ّاالئتمانيةّ ّلألهلية ّالسوق ّنظرة ليعكس

ّللمصدر ّالتدهورّ. ّأن ّعلى ّذلك ّينطوي وال
وضّينبغيّقيدهّعلىّالذيّيلحقّبالودائعّوالقّر

ّتقييمات ّإعادة ّأنه ّالالئقةّ. ّالمعاملة وتناقش
إلى66.13ّّللقروضّالمشوبةّفيّالفقراتّمنّ

68.13.ّ
ّ

اسميةّعلىّ قدّتتراكمّمكاسبّأوّخسائرّاقتناء112.12ّ
ّمعّ ّالحادثة ّالطريقة ّبنفس الكمبياالت
السندات؛ّومعّذلك،ّحيثّأنّالكمبياالتّهيّ

اتّأوقاتّاستحقاقّأوراقّماليةّقصيرةّاألجلّذ
ّاقتناء ّمكاسب ّعموما  ّتكون ّبكثير،  أقصر
ّأقلّ ّالفائدة ّسعر ّفي ّالتغيرات ّجراء مولدة
ّاالسميةّ ّالسنداتّذاتّنفسّالقيمة ّمن بكثير

ّ.أوّالوجهية
ّ

صندوق  الحصص و أسهم/ األسهم العادية        
  -:االستثمار
بالنسبةّللشركاتّالتيّهيّمنشآتّلالستثمار113.12ّّ

ّفإنّّاألجنبي المباشرّولصناديقّاالستثمارّ،
أيّمكاسبّغيرّموزعةّتبينّعلىّأنهاّأرباحّ
ّالدخلّ ّتوزيع ّحساب ّفي ّاستثمارها معاد
ّاستثمارّلألرباحّفيّالحسابّ األوليّوكإعادة

ّالمالي ّقيمةّ. ّاألرباح ّاستثمار ّإعادة ويزيد
ّ ّالعادية)الحصص ّاألسهم ّأسهمّ( وكذلك

المدرجةّّوبالنسبةّلألسهم.ّصندوقّاالستثمار
وأسهمّووحداتّصندوقّاالستثمارّفإنّأسعارّ
ّالقيمةّ ّفي ّالتغيرات ّوتعامل ّتتواجد السوق
بخالفّالتغيراتّالناجمةّعنّاألرباحّالمعادةّ
ّمكاسبّوّخسائرّاقتناءّ ّعلىّأنها استثمارها
ّبدونّ ّالمخزونات ّمع ّالحال ّهو ّمثلما ّ.مكونّمخزنّأوّمقتنياتّأوّنفائستماما 

ّ
ّالحصص،114.12ّّ ّاألخرىّمن ّلألشكال ّبالنسبة أما

ّمشابهةّ ّبطريقة ّاالقتناء ّمكاسب تحسب
ّقيمةّ ّحساب ّفيه ّيتم ّالذي لألسلوب

ّألشباهعلىّسبيلّالمثال،ّبالنسبةّ.ّالحصص
وحيثّتشتقّقيمةّالحصصّاألخرىّّالشركات

باعتبارهاّرصيدّاألصولّناقصا ّااللتزاماتّأوّ
ّعل ّاالقتناء ّمكاسب ّتحسب ّأنهاّالخصوم ى

مجموعّمكاسبّاالقتناءّعلىّاألصولّناقصا ّ
ّ.مكاسبّاالقتناءّعلىّااللتزاماتّأوّالخصوم

 
 التقاعدية المعاشات التأمين،برامج           

 الموحدة والضمانات
 

ّتقيم115.12ّّ الخاصةّبنظمّّالموحدةّالضماناتعندما
ّبالعملةّ ّالتقاعدية ّوالمعاشات ّالتأمين وبرامج
ّمكاسبّ ّعام ّبشكل ّهناك ّيكون ّال المحلية
ّيوجدّ ّال ّمثلما ّتماما  ّاسمية ّاقتناء ّللعملةّوخسائر ّبالنسبة ّاسمية ّاقتناء مكاسبّوخسائر

ّوالقروض ّالودائع ّأو ّإذاّ. ّاستثنائي، وبشكل
ّكانّقدّتمّالموافقةّعلىّرقمّمعينّلمطالبةّلم
تسددّبعدّوقدّتمّالموافقةّعلىّأنّيكونّدفعةّ
ّمكاسبّ ّهناك ّيكون ّقد ّحينئذ ّمدرجة معلقة

ّ.وخسائرّاقتناءّاسميةّمقيدهّله
ّ

ّبالمعاشات116.12ّّ ّمعنيا  ّاألمر ّيكون ّما ّاالستحقاقاتّبقدر ّقيم ّفي ّالزيادات ّتقيد التقاعدية
بمقتضىّالتبويبّأوّالفهرسةّعنّطريقّإعادةّ

ّاالستثم ّدخل ّإلىّاستثمار ّدفعه ّالمستحق ار
ّ.المستفيدينّوليسّفيّحسابّإعادةّالتقييم

ّ
ّالمالية117.12ّّ ّالمؤسسات ّتستخدمها ّالتي األصول

ّوالنظمّ ّالبرامج ّبموجبّهذه ّبالتزاماتها للوفاء
ّعلىّ ّ؛ ّاالقتناء ّمكاسب ّمن ّبالفعل تستفيد
ّالحصصّ ّفي ّاالستثمارات ّالمثال، سبيل

االلتزاماتّتجاهّوصناديقّاالستثمار،ّغيرّأنّ
حامليّالبوالصّوالمستفيدينّتتغيرّفقطّنتيجةّ
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ّحجمّ ّفي ّاألخرى ّوالتغيرات للمعامالت
ّ.األصول

ّ
 للموظفين األسهم خياراتالمشتقات المالية و            
 

ّوبالتالي118.12ّّ ّمعلنة ّأسعار ّلها ّالمالية المشتقات
ّتماما ّ ّاسمية ّاقتناء ّوخسائر ّمكاسب ّتسجل ّالحال ّهو ّوأسهمّمثلما ّالمدرجة ّاألسهم مع

وكماّهوّموضحّ.ّووحداتّصندوقّاالستثمار
منّالفصلّالسابعّعشر،ّوّربما6ّّفيّالجزءّ

ّهيّ ّالموظفين ّلألسهم ّالخيار ّعقد تسجل
ّاقتناءّ ّوخسائر ّمكاسب ّأنها ّعلى األخرى

ّ.اسمية
ّ

 الدفع/ الحسابات األخرى برسم القبض     
 

دفعّالمقيمةّال/ّالحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض119.12ّ
ّوخسائرّ ّمكاسب ّتسجل ّال ّالمحلية بالعملة
اقتناءّاسمية؛ّوتكونّكافةّالتغيراتّفيّالقيمةّ
ّبسببّ ّونهايتها ّالمحاسبية ّالفترة ّبداية بين
ّفائدةّ ّتشمل ّأن ّالمحتمل ّومن المعامالت

وكماّهوّالحالّمعّالعملة،ّيمكنّأنّ.ّمتراكمة
يكونّهناكّمكاسبّاقتناءّحقيقيةّمساويةّفيّ

ّحجمه ّاالقتناء ّلخسائر ّظلّّالمحايدةا في
ّ.التضخم

ّ
 األصول المقيمة بالعملة األجنبية  
 

يجوزّللوحداتّالمقيمةّاالحتفاظّبأصولّمقيمة121.12ّّ
ّللوحداتّ ّيجوز ّمثلما ّتماما  ّاألجنبية بالعملة

ّبالعملةّ ّمقيمة ّأصول ّاحتجاز ّالمقيمة غير
ّتقاسّ ّالعمومية، ّوألغراضّالميزانية المحلية؛

صلّالمقيمّبالعملةّاألجنبيةّمنّخاللّقيمةّاأل
ّإلىّ ّمحولة ّاألجنبية ّبالعملة ّالحالية قيمته
عملةّالبلدّالتيّيكونّمالكّاألصلّمقيما ّبهاّ

ّ ّمتوسط ّلسعرّّالفترةعند ّالعرض وسعر
ّالعمومية ّالميزانية ّتاريخ ّعلى .ّالصرف

ّتحدثّ ّقد ّاالسمية ّفإنّأرباحّالحيازة بالتالي،
ّف ّاألصل ّسعر ّبسبب ّفقط ّتغيراتّليس ي

العملةّالمحليةّولكنّأيضا ّبسببّالتغيراتّفيّ
ّ.سعرّالصرف

ّ
ّبنفس121.12ّّ ّالمحايدة ّاالقتناء ّمكاسب تحسب

الطريقةّالمتبعةّمعّأيّنوعّأخرّمنّاألصولّ
ّعليهّ ّستكون ّكانت ّما ّحساب ّطريق عن
ّ ّاألصول ّأسعار ّكانت ّإذا ّالحيازة ّ–أرباح

ّبالعملةّالمحليةّ ّقدّتحركتّفيّ–معبرا ّعنها
ّاألسعارّ ّمستوى ّباعتبارها ّاالتجاه نفس

ّالعامة ّالداخلية ّاشتقاقّ. ّيمكن ّثم، ومن
ّ ّحقيقية ّاقتناء ّبالعملةّّ–مكاسب ّعنها معبرا  ّ ّمكاسبّّ–المحلية ّطريقّطرح ّعن بالتبعية

ّاالقتناءّ ّمكاسب ّمن ّالمحايدة االقتناء
ّاالسمية .ّ ّكان ذا ّاألصلّّ–وا  ّإلى باإلضافة

ّ ّاألجنبية ّبالعملة ّالمدينّالّ–المقيم ّأو دائن
ّمكاسبّ ّتكون ّأن ّحينئذ ّيلزم ّفال ّمقيم غير

ّخسائر) ّمساويةّ( ّللدائن ّالحقيقية االقتناء
ّ ّألرباح)لخسائر ّللمدينّ( ّالحقيقية االقتناء

عندماّتكونّالمعدالتّالعامةّللتضخمّمختلفةّ
ّ.فيّكالّالبلدين

ّ
 في األصولالتغيرات  –حساب إعادة التقييم : 6-18جدول 

 التغير في األصول   
ّ

 التدفقات األخرى
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144ّ4ّ44ّ81ّ8ّ281ّّّ281ّّغيرّالماليةاألصولّ
63ّ2ّ21ّ35ّ5ّ126ّّّ126ّّاألصولّالمنتجةّغيرّالماليةّّ

58ّ2ّ18ّ28ّ5ّ111ّّّ111ّ األصولّالثابتةّّّّّ
4ّّ1ّ2ّّ7ّّّ7ّ المخزوناتّّّّّ
1ّّ2ّ5ّّ8ّّّ8ّّالنفائسّّّّّ
81ّ2ّ23ّ45ّ3ّ154ّّّ154ّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالماليةّّ

81ّ1ّ23ّ45ّ3ّ152ّّّ152ّّالطبيعيةّالمواردّّّّّ
1ّ1ّّّّ2ّّّ2ّ العقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّّّّ
ّالتجاريةّّّّّ ّوالشهرة ّالتسويق أصول

 المشتراة
ّّّّّّّّّ

8ّ57ّ1ّ16ّ2ّ84ّ7ّّ91ّّالخصومّالمالية/ّاألصول
ّالسحبّّّّ ّوحقوق ّالنقدي الذهب

ّالخاصة
ّ11ّ1ّّّ12ّّّ12ّ
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1ّّّ1ّّّّّّ العملةّوالودائعّّّ
3ّ31ّّ6ّ1ّ41ّ4ّّ44ّ الدينّسنداتّّّ
1ّّّ1ّّّّّّّالقروضّّّ
5ّ16ّّ11ّ1ّ32ّ3ّّ35ّّحصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّّّّ
ّالتقاعديةّّّّ ّوالمعاش ّللتأمين برامج

 والضماناتّالموحدة
ّّّّّ1ّّّ1ّ

ّّوّّّ ّالمالية ّأسهمّخياراتالمشتقات
 الموظفين

ّّّّّ1ّّّ1ّ
ّالدفعّّّ ّبرسم ّاألخرى /ّالحسابات

ّالقبض
ّّّّّ1ّّّ1ّ

ّّّّّّّّّّّ

سب
مكا

ّ
ناء
القت

ا
ّ

يدة
محا

ال
ّ

111ّ3ّ32ّ56ّ6ّ198ّّّ198ّّاألصولّغيرّالمالية
61ّ2ّ21ّ34ّ5ّ121ّّّ121ّّاألصولّالمنتجةّغيرّالماليةّّ

58ّ2ّ18ّ28ّ5ّ111ّّّ111ّّاألصولّالثابتةّّّّّ
1ّّ1ّ2ّّ4ّّّ4ّّالمخزوناتّّّّّ
1ّّ1ّ4ّّ6ّّّ6ّّالنفائسّّّّّ

41ّ1ّ12ّ22ّ1ّ77ّّّ77ّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالمالية
41ّ1ّ12ّ22ّ1ّ76ّّّ76ّّالمواردّالطبيعيةّّّ
1ّّّّّ1ّّّ1ّّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّّّ
ّالتجاريةّّّّ ّوالشهرة ّالتسويق أصول

ّالمشتراة
ّّّّّّّّّ

18ّ71ّ8ّ36ّ3ّ136ّ12ّّ148ّّالماليةالخصومّ/ّاألصول
ّالسحبّّّّّ ّوحقوق ّالنقدي الذهب

ّالخاصة
ّ14ّ2ّّّ16ّّّ16ّ

8ّّ3ّ17ّ2ّ31ّ2ّّ32ّّالعملةّوالودائعّّّّ
2ّ18ّّ4ّ1ّ25ّ3ّّ28ّّالدينّسنداتّّّّ
1ّ24ّ3ّّّ28ّ1ّّ29ّّالقروضّّّّ
ّصندوقّّّّّ ّأسهم ّو حصص

ّاالستثمارّالتمويلي
3ّ14ّّ9ّّ26ّ2ّّ28ّ

ّالتقاعديةّّّّّ ّوالمعاش ّللتأمين برامج
 وبرامجّالضماناتّالموحدة

1ّ1ّّ5ّّ7ّ1ّّ8ّ
ّّوّّّّ ّالمالية ّأسهمّخياراتالمشتقات

ّالموظفين
ّّّّّ1ّّّ1ّ

ّالدفعّّّّ ّبرسم ّاألخرى /ّالحسابات
ّالقبض

3ّّّ1ّّ4ّ3ّّ7ّ

ّّّّّّّّّّّ
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ّ
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ّ

43ّ1ّ12ّ24ّ2ّ82ّّّ82ّّاألصولّغيرّالمالية
3ّ1ّ1ّ1ّ1ّ5ّّّ5ّّاألصولّالمنتجةّغيرّالمالية

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّّّّاألصولّالثابتة
3ّ1ّ1ّ1ّ1ّ3ّّّ3ّّالمخزونات

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّّّ2ّّالنفائس
41ّ1ّ11ّ23ّ2ّ77ّّّ77ّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالمالية

41ّ1ّ11ّ23ّ2ّ76ّّّ76ّّالمواردّالطبيعية
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّّاإليجارّوالتراخيصالعقودّوعقودّ

ّالتجاريةّ ّوالشهرة ّالتسويق أصول
ّالمشتراة

ّّّّّّّّّ
-11ّ-ّالخصومّالمالية/ّاألصول

14ّ
-7ّ-21ّ-1ّ-52ّ-5ّّ-57ّ

4ّ-4ّ1ّّ-1ّ1ّ1ّ-3ّ-1ّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
32ّ-2ّّ-31ّ-2ّ-17ّ-3ّ-8ّ1ّ-ّالعملةّوالودائع

1ّ12ّ1ّ2ّ1ّ15ّ1ّّ16ّّالدينّسندات
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-1ّ-ّالقروض
24ّ

-3ّ1ّ1ّ-28ّ-1ّّ-29ّ
2ّ2ّ1ّ1ّ1ّ6ّ1ّّ7ّّحصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّ

برامجّللتأمينّوالمعاشّالتقاعديّوبرامجّ
 الضماناتّالموحدة

-1ّ-1ّ1ّ-5ّ1ّ-7ّ-1ّّ-8ّ
ّّو ّالمالية ّأسهمّخياراتالمشتقات

ّالموظفين
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّّّ

7ّ-3ّّ-4ّ-1ّ1ّ-3ّ1ّ1ّّالقبض/ّبرسمّالدفعالحساباتّاألخرىّ
ّّّّّّّّّّّ

ّّ
ّ
ّ
ّ

 التغيرات في الخصوم وصافي القيمة –حساب إعادة التقييم (: تابع) 6-18جدول 
 التغير في الخصوم وصافي القيمةّّّ

ّ
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ّّّّّّّّّّاألصولّغيرّالمالية
ّّّّّّّّّّاألصولّالمنتجةّغيرّالمالية

ّّّّّّّّّ األصولّالثابتة
ّّّّّّّّّ المخزونات

ّّّّّّّّّّالنفائس
ّّّّّّّّّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالمالية

ّّّّّّّّّّالمواردّالطبيعية
ّّّّّّّّّ العقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيص

ّالتجاريةّ ّوالشهرة ّالتسويق أصول
 المشتراة

ّّّّّّّّّ
18ّ51ّ7ّ1ّ1ّ76ّ15ّّ91ّّالخصومّالمالية/ّاألصول

12ّّ12ّّّّّّّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
ّّّّّّّّّ العملةّواإليداعات

1ّ34ّ7ّّّ42ّ2ّّ44ّ السندات
ّّّّّّّّّّالقروض

17ّ17ّّّّ34ّ1ّّ35ّّحصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّ
ّللتأمينّ ّالفني ّاالحتياطي برامج

 والمعاشّالتقاعدي
ّّّّّّّّّ
ّالخيارّألسهمّ المشتقاتّالماليةّوّعقد

 الموظفين
ّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّالقبض/ّبرسمّالدفعالحساباتّاألخرىّ
ّتعزىّالتيّالقيمةّصافيّفيّالتغييراتّ

ّاألسميةّاالقتناءّوخسائرّمكاسبّإلى
134ّ11ّ38ّ96ّ11ّ288ّ-8ّّ281ّ

سب
مكا

ّ
ناء
القت

ا
ّ

يدة
محا

 ال

ّّّّّّّّّّاألصولّغيرّالمالية
ّّّّّّّّّّاألصولّالمنتجةّغيرّالمالية

ّّّّّّّّّّاألصولّالثابتة
ّّّّّّّّّّالمخزونات

ّّّّّّّّّّالنفائس
ّّّّّّّّّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالمالية

ّّّّّّّّّّالمواردّالطبيعية
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ّّّّّّّّّّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيص
ّالتجاريةّ ّوالشهرة ّالتسويق أصول

ّالمشتراة
ّّّّّّّّّ

37ّ68ّ13ّ5ّ3ّ126ّ22ّّ148ّّالخصومّالمالية/ّاألصول
16ّّ16ّّّّّّّّوحقوقّالسحبّالخاصةالذهبّالنقديّ
1ّ26ّ2ّّ1ّ31ّ2ّّ32ّّالعملةّوالودائع

1ّ21ّ4ّّّ26ّ2ّّ28ّّالسندات
18ّّ7ّ3ّ1ّ29ّّّ29ّّالقروض

14ّ14ّّّّ28ّّّ28ّّحصصّوّأسهمّصندوقّاالستثمارّ
ّللتأمينّ ّالفني ّاالحتياطي برامج

 والمعاشّالتقاعدي
ّ7ّّّّ7ّ1ّّ8ّ

ّالخيارّألسهمّالمشتقاتّالماليةّوّ عقد
ّالموظفين

ّّّّّّّّّ
3ّّّ2ّ1ّ6ّ1ّّ7ّّالقبض/ّالحساباتّاألخرىّبرسمّالدفع

ّتعزىّالتيّالقيمةّصافيّفيّالتغيراتّ
ّالمحايدةّاالقتناءّوخسائرّمكاسبّإلى

82ّ6ّ27ّ87ّ6ّ218ّ-
11ّ

ّ214ّ

علي
ّالف
يازة
الح
ئرّ
خسا

حّو
أربا

ّ

ّّّّّّّّّّاألصولّغيرّالمالية
ّّّّّّّّّّغيرّالماليةّاألصولّالمنتجة
ّّّّّّّّّّاألصولّالثابتة

ّّّّّّّّّّالمخزونات
ّّّّّّّّّّالنفائس

ّّّّّّّّّّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّالمالية
ّّّّّّّّّّالمواردّالطبيعية

ّّّّّّّّّّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيص
ّالتجاريةّ ّوالشهرة ّالتسويق أصول

ّالمشتراة
ّّّّّّّّّ

-19ّ-ّالخصومّالمالية/ّاألصول
17ّ

-6ّ-5ّ-3ّ-51ّ-7ّّ-57ّ
4ّ-4ّّ-1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة

-1ّ-ّالعملةّوالودائع
26ّ

-2ّ1ّ-1ّ-31ّ-2ّّ-32ّ
1ّ13ّ3ّ1ّ1ّ16ّ1ّّ16ّّالسندات
29ّ-29ّ1ّّ-1ّ-3ّ-7ّ-18ّ1ّ-ّالقروض
3ّ3ّ1ّ1ّ1ّ6ّ1ّّ7ّّأسهمّصندوقّاالستثمار/ّوحدات

ّللتأمينّ ّالفني ّاالحتياطي برامج
 والمعاشّالتقاعدي

1ّ-7ّ1ّ1ّ1ّ-7ّ-1ّّ-8ّ
ّالخيارّألسهمّ المشتقاتّالماليةّوّعقد

ّالموظفين
1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّ1ّ

7ّ-1ّّ-6ّ-1ّ-2ّ-3ّ1ّ1ّ-ّالقبض/ّالحساباتّاألخرىّبرسمّالدفع
ّّ52ّ4ّ11ّ9ّ4ّ81ّ2ّّ66ّ

ّ
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 العمومية الميزانية: عشر الثالث الفصل
 

 مقدمة. أ
 

ّّيتعلق 34-3 ّبقياس ّالفصل ّاألصولّمخزونهذا
ّوكذلكّ ّالمالية ّغير ّأو ّالمالية ّكانت سواء

ّالخصوم ّاألصولّ. ّمن ّكال  ّتجميع ّلكيّويمكن ّاألنواع ّجميع ّخالل ّمن والخصوم
ّمخصوماّ ّلألصول ّاإلجمالية ّالقيمة توضح
ّالماليةّ ّالقيمة ّصافي ّأو ّالخصوم، منها

ّللمؤسسة ّاشتقاقّ. ّيمكن ّفإنه وبالتناوب،
ّالقيمةّاإلجماليةّلنوعّمعينّمنّاألصولّمن

ّالوحداتّفيّاالقتصاد وتسمىّ.ّخاللّجميع
الجداولّالتيّتوضحّالنوعّاألولّمنّالتوحيدّ
باسمّالميزانيةّالعمومية؛ّأماّالجداولّاألخرىّ
ّفتسمىّ التيّتوضحّالنوعّالثانيّمنّالتوحيد

ومنّالهامّأيضا ّلكلّمنّ.ّبحساباتّاألصول
ّيتمّ ّأن ّوحساباتّاألصول ّالعامة الميزانيات

ّ ّكيفّيتم ّالمعامالتّوكذلكّتوضيح تسجيل
ّالماليةّ ّالسنة ّجلسة ّأثناء ّاألخرى التدفقات
وتوضحّالتغيراتّالحادثةّبينّالبدايةّوالنهايةّ

ّعنها ّالمتكلم ّالمالية ّاألوراق ّقيمة ّفي وتتمّ.
ّعلىّ ّالبداية ّفي ّالمالية ّاألوراق ّإلى اإلشارة
أنهاّرأسّالمالّاالفتتاحيّكماّيتمّاإلشارةّإلىّ

ّال ّفيّنهاية ّرأسّالمالّالقيمة ّعلىّأنها سنة
ّالختامي ّفيّ. ّالمال ّرأس ّإلى ّاإلشارة وتتم

بعضّاألحيانّعلىّأنهّترتيب،ّوخاصةّفيّ
ّ.ّالمدفوعاتّالواردةّفيهاّميزانّاطار

ّ
 العمومية الميزانيات     .1
 

يتعلق  فيماالعمومية هي بيان  الميزانية 34-8
بنقطة معينة في وقت محدد، وكذلك قيمة 
األصول والخصوم المملوكة من قبل الوحدة 
المؤسسية أو من قبل مجموعة من 

وقد تكون الميزانية العمومية هي . الوحدات
 المؤسسية القطاعاتالمؤسسية،  للوحدات
ّمشابهّ.الكلي واالقتصاد ّمسودة وتوضح
ّالناشئةّالمخزونمستوىّ ّوالخصوم ّلألصول

ّغيرّ ّقبل ّمن ّوالمودعة ّالكلي ّاالقتصاد في
ّوالخصومّ ّالخارجية ّواألصول المقيمين

ّالمقيمين ّقبل ّمن ّالمودعة ّهذاّ. ويسمى
ّفي(IIPّ)ّالدوليّاالستثمارّبوضعالحسابّ

ّالسادسّاإلصدارّ-المدفوعاتّميزانّدليل
(BPM6)ّ ّوجهةّّيتمّحيثّ،؛ ّمن سحبه

ّّنظر الحساباتّّنظامّأنحينّّفيالمقيمين،
ّبقيةّ ّنظر ّوجهة ّمن ّسحب ّهي القومية،
العالمّويبدأّالتعاملّمعهاّبنفسّالطريقةّعلىّ

ّ.ّأنهاّقطاعاتّمحلية

ّالعموميةّّوتظهر 34-4 ّالميزانية ّفي األصول
ّاالقتصاديّ ّالمالك ّهي ّوالتي للوحدة،

ّلألصول وفيّالكثيرّمنّالحاالتّفإنّهذهّ.
ّالقانوني،ّ ّالمالك ّتكون ّسوف ّأيضا  الوحدة

ّالتأجيريّولكن ّ ّالمالي ّاالعتماد ّحالة ّ،في
ّالميزانيةّفيّالمؤجرةّاألصولّوتظهر
ّالمؤجرّيمتلكّبينماّللمستأجر،ّالعمومية
ّحقّكذلكّويمتلكّالكميةّبنفسّماليةّأصول
ّفعندماّّأخرى،ّجهةّومن.ّللمستأجرّمناظر
ّعقدّموضوعّهيّالطبيعيةّالمواردّتكون

ّفيّالظهورّفيّتستمرّاألصولّفإنّاإليجار،
ّأنّلوّحتىّللمستأجرّالعموميةّالميزانية
ّوالمنحّالمخاطرّمعظمّافترضّالمستأجر
ّاالقتصادية ّمنّالخامسّالجزءّفيّيوجدّو.

ّللتعاملّأشملّوصفاّ ّعشر؛ّالسابعّالفصل
ّالثالثّالفصلّفيّويوجدّالمؤجرةّالعقودّمع

ّالقانونيّالمالكّبينّالفرقّكذلك؛
ّ.واالقتصادي

المواردّالماليةّوغيرّالماليةّالواقعةّتحتّّتقدم 34-3
ّالقطاعّ ّأو ّالمؤسسية ّالوحدة تصرف
ّمؤشرا ّ ّالعمومية، ّالميزانية ّفي ّاالقتصاديةوالموضحة ّالحالة ّعلى ّهذهّ. ّإجمال ويتم
ّعلىّأنهاّ ّ ّالحسابية ّالموازنة ّفيّبند الموارد

ّالمالية ّالقيمة ّصافي تعريف صافي  ويتم.
مة كافة األصول القيمة المالية على أنها قي

المملوكة من قبل قطاع أو وحدة مؤسسية 
 االلتزامات كافة قيمة منها مطروحاً 

ّالمستحقة ّفيّالعمومية،ّالميزانيةّوتوضح.
ّالماليةّغيرّاألصولّمجموعّككل،ّاالقتصاد
ّالعالمّلبقيةّالمستحقاتّوصافي ّماّوغالباّ .
ّ.القوميةّالثروةّإلىّالمجموعّهذاّيشير

ّالحسابات،ّّ 34-8 ّتسلسل ّالعمومية ّالميزانية وتتمم
ّاإلنتاجّّ ّفي ّللقيود ّالنهائي ّالناتج ّوالحساباتّموضحة  ّالدخل ّواستخدام والتوزيع

ّ.ّالتراكمية
ّالعموميةّّوجود 34-0 ّالميزانيات ّمن مجموعة

ّ ّمع تشجعّّالحسابات،ّتدفقوالمتوافق
ّمراقبةّ ّعند ّأوسع ّبشكل ّللنظر المحللين

ّا ّوكذلك ّاالقتصاد ّوالظروفّوتقييم لسلوك
ّالمالية ّالمعلوماتّ. ّالعمومية ّالميزانية وتقدم

وعلىّ.ّالالزمةّلتحليلّعددّمنّالموضوعات
المثال،ّفيّدراساتّالعواملّالتيّتحددّّسبيل

ّ ّواستهالك ّوادخارسلوك المعيشية،ّّاألسرّ
ّالقيمةّ ّصافى ّمتغيرات ّتتضمن ّغالبا  ّبعضّفإنها ّ ّممتلكات ّعلى ّلالستيالء المالية

ّلألوراقّالماليةّّالعوامل ّتقلباتّاألسعار مثل
ّوالسلعّ ّاألسهم ّوتقادم ّتدهور ّأو للشركات
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ّاألسرّ ّشراء ّنماذج ّفي ّالثابتة االستهالكية
ّالمعيشية ّحاجةّ. ّفهناك ّذلك، ّعلى ّاألسرّوعالوة  ّمن ّلمجموعة ّعمومية ّميزانيات إلى

ّالسيولةّ ّمن ّكال  ّتوزيع ّتقيم ّكي ّ.ّوالثروةالمعيشية
ّاالقتصادّالميزانياتّاّوتسمح 34-7 ّلعلماء لعمومية

ّبتحليلّ ّوتسمح ّلقطاع ّالمالية ّالحالة بتقييم
المخاطرّمنّقبلّالبنكّالمركزي،ّعلىّسبيلّ

وتسمحّالميزانياتّالعموميةّللشركات،ّ.ّالمثال
ّللميزانيةّبتقديرّالمعدلّاألوسعّاستخداما ّوالتيّتتطلبّ ّالمختلفة بياناتّعلىّمستوىّالبنود

ّالعمومية ّالم. ّسبيل ّالبنودّوعلى ّفإن ثال،
والمؤسساتّالماليةّتتطلبّمعدالتّاحتياطيةّ
ّطريقّ ّعن ّمراقبتها ّيمكن ّوالتي معينة

ّالعمومية ّالميزانية ّغيرّ. ّالشركات وُتراجع
ّاألصولّّالمالية، ّمثل ّمحددة معدالت

ّ ّوالقيمةّّمقارنةالمتداولة ّالمتداولة بالخصوم
ّبالقيمةّ ّيتعلق ّفيما ّالشركة ّألسهم السوقية

ّ ّالمعدلةالمحاسبية ّبياناتّ. ّأهمية وتأتي
ّالمملوكةّ ّالثابتة ّلألصول ّالمالية األوراق
ّللوحداتّ ّأيضا  ّالمملوكة ّو للشركات،
ّفيّ ّمنها ّاالستفادة ّيمكن ّحيث المؤسسية،
ّوحاجتهمّ ّاالستثماري ّسلوكهم ّحل دراسات

ّالتمويل ّلمعلوماتّ.إلى ّكبيرة ّأهمية وهناك
ّالماليةّ ّاألصول ّحول ّالعمومية الميزانية

دعةّوكذلكّالخصومّالمستحقةّعلىّغيرّالمّو
ّللمواردّ ّمؤشر ّكونها ّذلك المقيمين،
ّالمدينّ ّلتقييم ّوكذلك ّللدولة االقتصادية

ّ.ّالخارجيّوالمركزّالدائنّللدولة
 األصول حسابات.    2
 
ّتوضحّالعموميةّالميزانيةّصياغةّأنّوحيث 34-5

ّالوحدةّقبلّمنّالمملوكةّاألصولّكلّقيم
ّحسابّصياغةّالممكنّفمنّالمؤسسية،

ّالحساباتّلنظامّواحدّنوعّلقيمةّمماثل
ّ.القومية

ّّ
ّوالختاميةّمعّالتغيرّفيّاألصولّاالفتتاحيةّالعموميةّالميزانية:3.34ّّّجدول
ّ 
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الميزانية العمومية
 

االفتتاحية
 

 4 681   4 681 159 1 489 729 93 8 151 األصول غير المالية
 8 212   8 212 184 256 497 67 1 874 األصول غير المالية المنتجة  
 8 579   8 579 181 713 467 58 1 886 األصولّالثابتةّّّ
 114   114 1 42 88  43 المخزوناتّّّ
 185   185 8 95 2 15 5 النفائسّّّ
 1 203   1 203 35 573 898 86 277 األصول غير المالية غير المنتجة 

 1 721   1 721 35 573 826 83 264 الطبيعيةّالمواردّّّ
 88   88   6 3 13 العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيصّّّ
          األصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراةّّّ

 9 036  205 2 831 178 3 860 396 3 481 928 الخصوم المالية/ األصول
 770   770   20 690  الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّّّ
 1 527  105 1 428 110 240 150  328 العملةّوالودائعّّّ
 1 322  185 1 863 85 192  950 90 الدينّسنداتّّّ
 1 454  70 1 324 2 84 115 1 127 50 القروضّّّ
 8 959  345 8 614 88 1 749 18 551 820 المالّرأسّوحصصّاألسهمّّّ
 496  86 470 4 391 80 30 85 برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعديةّّّ
 81  0 81 0 3 0 13 5 المشتقاتّالماليةّوخيارّأسهمّالموظفينّّّ
 361  134 887 3 55 19  150 الدفعّ/الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّّّ

التغيرات 
االجمالية
 

في األصول
 

 428   428 11 116 57 8- 300 غير المالية األصول
 894   894 7 67 89 4- 195 األصول غير المالية المنتجة  
 846   846 7 53 83 8- 165 األصولّالثابتةّّّ
 38   38 0 4 1 0 87 المخزوناتّّّ
 16   16 0 10 5 8- 3 النفائسّّّ
 122   122 4 49 82 8 105 األصول غير المالية غير المنتجة 

 120   120 4 42 86 1 101 الطبيعيةّالمواردّّّ
 2   2 0 1 8 1 4 العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيصّّّ
 0   0 0 0 0 0 0 األصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراةّّّ

 577  54 583 4 805 9- 830 93 الخصوم المالية/ األصول
 18  1 11 0 0 1 10 0 الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّّّ
 100  11 29 8 64 86- 10 39 العملةّوالودائعّّّ
 139  13 186 0 16 4 96 10 سنداتّالدينّّّ
 28  4 72 0 3 3 53 19 القروضّّّ
 156  15 141 1 76 3 44 17 األسهمّوحصصّرأسّالمالّّّ
 49  0 49 0 39 1 2 1 برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعديةّّّ
 14  0 14 0 3 0 2 3 المشتقاتّالماليةّوخيارّأسهمّالموظفينّّّ
 85  10 15 1 4 5 1 4 الدفع/الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّّّ

الميزانية
 

العمومية
 

الختامية
 

 5 103   5 103 170 1 545 246 91 8 451 األصول غير المالية
 3 118   3 118 131 983 586 63 1 469 األصول غير المالية المنتجة  
 8 285   8 285 182 766 490 50 1 391 األصولّالثابتةّّّ
 146   146 1 58 83 0 70 المخزوناتّّّ
 141   141 8 105 13 13 2 النفائسّّّ
 1 991   1 991 39 688 380 82 928 األصول غير المالية غير المنتجة 

 1 961   1 961 39 681 318 84 965 الطبيعيةّالمواردّّّ
 30   30 0 1 2 4 17 العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيصّّّ
 0   0 0 0 0 0 0 األصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراةّّّ

 9613  259 2 754 176 3 465 327 3 651 1 075 الخصوم المالية/ األصول
 728  1 721 0 0 21 700 0 الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّّّ
 1 627  116 1 571 118 904 184 10 481 العملةّوالودائعّّّ
 1 587  132 1 329 85 814 4 1 046 100 سنداتّالدينّّّ
 1 536  74 1 468 2 87 112 1 840 69 القروضّّّ
 3 115  360 8 755 83 1 285 15 595 897 األسهمّوحصصّرأسّالمالّّّ
 545  86 519 4 430 81 32 86 برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعديةّّّ
 35  0 35 0 6 0 81 2 المشتقاتّالماليةّوخيارّأسهمّالموظفينّّّ
 326  144 848 4 59 84 1 154 الدفعّ/الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّّّ
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 القيمة وصافي الخصوم في التغير مع والختامية االفتتاحية العمومية الميزانية(: تابع) 1.13 جدول
الميزانية
 

العمومية
 

االفتتاحية
 

 الشركات الخصوم في والتغير المخزونات
 المالية غير

 الشركات
 االسر الحكومة المالية

 المعيشية
 غير المؤسسات
 للرب  الهادفة
 األسر وتخدم

 مجموع
 السلع العالم بقية االقتصاد

 المجموع والخدمات

          األصول غير المالية المنتجة
          األصولّالثابتةّّّّ
          المخزوناتّّّ
          النفائسّّّّ

          األصول غير المالية غير المنتجة
          الطبيعيةّالمواردّّّ
          العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيصّّّ
          األصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراةّّّ

 9 036  1 874 7768 181 129 627 3 544 3 881 الخصوم المالية/ األصول
 770  770 0      الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصةّّّ
 1 527  116 1 471 32 10 108 1 821 40 العملةّوالودائعّّّّّ
 1 322  77 1 311  8 818 1 053 44 الدينّّسنداتّّّ
 1 454  17 1 437 43 169 382  297 القروضّّّّ
 8 959  803 8 756   4 765 1 927 وحداتّصندوقّاالستثمار/ّحصصّوأسهمّّّ
 496  85 471 5  19 435 18 برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعديةّّّ
 81  7 14    10 4 المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّلألسهمّالموظفينّّّّ
 361  59 308 35 2 88  837 الدفعّ/الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبضّّّ

 4 681  469- 5 090 810 4 500 492 30- 22- القيمة صافي 

التغيرات الكلية في 
الخصوم

  
وصافي
 

القيمة
 

          المالية المنتجةاألصول غير 
          األصولّالثابتةّّّ
          المخزوناتّّّّّ
          النفائسّّّّ

          األصول غير المالية غير المنتجة
          األصولّالطبيعيةّّّ
          العقودّوعقودّاإليجاراتّوالتراخيصّّّ
          األصولّالتسويقيةّوالشهرةّالتجاريةّالمشتراةّّّ

 577  78 505 6 16 108 884 157 الخصوم المالية/ األصول
 18  18       الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة

 100  8- 108 0 0 37 65 0 العملةّوالودائعّّ
 139  83 116 0 0 45 64 7 الدينّّسندات

 28  35 47 6 11 9 0 81 القروضّ
 156  15 141 0 0 8 39 100 وحداتّصندوقّاالستثمار/ّحصصّوأسهم

 49  0 49 0 1 0 42 0 برامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّالتقاعدية
 14  3 11 0 0 0 2 3 المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّلألسهمّالموظفين

 85  14- 39 0 4 9 0 86 الدفعّ/الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض
 428  12- 500 9 305 54- 4 836 اجمالي القيمة، صافي في التغير 

 198  10- 808 1- 810 90- 5- 22 الرأسمالية والتحويالت االدخار 

 10   10 0 1- 8- 1- 14 األصول حجم في األخرى التغييرات 

 820  2- 822 10 96 32 10 134 األسمية االقتناء خسائر/ مكاسب 

 192  10- 802 6 27 87 6 28 خسائر االقتناء المحايدة/ مكاسب     

 28  8 20 4 9 11 4 58 خسائر االقتناء الحقيقية/ مكاسب    

الميزانية
 

العمومية
 

الختامية
 9 613  1 346 2 867 187 805 729 3 762 3 372 الخصوم المالية/ األصول 

 728  728       الذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
 1627  114 1573 32 10 139 1346 40 العملةّوالودائع

 1587  100 1487 0 8 857 1117 51 الدينّسنداتّ
 1536  58 1424 49 120 337 0 912 القروض

 3115  812 8297 0 0 6 204 8027 وحداتّصندوقّاالستثمار/ّحصصّوأسهم
 545  85 580 5 1 19 423 18 التقاعديةبرامجّاحتياطيّالفنيّالتأمينّوالمعاشاتّ

 35  10 85 0 0 0 12 7 المشتقاتّالماليةّوعقدّالخيارّلألسهمّالموظفين
 326  45 341 35 18 31 0 863 الدفعّ/الحساباتّاألخرىّبرسمّالقبض

 5103  427- 5590 819 4205 444 86- 142 القيمة صافي 
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المملوكةّللوحداتّالمؤسسيةّ(ّأوّالخصوم)األصولُّّتسمى
ّاألصول ّحساب ّباسم ّاالقتصاد ّفي المتطابقةّّوتربط.

ّ ّاألساسية ّّالميزانيةالمحاسبية ّوالميزانيةّاالفتتاحيةالعمومية
ّ:ّالمعينّلألصلّالختاميةالعموميةّ

ّ
ّالميزانيةّّالمخزونّقيمة ّفي ّاألصول ّمن ّمحدد لنوع

ّ؛العموميةّاالفتتاحية
ّّ

ّاألصلّمنّالنوعّلنفسّاإلجماليةّالقيمةّإليهّمضافاّ 
ّمنّالنوعّلنفسّاإلجماليةّالقيمةّمنّمنقوصاّ ّالمكتسب،
:ّالماليةّالسنةّفيّالحادثةّالمعامالتّفيّالُمباع،ّاألصل

ّفيّتسجيلهاّيتمّالماليةّغيرّاألصولّفيّالمعامالتّأنّكما
،ّ(استهالكّرأسّالمالّالثابتّمتضمناّ )ّالمالّرأسّحساب

ّالحسابّ ّفي ّالمالية ّاألصول ّفي ّالمعامالت ّتسجيل ويتم
ّ.ّالمالي

ّ
ّالسلبيةّأوّاإليجابيةّالتغيراتّقيمةّإليهّومضافاّ 
ّسبيلّعلىّالمودعة،ّاألصولّحجمّفيّاألخرى
ّأحدّتخريبّأوّجوفيّأصلّالكتشافّكنتيجةّالمثال،
ّهذهّفإن(:ّطبيعيةّكارثةّأوّلحربكنتيجةّ)ّاألصول
ّفيّاألخرىّالتغيراتّحسابّفيّتسجيلهاّيتمّالتغيرات

ّ.األصولّحجم
ّ

ّإيجابيةّاالسميةّالحيازةّأرباحّقيمةّإليهّومضافاّ 
ّعنّالناتجةّالفترةّخاللّتتراكمّوالتيّسلبية،ّأوّكانت
ّاألصلّسعرّفيّالتغير ّالتغيراتّهذهّإظهارّفيتم:
ّ.التقييمّإعادةّحسابّفي
ّ
ّّالمخزونّقيمةّيساويّ ّفي ّالميزانيةلألصول

العموميةالختامية
ّ
ّ
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 الكلي لالقتصاد األصول حسابات: 2.13 جدول
ّالميزانية 

ّالعمومية
 االفتتاحية

ّرأسّحساب
ّوالحسابّالمال

 المالي
ّالتغيراتّحساب

ّفيّاألخرى
 األصولّحجم

ّالميزانية التقييمّإعادةّحساب
ّالعمومية
/ّمكاسب الختامية

ّوخسائر
ّاالقتناء
 االسمية

/ّمكاسب
ّوخسائر
ّالحيازة
 المحايدة

/ّمكاسب
ّوخسائر
ّالحيازة
 الحقيقية

 5113 82 198 281 11 192 621ّ4 المالية غير األصول
 3112 5 121 126 7- 175 2818 المنتجةّاألصول.1ّّ

 2825 1 111 111 2- 137 2579 الثابتةّاألصولّّّّ
        المساكنّّّّّّ
        األخرىّواإلنشاءاتّالمبانيّّّّّّ
        والمعداتّاآلالتّّّّّّ
        العسكريةّالمعداتّّّّّّ
        المفتلحةّالبيولوجيةّالمواردّّّّّّ
        الفكريةّالملكيةّمنتجاتّّّّّّ
 146 3 4 7 3- 28 114 المخزوناتّّّ
 141 2 6 8 2- 11 125 النفائسّّّ
 1991 77 77 154 17 17 1813 المنتجةّغيرّاألصول.2ّ

 1961 76 76 152 11 17 1781 الطبيعيةّالمواردّّّّ
        األراضيّّّّّّ
        المعادنّّاستكشافّّّّّّ
        المفتلحةّغيرّالبيولوجيةّالمواردّّّّّّ
        المائيةّالجوفيةّالمواردّّّّّّ
        األخرىّالطبيعةّالمواردّّّّّّ

 31 1 1 2 6 1 22 والتراخيصّاإليجاراتّوعقودّالعقودّّ
 1 1 1 1 1 1 1 المشتراةّالتجاريةّوالشهرةّالتسويقيةّاألصولّّ

52ّ8754ّ-8231ّ436ّ3ّ84ّ136ّّالماليةّاألصول
 781 4- 16 12 1 1- 771 الخاصةّالسحبّوحقوقّالنقديّالذهبّّّ
 1571 31- 31 1 1 89 1482 والودائعّالعملةّّّ
 1389 15 25 41 1 86 1263 الدينّسنداتّّّ
 1462 28- 28 1 1 78 1384 القروضّّّ
ّالعادية)ّحصصّّّ ّاألسهم ّصندوقّ( وأسهم

 االستثمارّ
2614 117 2 32 26 6 2755 

ّوالمعاشّللتأمينّالفنيّاالحتياطيّبرامجّّ
 التقاعدي

471 48 1 1 7 -7 519 
ّلألسهمّالخيارّعقدّوّالماليةّالمشتقاتّّ

 الموظفين
21 14 1 1 1 1 35 

 242 4- 4 1 1 15 227 الدفع/ّالقبضّبرسمّاألخرىّالحساباتّّ
 8267 51- 126 76 3 426 7762 الماليةااللتزاماتّ/الخصوم

 1 1 1 1 1 1 1 الخاصةّالسحبّوحقوقّالنقديّالذهبّّّ
 1573 31- 31 1 1 112 1471 والودائعّالعملةّّّ
 1427 16 26 42 1 74 1311 الدينّسنداتّّّ
 1484 29- 29 1 1 47 1437 القروضّّّ
ّالعادية)ّحصصّّّ ّاألسهم ّصندوقّ( وأسهم

 االستثمارّ
2756 115 2 34 28 6 2897 

ّوالمعاشّللتأمينّالفنيّاالحتياطيّبرامجّّّ
 التقاعدي

471 48 1 1 7 -7 521 
ّلألسهمّالخيارّعقدّوّالماليةّالمشتقاتّّّ

 الموظفين
14 11 1 1 1 1 25 

 341 6- 6 1 1 39 312 الدفع/ّالقبضّبرسمّاألخرىّالحساباتّّّ
 591ّ5 81 218 288 11 212 191ّ5 الماليةّالقيمةّصافي



 نظام الحسابات القومية
 

383 

ّأكثرّّوعلى 34-1 ّالعمومية ّالميزانيات ّأن ّمن الرغم
ّفيّ ّالعمل ّعلى ّاعتادوا ّممن ّهؤالء ّبين ّمفيدةّشيوعا  ّاألصول ّحسابات ّفإن ّالتجارية، الحسابات

ّالتحليل ّلبعضّأنواع ّخاصة  ّواحدّ. ّمثال وهناك
حيثّأنّحسابّاألصولّّالبيئية،ّالحساباتبشأنّ

ّيتمّ ّكان ّسواء ّمفصلة، ّواضحة ّصورة يقدم
ّاألصل ّالّاستخدام ّأو ّدائم ّبشكل ّمثالّ. وهناك

ّ ّبتطور ّيتعلق ّفيما المالّّلرأسّمخزونآخر
ّالثابتة ّلألصول ّاإلحصاءاتّ. ّمن ّالكثير ّأن كما
ّتصفّ ّكماّّاألصلّتطورالمالية؛ الماليّالفردي،

ّمستوىّ ّتغير ّكيف ّالمثال، ّسبيل ّعلى يوضح،
ّ.ّّاإلقراضّعلىّمدارّالفترة
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ّعلىّّيتم 34-36 ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّاألصول تسجيل
ّوّصافيّّاأليمن،الجانبّ ّتسجيلّالخصوم ّيتم و

ّ ّالجانب ّعلى ّعملّيتمّكماّاأليسر،القيمة
ّتلكّفيّالحادثةّللتغيراتّالتراكميةّالحسابات

ّالبنود ّمحددّعددّعرضّتم3.34ّّالجدولّوفي.
ّحيثّمنّفإنهّذلكّومعّاألصول،ّأنواعّمن

ّاألصولّجميعّالجدولّيتضمنّأنّيمكنّالمبدأ،
ّالفصلّفيّوالمحددةّالُموضحةّالماليةّغير

ّاألصولّمنّالكاملةّالمجموعةّوكذلكّالعاشر،
ّالفصلّّوالخصوم ّفي ّوالمحددة ّالُموضحة المالية

ّعشر ّالحادي ّبقيمةّ. ّالعمومية وتختصّالميزانية
وُّيساعدّنظامّ.ّاألصولّوالخصومّفيّفترةّمحددة

ّالعموميةّالميزانياتّتطبيقالحساباتّالقوميةّعلىّ
ّفيّكانتّكماّالقيمةّبنفس)ّالماليةّالسنةّبدايةّفي

ّالسابقةّالماليةّالسنةّنهاية ّفيّكذلكّوتجميعها(
ّالسنةّنهاية ّالقوميةّّنظامّيوفرّوكما. الحسابات

ّالبنودّّكاملّتسجيل ّقيم ّفي ّالحادثة للتغيرات
ّالسنةّ ّونهاية ّبينّبداية ّما ّفيّالميزانية، المختلفة
ّالنقديةّ ّالتدفقات ّتختصّبحسابات ّوالتي المالية،

ّالقومية ّالحسابات ّلنظام .ّ ّفيّالموازنّالبندويعد
ّهوّّالقيمة،ّصافيّهوّالعموميةّالميزانية وكما

ّكاف ّقيمة ّأنه ّعلى ّتعريفه ّويتم ّسابقا ، ةّموضح
ّلقطاعّ ّأو ّالمؤسسية ّللوحدات ّالمملوكة األصول
ّالمستحقة ّالتزاماتها ّكافة ّقيمة ّمنها ّمنقوصا  .ّما،

ّالقيمةّ ّصافي ّفي ّالتغيرات ّتفسير ّفيمكن وهكذا
ّ.ّكافةّالبنودّاألخرىّالتيّتُنظمّالميزانيةّالعموميةتفسيرا ّتاما ّمنّخاللّفحصّالتغيراتّالحادثةّفيّ

ّالقسمّأما.ّأقسامّثةثالّمن3.34ّالجدولّّويتكون 34-33
ّّاالفتتاحيةّالعموميةّالميزانيةّفيوضحّمنهاّاألول

ّّوصافي ّلكل ّولالقتصادّمؤسسيّقطاعالقيمة
ّالكلي .ّ ّالمناسبةّّالعالم،ولبقية ّالوحيدة ّالقيود فإن

ّواألصولّ ّوالتراخيص ّواإليجارات ّالعقود هي
ّ.ّّالماليةّوكذلكّصافيّالقيمةّوالخصوم

ّاّويتكون 34-38 ّمن ّالثاني ّالقسم ّمن3.34ّلجدول
ّ ّفي ّللقيود الحسابّّالمال،ّرأسّحسابملخص

ّ ّ ّاألصول،ّّاألخرىّالتغيراتالمالي، ّحجم في
ّّوحساب ّمجمعة ّالتقييم .ّنوعّاألصلّحسباعادة

ّعلىّ ّالثابتة، ّلألصول ّالقيود ّتوضح كما
سبيلّالمثال،ّإجمالياتّالقيودّلألصولّالثابتةّ

ّ ّّالمال،رأسّّحسابّمنلكل ّحسابوكذلك
ّّالتغيرات ّحجم ّّاألصولفي ّاعادةوحساب
ّتفصيلوّبموجبّتلكّالقيود،ّفهناكّ.ّالتقييم
يعودّّالقيمةّصافيّفيّالتغيرّمدىّيوضح
ّ ّّاالدخار،التحويلإلى ّوالتغيراتّ،الرأسمالي

.ّاالقتناءّومكاسبّاألصولّحجمّفيّاألخرى
كماّأنهّالّتوجدّأيةّقيودّمنقولةّمنّالحسابّ

ّصافيّفيّالتغيراتّأنالمالي،ّوذلكّبسببّ
ّّالقيمةهي ّاستنفاذ ّوالتحويلّاالدخارنتيجة

ّ ّخاللّّاستنفاذاّ الرأسمالي ّمن ّوذلك التغيراتّفيّالمعامالتّالحادثةّفيّاألصولّتاما ،
ّ.ّالماليةّوغيرّالمالية

ّّويعرض 34-34 ّالجدول ّمن ّالثالث 3.34ّالقسم
ّخانةّّالميزانية ،ّ ّوهي ّالعمومية، الختامية

ّالخاناتّ ّلمجموع ّعدديا  ّمساوية بخانة،
ّمنّ ّوالثاني ّاألول ّالقسمين ّفي المناظرة

ّالجدول ومعّذلك،ّفسوفّيتمّفيّالممارسةّ.
تلكّاألرقامّباستقاللية،ّوسوفّّتحديدّالعملية

ّتمّ ّقد ّمنّأنه ّللتأكد ّتسوية، يتطلبّممارسة
ّ.ّالوفاءّبالمتطابقاتّالمالزمة
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ّفيّّتم 34-33 ّحساباتّاألصول ّعلى ّمثال إعطاء
ّ 8.34ّالجدول ّالبياناتّ. ّنفس ّإعطاء، وتم

ّالعموميةّّالمخزوناتلمستوياتّ ّالميزانية في
االفتتاحيةّوالميزانيةّالعموميةّالختامية،ّلنفسّ

ّّالتفصيلالمعدلّمنّاألصول،ّولكنّبدال ّمنّ
ّتّو ّاألعمدة ّفإن ّالقطاعات، ّالقيودّوفق ضح

لكلّنوعّمنّاألصولّالواردةّمنّحسابّرأسّ
المالّوالحسابّالمالي،ّوالتغيراتّاألخرىّفيّ

ّّحسابات ّوحساب ّاألصول ّاعادةحجم
ّ.ّالتقييم

ّّوعلى 34-38 ّالجدول ّالجدولّّ،3.34عكس فإن
يتضمنّأيةّقيودّلألصولّالمملوكةّّال8.34ّ

ّيركزّ ّألنه ّوذلك ّالعالم، ّلبقية ّالمستحقة أو
منّقبلّّخاصةخصومّوأصولّعلىّالحيازةّل

ّالمقيمة ّالوحدات ّأرقامّ. ّمقارنة ّمع ولكن،
ّفمنّ ّلنفسّالسند، ّواألصولّالمالية الخصوم
ّبقيةّ ّمع ّالميزانية ّاشتقاق ّيتم ّأن الجائز

علىّسبيلّالمثال،ّفيّأرقامّالميزانيةّ.ّالعالم
ّاألصولّ ّقيمة ّفإن ّاالفتتاحية، العمومية

خصومّولل3358ّهيّّوالودائعّللعملةالماليةّ
ّ 3373ّهي ّالعالمّ. ّبقية ّأن ّهذا، ويتضمن

ّ ّمع ّصافية ّالتزامات ّالمحليّاالقتصادلديه
33ّّبحوالي .ّ ّالجدول ّأن3.34ّويوضح
ّووضع368ّّالعالمّلبقيةّاألصولّوضع

 .330ّالخصوم

ّ
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ّلوّّينبغي 34-30 تقييمّأيّبندّفيّالميزانيةّالعموميةّكما
ّالميزانيةّ ّصياغة ّتاريخ ّفي ّمكتسبة كانت
ّالميزانياتّ ّتطابق ّلضمان ّوذلك العمومية،
ّالحساباتّ ّلنظام ّالحساباتّالتراكمية ّمع العمومية

وّيتضمنّذلك،ّأنهّعندماّيتمّالتبادلّفيّ.ّالقومية
ّباستخدامّ ّوالخصوم ّاألصول ّفيجبّتقييم السوق،

ّمجم ّاألسعار ّمن ّصياغةّّفيّالجاريةوعة تاريخ
.ّالميزانيةّالعمومية،ّوالذيّيشيرّإلىّأصولّمحددة

ّبنقلّ ّمتعلقة ّتكاليف ّأية ّالقيمة ّتتضمن كما
الملكية،ّفيّحالةّاألصولّغيرّالمالية،ّفيماّعداّ

ويتمّتقييمّالمستحقاتّالمالية،ّالتيّلمّيتمّ.ّاألرض
ّال ّحسب ّمنظمة، ّمالية ّأسواق ّفي مبلغّتبادلها

ّلسدادّ ّللدائن ّالمدين ّيدفعه ّأن الُمستحق
ّ.ّالمستحقات

األسعارّالتيّتُباعّبهاّاألصولّأوّيتمّالشراءّّتعد 34-37
ّالمستثمرينّ ّقرارات ّأساس ّهي ّاألسواق، ّفي بها
.ّوالمنتجينّوالمستهلكينّوعمالءّاالقتصادّاآلخرين

ّاألصولّ ّفي ّالمستثمرين ّفإن ّالمثال، ّسبيل على
ّ ّالمالية (ّ ّاألوراق ّالماليةمثل ّالطبيعيةّ( والموارد

ّاألرض) ّمثل ّاالستحواذّ( ّبشأن ّقراراتهم يتخذون
ّقيمتهاّ ّضوء ّفي ّاألصول ّتلك ّعن والتنازل

ّيتخذّالمنتجونّقراراتهمّحولّإنتاجّ.ّّالسوقية كما
ّإنتاجهمّ ّبيع ّمكان ّوحول ّالسلع ّمن ّمحددة كمية

ّالسوق ّأسعار ّإلى ّبالرجوع ّهذا، ّعالقةّ. وهناك
ّال ّالسعر ّبين ّالمشتريّواضحة ّقبل ّمن مدفوع

ّنقلّ ّلتكاليف ّوفقا  ّالبائع، ّيتسلمه ّالذي ّالملكيةوالسعر ّالقيمةّ. ّفإن ّالمالية، ّاألصول ّحالة ّفي و
ّعرضّ ّنتيجة ّالمدينّوذلك للدائنّهيّنفسّقيمة
ّأنهاّ ّعلى ّالمالية ّواألصول ّالخصوم ّنقل تكلفة

ّ.ّاستهالكّأكثرّمنهاّتراكم
ّأسعارّينبغي، 34-35 ّاستخدام ّمثالي، ّنحو السوقّّعلى

ّواألصولّ ّالخصوم ّكافة ّلتقدير ّوذلك الملحوظة،
ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّاستخدامّ. ّفيمكن ّذلك ومع

ّ ّالتعامالت ّكافة ّسعر ّلتقييمّّفيمتوسط السوق
ّالعمومية،ّ ّالميزانية ّفي ّالسوقي، ّالتداول السعر
ّالتبادلّالحرّوالنشطّ وذلكّفيّحالّأمكنّأنّيتم
ّالسوق ّداخل ّبصددها ّنحن ّالتي ّللبنود .ّوالمنظم

ّوذلكّ ّملحوظة، ّأسعار ّأية ّوجود ّعدم ّحالة وفي
ّيتمّشرائهاّ ّلم ّالتيّنحنّبصددها نتيجةّأنّالبنود

ّفيّالسوقّمنذّع هدّقريب،ّفيجبّالقيامّأوّبيعها
بمحاولةّلتقديرّاألسعار،ّالتيّكانّينبغيّأنّتكونّ
عليهاّاألصول،ّوذلكّكيّيتمّاكتسابهاّفيّالسوقّ

ّ.ّفيّالتاريخّالذيّتعودّإليهّالميزانيةّالعمومية
تقريبّالقيمّفيّالميزانيةّالعموميةّبطريقتينّّفيجوز 34-31

ّفيّ ّالملحوظة ّالقيم ّإلى ّباإلضافة ّوذلك أخريين،
ّالملحوظة،األس ّاألسعار ّمن ّالُمقدرة ّأو .ّّواق

ويجوزّفيّبعضّالحاالتّتقريبّالقيم،ّمنّخاللّ
ّمنهاّّ ّمنقوصا  ّوتراكمها، ّالمكتسبات ّتقييم ّيفوقّإعادة ّفيما مبيعاتّنوعّاألصلّالذيّنحنّبصدده

ّمثلّ ّالتغيرات ّمع ّومتكيفا  ّاإلنتاجي، ّأكثرّعمره ّهذه ّوتعد استهالكّرأسّالمالّالثابت؛
ّا ّلألصولّالطرق ّكذلك ّوالمفضلة لعملية

الثابتة،ّولكنّمعّإمكانيةّتطبيقهاّأيضا ّعلىّ
ّأخرى ّأصول ّمنّ. ّالقيم ّتقريب ّيجوز كما

ّلألرباحّ ّالحالية ّأو ّالمخصومة ّالقيمة خالل
ّلألصلّ ّمستقبال ، ّالمتوقعة االقتصادية
المعطى؛ّوُتعدّهذهّالحالةّلعددّمنّاألصولّ

ّاأل ّوحتى ّالطبيعية ّوالموارد صولّالمالية
ّالثابتة ّالمعلوماتّالجيدةّ. ّخالل ّمن ينبغي،

ّاألصولّ ّقيم ّتتساوى ّأن ّالمنتجة، واألسواق
المكتسبةّبواسطةّالتراكم،ّوتلكّالمكتسبةّعنّ
طريقّإعادةّتقييمّالمعامالت،ّأوّعلىّاألقلّ
ّوالقيمةّ ّالمخصومة ّالقيمة ّمن ّلكل ُمقاربتها
ّيتمّ ّكي ّالمتبقية ّالمستقبلية ّلألرباح الحالية

ّتخرجّاشتقا ّعندما ّالسوقية ّوقيمتهم ّمنهم قها
ّالنشطة ّمباشرة ّالغير ّاألسواق ّمناقشةّ. ويتم

ّ.ّّتلكّاألسعارّالثالثة،ّفيّشروطّعامةّأدناه
 القيمة الملحوظة في األسواق     .1
  

ُّّيعد 34-86 ّهو ّللحصولّّالمصدرالسوق المثالي
ّبنودّ ّلتقييم ّالمثالي ّالسعر ّمالحظات على

ادلّاألوراقّالمالية،ّالميزانيةّالعمومية،ّمثلّتب
ّمبادلتهّ ّتمت ّأصل ّكل ّيكون ّفيها والتي
ّتلكّ ّحجم ّيكون ّما ّوغالبا  ّتماما ، ّمنتظمةالمبادلةّمناسبا ّولهّسعرهّالسوقيّالمدرجّعلىّمتجانسا  ّفترات ّاألسواقّ. ّتلك ّمثل ّتمنح و

ّ ّيمكن ّوالتي ّاألسعار ّعن ّضربهابيانات
ّّبمؤشرات ّأجل ّمن ّوذلك ّالحصولالكمية،
ّ ّمختلفةّّقيمةعلى ّألنواع ّاإلجمالية السوق

ّقطاعاتّ ّقبل ّمن ّالمملوكة ّاألصول من
ّتلكّ ّخصوم ّمن ّمختلفة ّأنواع وكذلك

ّاألصول ّلكافةّ. ّتقريبا  ّاألسعار ّتلك ّوتتاح ّالمالية ّالموجودةّّوأجهزةالمستحقات النقل
والمحاصيلّوالمواشيّباإلضافةّإلىّاألصولّ

ّ.ّالثابتةّحديثةّاإلنتاجّوالمخزونات
ّفيّفيمّأما 34-83 ّالمدرجة ّالمالية ّباألوراق ّيتعلق ا

األسعارّلألصولّالفرديةّوألنواعّعريضةّمنّالبورصة،ّعلىّسبيلّالمثال،ّفعمليا ّيتمّجمعّ
ّالُمقدرةّ ّالقيمة ّتحديد ّإلى ّإضافة  األصول،
ّللنوعّ ّالموجودة، ّاألوراقّالمالية ّلكافة ّالمعطىعالميا  ّسوقّ. ُّيعد ّالدول، ّبعض وفي

الّآخرّلسوقّيجوزّفيهّالمساكنّالقائمة،ّمث
ّمعلوماتّ ّلتقديم ّكافية تبادلّاألصولّبأعداد

ّ.ّاألسعارّحولّمفيدة
ّعلىّّإضافة 34-88 ّمباشرة ّملحوظات ّتقديم إلى

ّبالفعل،ّ ّهناك ّتمتّمبادلتها أسعارّاألصول
ّتلكّ ّمثل ّمن ّالمعلومات ّاستخدام فيجوز
ّيتمّ ّلم ّمشابهة ّأصول ّلتسعير األسواق

ّمبادلتها ّيجوزّ. ّفإن ّالمثال، ّسبيل وعلى
ّالمالية،ّ ّاألوراق ّتبادل ّمعلومات استخدام
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هّوذلكّلتسعيرّأسهمّغيرُّمدرجةّمنّخاللّالتشاب
ّبعضّ ّوعمل ّمدرجة، ّمشابهة ّأسهم ّمع الجزئي
ّالمدرجة ّغير ّلألسهم ّأدنى ّلرواج .ّاالمتيازات

وعلىّنحوّمماثل،ّويعتمدّتقييمّاألصولّمنّأجلّ
التأمينّأوّأيةّأغراضّأخرىّعامة،ّعلىّاألسعارّ
ّعلىّ ّمتقاربة، ّبدائل ّهي ّوالتي ّ ّلبنود الملحوظة
اّالرغمّمنّعدمّمطابقتها،ّولكنّيمكنّاستخدامّهذ

ّالعمومية ّالميزانية ّلتقييم ّالحل ّمراجعةّ. ويرجى
ّوالعشرون،ّ ّوالسادس ّوالعشرون ّالحادي الفصلين
ّيتعلقّ ّفيما ّالخاصة ّالتقييم ّمشاكل لمناقشة

 .ّّبالمشاريعّاالستثماريةّالمباشرة

ّ
المكتسبة من خالل تراكم المعامالت  القيم   . 2

عادة تقييمها   وا 
  

ّمنّماليةّلغيراّاألصولّمعظمّقيمةّتغُيرّيعكس 34-84
ّالسوقّأسعارّفيّالتغيرّألخرى،ّسنة ّوتخفض.
ذاتّالوقت،ّالتكاليفّالمبدئيةّّلالستحواذّعنّّفي

ّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك ّحالةّ)طريق في
ّالثابتة ّاألصول )ّ ّمن ّأخرى ّأشكال ّاالهتالكأو

ّلألصولّفوق ّالمتوقع ّاإلنتاجي ّالعمر وتعطىّ.
ّمنّعمرهّ ّاألصلّفيّنقطةّمحددة ّمثلّهذا قيمة
ّألصلّ ّالحالي ّالحيازة ّسعر ّخالل ّمن اإلنتاجي

.ّالتراكميّاالهتالكجديدّمساويّله،ّمنقوصا ّمنهّ
وُيشارّإلىّهذاّالتقييمّفيّبعضّاألحيانّعلىّأنهّ

ّتمّريبا ُّيعطيّهذاّالجزءّتق".ّتكلفةّاإلحاللّالمسجلة"ّ ّحال ّفي ّاألسعار ّعليه ّتكون ّقد ّلما ّمقبوال  ّاألصول ّتُتحّلمّحالّفيّوذلكّللبيع،عرض
ّفيماّعليها،ّاالعتمادّيمكنّمباشرةّملحوظةّأسعار
ّ.المستخدمةّباألصولّيتعلق

 القيمة الحالية للعائدات المستقبلية       .3
 

ّإلحصاءّّيجب 34-83 ّالخصم ّنسبة ّاستخدام ّالحاليةإجماال ، ّفيّّالقيمة ّالمتوقعة ّالمستقبلية للعائدات
مثلّ)حالةّاألصولّالتيُّأجلتّمنّأجلهاّالعائداتّ

كماّفيّ)أوّالتيُّأجلّسدادهاّلفترةّطويلةّ(ّالغابات
ّالجوفية ّتمّ(األصول ّأنه ّمن ّالرغم ّعلى ّوذلك ،

ّاستخدامّأسعارّالسوقّلتقييمّاإلنتاجّالنهائي،ّ
 المقيمة بالعمالت األجنبية  األصول    . 4
 

ّبالعمالتّالُمقيمةّواألصولّالخصومّتحويلّينبغي 34-88
ّالسائدّالصرفّبسعرّالمحليةّالعملةّإلىّاألجنبية

.ّالعموميةّالميزانيةّصياغةّتاريخّفيّالسوقّفي
ّمتوسطّسعرّهوّالسعرّهذاّيكونّأنّينبغيّكما
ّللمعامالتّوالشراءّالبيعّفيّالفائدةّمعدلّبين

ّ.النقدية
 العمومية الميزانية قيود. ج
 

ّالميزانيةّّوتم 34-80 ّفي ّاألصول ّتعريفات إعطاء
ّتفصيال ّ ّاألكثر ّالمستوى ّفي العمومية
لتصنيفاتّاألصول،ّوذلكّفيّالفصلّالعاشرّ
ّوالفصلّ ّالمالية ّغير ّيختصّباألصول فيما
ّالمالية ّباألصول ّيتعلق ّفيما ّعشر .ّالحادي

ّالحدّ ّإلى ّالقسم ّهذا ّفي ّالتعريفات وتتكرر
ّ ّبمعلومات ّالنص ّلتزويد ّالتقييمّالالزم عن

ّومواضيعّ ّمحددة ّألصول المخصص
ّ.ّمتخصصةّأخرى

 الم نتجة  األصول.       1
 

 ثابتة  األصول         
 

ّالثابتةّاألصولّتقييمّالمبدأ،ّحيثّمنّينبغي، 34-87
ّوذلكّالسوق،ّفيّالسائدةّاألسعارّحسب

ّيتعلقّفيماّالحالةّنفسّفيّالتيّلألصول
ُّيتاحّوال.ّالفنيةّوالمواصفاتّاإلنتاجيّبالعمر

النوعّمنّالمعلوماتّفيّّهذاّالممارسة،ّفيّ،
ّللتقييمّ ّالرجوع ّويجب ّالمطلوب، التفصيل
ّبواسطةّطريقةّأخرى،ّواألكثرّشيوعا ّأنّيتمّ ّالتقييمّّبإضافةّالقيمةاشتقاق ّإعادة عنصر
الذيّتمّتطبيقهّعلىّاألصلّأثناءّالفترةّالتيّ
ّالميزانيةّ ّلقيمة ّالعمومية ّالميزانية تغطيها

أوّالوقتّمنذّاالستحواذّ)ميةّاالفتتاحيةّالعمّو
وخصمّاستهالكّرأسّ(ّألصولّمكتسبةّحديثاّ 

المالّالثابت،ّوالُمقدرّللفترةّباإلضافةّإلىّأيةّ
تغيراتّأخرىّفيّالحجمّوقيمةّماّتمّالتنازلّ

ّيجبّعملّافتراضاتّحولّهبوطّ.ّعنه كما
ّمعلوماتّ ّينبغيّاستخدام ّكما سعرّاألصل،

ّ ّأن ّمن ّللتحقق ّالمقترحةّجزئية االفتراضات
ّقيمةّ ّحساب ّعند ّوذلك ّهذا، ّمع تتطابق
ّكانتّ ّلو ّحتى ّالثابت، استهالكّرأسّالمال

ّ.ّمعلوماتّالسوقّالكاملةّغيرّمتاحة
ّرأسّّكما 34-85 ّاستهالك ّتقدير ّيتضمن ّأن يجب

ّ ّالثابت، ّتكاليفّّفيّالتناقصالمال قيمة
المشتريّلنقلّالملكيةّعلىّاالستحواذّوالتنازلّ

ّألصولالمتعلقّبتلكّا ّإلغاؤهّ. وذلكّكيّيتم
طوالّالفترةّالتيّيتوقعهاّالمشتري،ّكيّيمتلكّ

ّاألصول ّالحاالت،ّ. ّمن ّالعديد ّفي ويجوز،
ّتاريخّ ّفي معّّمعينأنّتتصادفّتلكّالفترة

طولّالعمرّاإلنتاجيّالمتوقعّلألصل،ّولكنّ
ّوخصوصا ّ ّاألصول، ّمن ّ ّاألنواع لبعض
ّبعدّ ّبيعهم ّالمشتري ّينوي ّفربما المركبات،

ترةّمحددة،ّعلىّسبيلّالمثال،ّكيّتستحوذّف
ّمواصفاتّ ّمستوى ّذات ُّمبتكر ّنموذج على

ّأقل ّصيانة ّوتكاليف ّأعلى ّمناقشةّ. وينبغي
ّالطريقة ّبنفس ّالتركيب ّتكاليف وحيثماّ.

ّالمالّ ّرأس ّاستهالك ّتقديرات ّفإن أمكن،
ّللتكاليفّ ّأيضا  ّتسمح ّأن ّينبغي الثابت،

ولّأوّالنهائيةّالمنتظرةّمثلّالسحبّمنّالتدا
ويمكنّإيجادّشرحّلتلكّالتعديالتّ.ّالتصحيح

ّعشر ّوالتاسع ّالعاشر ّالفصلين ّفي كماّ.
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ّ،المالّرأسّمعياريمكنّإيجادّتفاصيلّأكثر،ّفيّ
(PIMّ)ّالمستمرّالجردّطريقةّتطبيقّحولّوذلك

ّ.الثابتةّلألصولّالمالّرأسّمخزونلتقديرّقيمةّ
ّكافية،ّّ 34-81 ّبدرجة ّمتاحة ّمعلومات ّهناك ّتكون ربما

ّالمبانيّ ّمن ّكال  ّبيع ّمن ّللمساكن، بالنسبة
ّعملّ ّفي ّللمساعدة ّالجديدة، ّوالمباني الموجودة
.ّتقديراتّميزانيةّعموميةّللقيمةّاإلجماليةّللمساكن

ّالمساحةّ ّعلى ّالمنزل ّسعر ّيعتمد ّذلك، ومع
فترةّقدّالمقبولةّللموقعّوالنموذجّالجغرافيّللبيعّفيّ

ّالحالة،ّ ّتلك ّوفي ّبدقة، ّالمناطق ّكافة ّتغطي ال
ّالمستمر ّالجرد ّطريقة ّمثل ّتقنية ّاستخدام .ّيجب

وربماّسوفّيتمّتطبيقّهذهّالتقنيةّعلىّالعديدّمنّ
ّخصائصهاّ ّأن ّبما ّاألخرى، ّوالمنشآت المباني

ّ.غالبا ّماّتكونّمحددةّوفقا ّللمنشأةّالمعنية
ُّتوضح 34-46 ّقيمةّأنهاّعلىّاألرض،ّإصالحاتّقيمةّ

ّاألصل،ّفيّتنفيذهاّتمّكماّلإلصالحاتُّمسجلة
ّمالئمةّبطريقةّتقييمهاّوُمعاد ّذلكّيكونّوسوف.

ّاألرضّبينّالقيمةّفيّللفرقّدائم،ّبشكلّمساويا ،
ّوقيمتهاّمحسنة،ّغيرّأوّطبيعيةّحالةّفيّالمعنية

ّكالّ ّأنّمنّالرغمّعلىّ،ّاإلصالحاتّتأثيرّبعد
صالحاتهاّاألرضّمن ّخاضعةّتكونّسوفّوا 

ّ.الوقتّبمرورّالسعرّلتغيرات
ّوحافالتّّوربما 34-43 ّوالطائرات ّالسيارات ّأسواق تكون

ّإلعطاءّ ّكافية ّبدرجة ُّممثلة ّاألخرى، النقل
ّ ّتلك ّلتقييم ّسعر ّعلىّّالمخزوناتمالحظات أو

ّمنّ ّمجموعة ّمع ّلالندماج ّاستخدامها األقل
ومعّذلك،ّفربماّ.ّافتراضاتّطريقةّالجردّالمستمر

ّالس ّيكون ّمناسبا ّال ّاألسواق، ّفي ّالمالحظ ّالعمومية،ّعر ّالميزانيات ّفي ّتستخدم ّكي ّقيم لتحديد
ّالصناعيةّ ّوالمعدات ّالمنشآت ّحالة ّفي وذلك
ّالتعامالتّ ّمن ّكثير ّأن ّبسبب ّإما ،ّ الموجودة،
ماّبسببّ تستلزمّأصوال ّليستّمتطابقةّلسببّما،ّوا 

ّ ّالدمج ّأنهاّّالمتخصصة،مواصفات ّبسبب ما وا  ّأن ّأو ّإجبارُّمستهلكة ّنتيجة ّعنها ّالتنازل ّيتم ها
ّ.ّمالي

ّفيّاستخدامهاّيستمرّالتيّالمواشيّتقييمّينبغي 34-48
ّالمشتريّأسعارّأساسّعلىّعامّبعدّعامّاإلنتاج
ّمنّوذلكّالعمرّنفسّفيّالتيّللحيواناتّالحالية
ّالعموميةّالميزانيةّأغراضّأجل ّتلكّومثل.

ّبدرجةّمتاحةّتكونّاألرجحّعلىّتكونّالمعلومات
ّ)ّباألشجارّيتعلقّفيماّأقل (ّالشجيراتمتضمنة 

ّثمّومنّعام؛ّبعدّعامّالناتجةّللمنتجاتّالمفتلحة
ّالقيمةّفيّتسجيلهمّيتمّأنّالحالةّهذهّفيّينبغي
ّ.األموالّالمتراكمةّرؤوسّلتكوينّالمسجلةّالحالية

ّوالتطويرّالبحثّفيّالمصروفةّالنفقاتتقييمّّويتم 34-44
ّ ّضمنّعقد ّالتعاقدّسعرعلىّّبناءوالمنفذة ويتمّ.

ّكانّ ّحال ّفي ّتكاليفّتراكمية، ّأنها ّعلى تقييمها
ّتنفيذهاّ ّتم ذا ّوا  ّخاص، ّحساب ّعلى الصرف

ّالتكاليفّتتضمنّ ّفإن ّمنتجّسوقي، ّعائدبواسطة

ّ ّالمالّرأسعلى ّمنّ. ّالنوعين ّكال ويتطلب
ّالسعرّ ّلتغيرات ّزيادتهم ّيتم ّأن التقييم
وخفضهاّوذلكّبسببّأنّاستهالكّرأسّالمالّ

ّ.ّيفوقّالعمرّاإلنتاجيّلألصلالثابتّ
ّفيّّوحتى 34-43 ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّكانت لو

ّ ّالُمنتجة ّغير ّاألرض)األصول ّعدا (ّفيما
ّرأسّ ّحساب ّفي ّمنفصل ّبشكل موضحة

ّ ّإجماليّّمعالجتهاّويتمالمال، ّأنها على
ّ ّالثابت، ّالمال ّلرأس ّيتطلبّّاالتكوين أنه

ّالعمومية،ّّدمج ّالميزانيات ّالتكاليفّفي تلك
ّاأل ّقيمة ّفي ّكانّّبهّالمرتبطةصل ّلو حتى

ّمنتج ّغير ّأصل ّأيةّ. ّتوجد ّفال وهكذا،
ّبشكلّ ّتوضيحها ّيتم ّالملكية ّلنقل تكاليف

ويتمّمعالجةّ.ّمنفصلّفيّالميزانياتّالعمومية
ّفيّ ّالملكية ّبنقل ّالخاصة ّالنفقات تلك
ّاستهالكّّوسيط ّ،األصولّالماليةّعلىّأنها

ّقبلّ ّعلىّاألصولّمن ّاالستحواذ ّيتم عندما
كاتّأوّالحكومات،ّكماّتعالجّعلىّأنهاّالشّر

ّعلىّ ّاالستحواذ ّيتم ّعندما ّنهائي استهالك
ّ ّقبل ّمن وُتعالجّّالمعيشية،ّاالسراألصول

ّ ّأنها ّيتمّّتصديرعلى ّعندما خدمات
ّغيرّ ّقبل ّمن ّاألصول ّعلى االستحواذ

ّ.ّالمقيمين
ّّيكونّأنّينبغي 34-48 ّالمعدنيّاالستكشافتقييم

ّاّ،والتقييم ّالمبالغ ّأساس ّعلى لمدفوعةّإما
ّالمؤسسيةّ ّللوحدات ّالممنوحة ّالعقود بموجب
ّالمصاريفّ ّأساس ّعلى ّأو ّلغرض األخرى
ّعلىّ ّفيه ّالمباشر ّلالستكشاف المتكبدة

ّشخصي ّحساب ّتلكّ. ّتتضمن ّأن وينبغي
ّ ّّعائدالتكاليف ّالثابتّّرأسعلى المال
ّاالستكشافّالُمستخدم ّحركة ّفي ّينبغيّ. و

ّتمّ ّالذي ّاالستكشاف ّوجزء ّتقييم إعادة
ّإلغاؤهّمبا ّيتم ّلم ّوالذي ّالماضي ّفي شرته

ّالفترةّ ّوتكاليف ّألسعار ّوفقا  ّاآلن حتى
ّ.ّالحالية

ّأوّّينبغي 34-40 ّالفكرية ّالملكية ُّمنتجات إدخال
ّوالترفيهّ ّاآللي ّالحاسب ّبرامج ّمثل الُمبتكرة،
والنماذجّالفنيةّأوّاألدبية،ّفيّالقيمةّالُمسجلةّ
ّألسعار ّوفقا  ّالتقييم عادة ّوا  ّاألولية، ّلتكلفتهم

ّالحالية ّالفترة ّغالبا ّ. ّالمنتجات ّتلك ّأن ّالحسابّالشخصي،ّوبما ّعلى ّإنتاجها سوفّيتم
ّطريقّ ّعن ّاألولية ّالتكلفة ّتقدير فيجوز

علىّّعائدإجماليّالمصاريفّالمتكبدةّشاملةّ
فيّّالمستخدمةّالثابتةّاألصولّفيّالمالّرأس

ّاإلنتاج ّعملية ّمنّ. ّإنشاؤها ُّيمكن ّلم ن ّمناسبةّوا  ّتكون ّفربما ّالطريقة، ّهذه خالل
ّ ّالحالية ّالقيمة ّالمستقبليةّللعوائدلتقدير
ّ ّاستخدام ّعن ّّالنسخةالناشئة ّفياألصلية

ّ.ّاإلنتاج
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إذاّ(3ّ)تظهرّالنسخّالتاليةّعلىّأنهاّأصولّّربما 34-47
ّالباطنّّ ّمن ّعقد ّبعمل ّقام ّاألصلي ّالمالك كان

ّلمستخدميّّ،لمسئولياتل ّالمساعدة ّوتقديم إلنتاج
ّ 8ّ)النسخ، ّاستخدامهاّ( ّيتم ّالنسخة ّكانت ّلو أو

ّإيجاريّ ّعقد ّاعتماد ّأنجز ّوالذي ّعقد بموجب
وّينبغيّفيّتلكّالحاالت،ّأنّتتاحّأسعارّ.ّمالي

ّ.ّالسوقّكيّيتمّاستخدامهاّللتقييم
 المخزونات        

 
ّلألسعاّ 34-45 رّالسائدةّفيّينبغيّتقييمّالمخزوناتّوفقا 

ّوفقا ّ ّوليس ّالعمومية، ّالميزانية ّصياغة تاريخ
ّعندماّ ّالمنتجات ّتقييم ّعليها ّتم ّالتي لألسعار

ّالجرد ُّأدخلت ّأرقامّتقديرّيتمّأنّيجبّو.
ّمتكررّبشكلّالعمومية،ّالميزانياتّفيّالمخزونات

ّفيّللمخزونّالمسجلةّالقيمّأرقامّتسويةّخاللّمن
ّالفصلّفيّموصوفّهوّكماّالمنشأة،ّحساب
ّ.السادس

ّوالمستلزماتّّيتم 34-41 ّالخام ّالمواد ّ ّمخزون ّوفقاّ تقييم
ّفيّماّبمكانّالحالةّهيّكماّالمشتري،ّألسعار
ّالسلعّمخزونّوتقييمّالقومية،ّالحساباتّنظام

ّألسعارّوفقاّ ّاالنجازّقيدّالتيّوتلكّالمجهزة
ّدونّللبيعّالُمعدةّالسلعّمخزونّتقييمّويتم.ّأساسية
ّوتاجرّالجملةّتاجرّقبلّمنّإضافيةّعمليات
أيةّّباستثناءّلهم،ّالمدفوعةّلألسعارّوفقاّ ّالتجزئة،

تكاليفّنقلّوالتيّتمّإدراجهاّبفاتورةّكلّعلىّحدة،ّّ
ّفيّ ّوالمتضمنة ّالتجزئة ّتاجر ّأو ّالجملة لتاجر

ّ.متوسطّاستهالكهم
ّالعموميةّللميزانيةّالقيمةّتتطابقّأنّينبغي 34-36

ّقيمةّمعّاز،االنجّقيدّاألعمالّلمخزونّالختامية،
ّأيةّإليهاّمضافاّ ّاالفتتاحية،ّالعموميةّالميزانية
ّمنهّمنقوصاّ ّوّالحالية،ّالفترةّخاللّحدثّعمل
عادةّمنهّاالنتهاءّتمّعملّأية ّأنهّعلىّتصنيفهّوا 
ّجاهزةّسلع ّيتضمنّأنّيجبّأنهّإلى،ّباإلضافة.

ّالتقييمّوذلكّنتيجةّّضرورةّأليةّتخصيص إلعادة
ّاألسعارّنع ّتغيرات ّفيّ. ُّموضح ّهو وكما

الفصلينّالسادسّوالتاسعّعشر،ّينبغيّأنّيعكس،ّ
ّعلقيمةّالعملّقيدّالتنفيذّوالموضّوّالزمنيةّالسلسلة

ّ.ّماقترابّتاريخّالتسليعبرّفترةّمنّالوقت،ّزيادةّالقيمةّللعملّمبكرا ّمثلّ
شامال ّ)استمرارّاالستخدامّالفرديّللمحاصيلُّّيعد 34-33 ُمفتلحةّمنّقبلّالنشاطّاإلنسانيّوتربيةّال(ّاألشجار

ّقيدّ ّلألعمال ّكمخزون ّذبحها، ّأجل ّمن المواشي
ّالتنفيذ ّالغاباتّ. ّواألشجاروالطريقةّالتقليديةّلتقييم
ّاألشجارّلتلكّالمستقبليةّالبيعّإجراءاتّخصمّهي
ّمصروفاتّاقتطاعّبعدّالحاليةّاألسعارّوفق

.ّذلكّإلىّوماّوالبتر،ّلالستحقاقّاألشجارّإحضار
ّ ّفإن ّيمكنّوالمواشيّاألخرىّالمحاصيلوعادة ،

ّتلكّالمنتجاتّّتقييمها ّإلىّاألسعارّلمثل باإلشارة
ّ.ّفيّالسوق

 النفائس         
 

ّوالمجوهراتّوالتحفّالفنّأعمالّتقييمّيتم 34-38
ّخاصة،ّّوالمعادنّالكريمةّواألحجار بأهمية

ّالرئيسيّكمخازنّللقيمة،ّوذلكّ ّمعطيا ّدورهم ّلألسعار ّالحاليةوفقا ّتوجدّ. ّالذي ّالحد إلى
فيهّاألسواقّجيدةّالتنظيمّلهذهّالبنود،ّوينبغيّ

الُمقدرةّأوّالفعليةّوالتيّّسعارتقييمهمّوفقا ّلأل
ّلهم،ّمنّالمالكّالذيّباعواّ كانّسيتمّدفعها
لهّفيّالسوق،ّباستثناءّأيةّأتعابّأوّوكالءّ
أوّعموالتّيمكنّأنّيدفعهاّالبائع،ّفيّتاريخّ

ّالميّز ّالعموميةصياغة ّانية ّفيّ. ّالتقييم ويتم
ّقبلّ ّمن ّالمدفوع ّللسعر ّوفقا  ّأوّاالستحواذ ّأتعاب ّعموالتّأو ّأية المشتريّمتضمنا 

ّ.ّوكالء
ّيتمّّوالحل 34-34 ّأن ّالمنظمة ّاألسواق ّغياب في

تقييمّتلكّالبنودّباستخدامّالبياناتّللقيمّالتيّ
ّذلك،ّ ّإلى ّوما ّوالسرقة، ّالحريق ّضد ُأمنت

ّ.ّللحدّالذيّتتاحّفيهّالمعلومات
 غير المنتجة  األصول    . 2
 

 الطبيعية  األصول        
   

ّّاألراضي         
حيثّالمبدأ،ّفإنّقيمةّاألرضّالموضحةّّمن 34-33

ّالميزانيةّ ّفي ّالطبيعية ّاألصول تحت
ّقيمةّباستثناءّاألرضّقيمةّهيّالعمومية،

ّتحتّحدةّعلىّكلّالُموضحةّاإلصالحات،
ّعلىّالمبانيّقيمةّوباستثناءّالثابتة،ّاألصول
ّتحتّحدةّعلىّكلّأيضاّ ّوالموضحةّاألرض
ّالحاليّبسعرهاّاألرضّوتُقيم.ّالثابتةّاألصول
ّباستثناءّالجديد،ّالمالكّقبلّمنّالمدفوع
ّمعالجتها،ّتمتّالتيّالملكيةّنقلّتكاليف

ّالثابتّ ّالتكوينّاإلجماليّلرأسّالمال ويكون
ّخاضعينّ ّاألرض ّإصالحات ّمن وجزء

ّ.ّالستهالكّرأسّالمالّالثابت
الضروريّتحديدّّالموقعّواستخدامّقطعةّّمن 34-38

ّإمكان ّبسبب ّوذلك ّأرض، ّبقعة ّأو يةّمعينة
ّلألرضّإلىّحدّ ّالحالية ّالسوقية ّالقيمة تنوع
ّواالستخداماتّ ّلموقعها ّوفقا  ّوذلك بعيد،
المناسبةّلهاّأوّالمقررةّلهاّتلكّاألرض،ّويتمّ

ّ.ّتسعيرهاّوفقا ّلذلك
ّالحاالت،ّّسوف 34-30 ّبعض ّفي ّالسوق، ُيزود

ّبياناتّ ّلألرض، ّالتحتية ّللمباني وبالنسبة
ّاألرض ّقيمة ّحول ّمباشرة ّفإنّ. ّذلك، ومع

ّغيرّ ّالبيانات ّتلك ّمثل ّأن ّأكثر النموذجي
ّهيّ ّاإلضافية ّاالعتيادية ّوالطريقة متاحة،
ّاإلنشاءّ ّقيمة ّإلى ّالموقع حسابّنسبّقيمة

ضّمنّمنّالتقييمّالثمنيّواستنتاجّقيمةّاألّر
ّالسوقيةّ ّالقيمة ّأو ّالمباني ّإحالل تكلفة
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وعندماّالّيمكنّفصلّ.ّللمبانيّواألرضّالمشتركة
قيمةّاألرضّمنّالمبنىّأوّاإلنشاءّأوّالزراعةّأوّ

ّ ّنشاط ّفينبغيّأعالها،ّذلكّإلىّوماّ،حقل
ّتمثلّالتيّالتصنيفاتّفيّالُمركبّاألصلّتصنيف
ّقيمتهاّاألكبرّالجزء ّمن ّفي. ّمشابه، ّنحو ّوعلى

ّ ّاألرض ّإصالحات ّقيمة ّأن ّتشملّ)حال التي
ّزراعةّ ّأو ّمباني ّلتشييد ّوالتجهيز ترخيصّالموقع

ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّوكذلك ّمحاصيل ّيمكنّ( ال
ّالطبيعية،ّ ّحالتها ّفي ّاألرض ّقيمة ّعن فصلها
ّأخرى،ّ ّأو ّواحدة ّتخصيصّاألرضّلفئة وُيمكن
ّاألكبرّ ّمفترضّلتمثيلّالجزء ّهو ّعلىّما ّّ.منّالقيمةمعتمدا 

ّالكلي،عادة ،ّلالقتصادّوالمبنىّاألرضّبينّالتقسيم 34-37
ّحاجةّوهناك.ّوالقطاعاتّللفروعّمنهاّكثيراّ ّأسهل
ّالقوميةّالثروةّلدراساتّوذلكّالمنفصلةّلألرقام

ّالبيئيةّوالمشاكل ّاألرقامّفإنّالحظ،ّولحسن.
ّسلوكّتحليلّألغراضّمناسبةّتكونّغالباّ ّالمدمجة
 .المؤسسيةّوالوحداتّالقطاعات

ّللمالكّّويتم 34-35 ّالعمومية عرضّاألرضّفيّالميزانية
ّإيجارّماليّ ّلعقد ّكانتّخاضعة ّإالّإذا القانوني،
ّاإليجاريةّ ّبالعقود ّيتعلق ّفيما ّغالبا  ّيحدث الماليةّمنّخاللّمبنىّأوّزراعةّعلىّاألرضّفيتمّكما
ّحيثّيكونّ ّالحالة ّفيّهذه ّكُعرف، عملّاستثناء

الكّالقانونيّلمبنىّماّليسّهوّالمّالقانونيالمالكّ
لألرضّالمقامّعليهاّالمبنىّولكنّسعرّبيعّالمبنىّ
ّبدونّ ّدفعّإيجارّلألرضّالتحتية يتضمنّصراحة

ّمستقبالّ  ّمستحقة ّإضافية ّمدفوعات ّتلكّ. وفي
الحالة،ّيتمّتسجيلّاألرضّفيّالميزانيةّالعمومية،ّ

 .ّلمالكّالمبنىّالمقامّعلىّاألرض

 والطاقة المعدنية الموارد
ّعادة ّّوتحدد 34-31 ّالجوفية، ّاألصول ّالطاقة ّموارد قيمة

ّ ّالحالية ّالقيمة ّخالل المتوقعّّالصافيّللعائدمن
والناتجةّعنّالتشغيلّالتجاريّلتلكّالموارد،ّوعلىّ
ّللشكّ ّتخضع ّالتقييمات ّتلك ّأن ّمن الرغم

ّوالمراجعة ّوالمواردّ. ّالطاقة ّموارد ّمالك ّأن حيث
ّفربما ّفيّاألسواق، ّكثيرا  ّيتغير ّال يكونّّالمعدنية

ّيمكنّ منّالصعبّالحصولّعلىّأسعارّمناسبة،
وربماّيكونّضروريا ،ّ.ّاستخدامهاّألغراضّالتقييم

ّالتيّ ّالتقييمات ّاستخدام ّيتم ّأن ّالممارسة، أثناء
ّحساباتهمّ ّفي ّاألصول ّمالكي ّلهم وضعها

ّ.ّالخاصة
ّالمُنشأةّموردّما،ّّتتكرر 34-86 الحالةّالتيّتستخرجّفيها

ىّسبيلّالمثال،ّفيّفعل.ّليسّهوّمالكّهذاّالمورد
.ّالعديدّمنّالدولّفإنّمواردّالنفطّهيّملكّالدولة

ّالسرعةّ ومعّذلكّفإنّالمستخلصّهوّالذيّيحدد
ّأنّ ّوحيث ّالمورد، ّاستهالك ّبها ّيتم ّسوف التي
ّالزمنيّلإلنسان،ّ ّالمعدل ّوفق ّمتجدد ّغير المورد
.ّالملكيةّاالقتصاديةّللمستخرجّكانّهناكّتغيرا ّفيحتىّلوّلمّيكنّهذاّالوضعّقانونيا ،ّفيظهرّكماّلوّ

ّالتيّسوفّيملكّ ّأنّالحالة وليسّبالضرورة
ّينفذّ ّحتى ّاالستخراج ّحق ّالمستخرج فيها

ّمقنعةوذلكّنتيجةّأنهّالّتوجدّطريقةّ.ّالمورد
ّتجزئةّّتماما ّقيمة ّتوضح ّخاللها ّمن والتي

ّوالمستخرج،ّ ّالقانوني ّالمالك ّبين األصل
انيةّحيثّأنّإجماليّالموردّموضحّفيّالميّز

العموميةّللمالكّالقانونيّوالمدفوعاتّمنّقبلّ
ّ ّالموضحة ّللمالك ّ)كريعالمستخرج ّلذلك.

ّفيّالموردّإليجارّالمطبقّللمفهومّمدّيوجد
ّ(.متجددّالغيرّلألصلّالحالةّهذه
 األصول و المفتلحة غير البيولوجية الموارد         
 األخرى الطبيعية األصول و الجوفية

 
ّوّالُمفتلحةّغيرّالبيولوجيةّالمواردُّتدرج 34-83

ّاألخرىّّواألصولّالجوفيةّاألصول الطبيعية
ّ ّإلى ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّحين، ّيتمّّ أن

ّليستّ ّاقتصادية ّلقيمة ّ ّامتالكهم اعتماد
ويتمّتقييمهمّ.ّمدرجةّفيّقيمةّاألرضّالتابعة

ّللعائداتّ ّالحالية ّالقيمة ّبواسطة ّغيرّمنّأنهّحيثالمستقبليةّالمتوقعةّمنهم،ّعادة 
ّ.الملحوظةّاألسعارّتُتاحّأنّالمرجح

 والتراخيص اإليجار وعقود العقود         
 

ّوالرخصّ،ّّقد 34-88 ّاإليجار ّوعقود ّالعقود تكون
هيّرخصّوعقودّتشغيلّصالحةّللعرضّفيّ
السوقّكيّتستخدمّالمواردّالطبيعية،ّوتسمحّ
ّللسلعّ ّمحددة ّواستحقاقات ّأنشطة بمباشرة

ّأ ّعلى ّالمستقبلية ّحصريوالخدمات .ّساس
ّمنّ ّالخامس ّالجزء ّفي ّموضح ّهو وكما
ّمنّ ّاألنواع ّتلك ّفإن ّعشر، ّالسابع الفصل
العقودّتعتبرّأصوال ،ّإالّفيّحالةّوجودّاتفاقّ

ّعنّّيمنحّقانوني ّزيادة ّللمالك مساعدات
ّمالكّ ّويستطيع ّللمؤجر، ّالمدفوع السعر

الطبيعيّأوّمحررّالرخصةّالتجاريةّّلألصل
ّ ّيالحظ ّأن ّاألرض، تلكّومستأجر

ّوقانونياّ  ّالمساعداتّعمليا  ّبتسجيلّ. وُينصح
ّقيمةّ ّكانت ّحالة ّفي ّفقط ّاألصول تلك

والّيتواجدّاألصلّإلىّ.ّاألصلّهامةّومحققة
ّذلكّ ّعلى ّالعقد ّعلى ّاالتفاق ّفترة ّبعد ما

ّ.ّفترةّالعقدّقصرتّكلمافيجبّتقليلّقيمتها،ّ
 المشتراة التجارية الشهرة و األصول تسويق         

ّتسويقّأجلّمنّالعموميةّالميزانيةّقيد 34-84
ّقيمةّّوالشهرةّاألصول ّهي ّالمشتراة التجارية

ّالحسابّالماليّعندّ ّفي ّالظاهر ّللقيد ملغاة
ّبيعّأصلّتسويقي ّأوّعند .ّتوليّمشروعّما

ّ.ّوالّيتمّإعادةّتقييمّتلكّالقيود
 و الخصوم المالية  األصول     . 3
 

ّالتجاريةّواألصولّالخصومّتقييمّينبغي 34-83
ّاألسسّمعّبالتماشيّالحالي،ّالسعرّحسب
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ّمبادلتهاّتمّكلماّأعاله،ّالموضحةّللتقييمّالعامة
ّمنظمةّماليةّسوقّفيّبانتظام ّتقييمّينبغيّكما.

ّأسواقّفيّمبادلتهاّيتمّلمّالتيّالماليةّالمستحقات
ّمنهّدفعهّالمستحقّالمبلغّحسبّمنظمة،ّمالية
ّنفسّتخصيصّوينبغي.ّالدينّلسدادّللدائنّالمدين
ّفي ظهرواّسواءّالماليةّللمستحقاتّالقيمة

ّينبغيّكما.ّأصولّأوّكخصومّالعموميةّالميزانيات
ّالخدمةّأعباءّاألسعار،ّتلكّمنُّيستثنىّأن

ّللخدماتّمشابهةّومدفوعاتّوالعموالتّواألتعاب
ّالمعامالتّتنفيذّأثناءّالُمقدمة ّالفصلّفيّويوجد.
ّالسابعّالفصلّمنّالرابعّوالجزءّعشرّالحادي
ّاألصولّلتعريفّتفصيالّ ّأكثرّمناقشةّعشر،
 .وتسجيلهاّالمالية

 الخاصة السحب حقوق و النقدي الذهب            
 

ّفيّالقائمّللسعرّوفقاّ ّالنقديّالذهبّتقييمّيتم 34-88
ّبينّالثنائيةّالترتيباتّفيّأوّالمنظمةّاألسواق
ّ.المركزيةّالبنوك

تحديدّحقوقّالسحبّالخاصةّيوميا ،ّمنّقبلّّويتم 34-80
ّالعمالت ّأساسّسلة ّعلى ّالدولي ّالنقد .ّصندوق

ّمنّ ّالمحلية ّالعمالت ّعلى ّالعوائد ّإحراز ويمكن
منّسلةّالعمالتّوثقلّالعملةّفيّالسوقّمنّوقتّأسعارّأسواقّالنقدّاألجنبي؛ّحيثّيتمّمراجعةّكال ّ

ّ.ّآلخر
 والودائع العمالت         

 
ّالظاهريةّأوّاالسميةّالقيمةّهوّالعملة،ّتقييم 13-57

ّللعملة ّالعموميّالمسجلةّوالقيمة. ّالميزانية ّةفي
سدادهاّمنّمبلغّرأسّالمالّالذيّيلتزمّبهاّالمدينّلودائعّكال ّمنّالمدينّوالدائنّهيّالقيمةّالتيّيتمّ
ّللدائنّبموجبّشروطّالودائع ّللتعاقدّويردها .ّوفقا 

ّ ّالقائم ّالمال ّرأس ّمبلغ ّأوّويشمل ّفائدة أية
ّسدادها ّيتمم ّلم ّولكن ّمستحقه ّإدارية .ّمصاريف

ّإلىّ ّاألجنبية ّالعملة ّوودائع ّعمالت ّتحويل ويتم
ّسعرّ ّوتقديم ّالعرض ّمنتصف ّفي ّمحلية عملة
الصرفّالنقديّالسائدّفيّتاريخّصياغةّالميزانيةّ

ّالعمومية ّالقابلةّ. ّاالحتياطية ّالمدفوعات تختص
ّاالشت ّباالتفاقيات ّنقدا  ّالماليةّللتحصيل قاقية

 .ّمتضمنةّفيّودائعّأخرى

 سندات الدين  
 

ّّيتم 34-85 ّوالخصومّّالدينّسنداتتقييم ّاألجل قصيرة
ّالسوق ّفي ّالحالية ّلقيمتهم ّوفقا  ّالمناظرة وتأتيّ.

ّبموجبّ ّالتحديد ّوجه ّعلى ّالتقييم ّهذا أهمية
ّالمرتفع ّالمعدالت ّأو ّالمرتفع ّالتضخم ّةظروف

ّ.ّّّللفائدةّاالسمية
ّأّينبغي 34-81 ّطويلةّدائما  ّالمالية ّاألوراق ّتقييم ّيتم ن

ّسواءّ ّالسوق، ّفي ّالحالية ّألسعارها ّوفقا  ّعلىّاألجل ّيدفع ّوالتي ّاألجل ّطويلة ّسندات كانت

ّسنداتّ ّأو ّمنتظمة ّفائدة ّدفعات أساسها
ّقسيمةّ ّسنداتّقرضّبدون ّأو ّجدا  ُمخفضة

ّكوبون) ّأوّالّ( ّقليلة ّفائدة والتيّيدفعّعليها
تضمنّالسعرّدائما ّوينبغيّأنّي.ُّيدفعّإطالقاّ 

ّ ُّمستحقة ّبسعرّ)فوائد ّتسميتها ّيتم التي
ّقذر" ّالشكليّ"(. ّااللتزام ّمن ّالرغم وعلى

لُمحررّالورقةّالتجاريةّلألوراقّالماليةّطويلةّ
ّنقدية،ّ ّشروط ّفي ّتثبيته ّيتم ّربما األجل
ّالفائدة،ويجوزّأنّتتنوعّكثيرا ّأسعارّالسوقّالتيّيتمّ ّثابتة ّمالية ّأوراق ّتبادل ّعليها
ّالسوقّ ّمعدالت ّفوائد ّفي ّللتنوع ّالعامةاستجابة  ّالورقةّ. ّمحرر ّلدى ّعادة وتكون
ّاألجل،ّ ّطويلة ّالمالية ّلألوراق التجارية
الفرصةّإلعادةّتمويلّالدينّمنّخاللّإعادةّ
ّوُيناسبّ ّالسوق، ّفي ّالمالية ّاألوراق شراء
ّمنّ ّكال  ّ ّعادة ّالسوق، ّألسعار ّوفقا  الكيّاألوراقّالماليةّمحررّالورقةّالتجاريةّومالتقييم
طويلةّاألجل،ّوخصوصا ّالمتعاملينّالماليينّ

ّ.ّّالذينّيديرونّالتزاماتهمّوأصولهمّبفاعلية
ّالورقةّبدينّمتصلّمؤشرّتقييمّأيضاّ ّويتم 34-06

ّالميزانيةّفيّالسوقيّلسعرهّوفقاّ ّالمالية
ّالذيّالمؤشرّطبيعةّكانتّمهماّالعمومية
ّ.الماليةّالورقةّبهّتتصل

ّكانتّلوّكماّالماليةّالورقةّمعالجةّينبغي 34-03
ّللعملةّتحويلهاّمعّاألجنبيةّبالعملةّمقومة
ّتاريخّفيّالسائدّالسعرّمنتصفّفيّالمحلية
ّتمّحالّفيّالعمومية،ّالميزانيةّصياغة
مديونيةّّوسندّالمالّرأسّمنّكالّ ّجدولة

ّ.ّالقسيمةّللعملةّاألجنبية
  القروض         

 
القروضّالمسجلةّفيّالميزانياتّالعموميةّّقيم 34-08

ّالمستحقةلكال ّمنّالدائنونّوالمدينون،ّهيّمبالغّرأسّ ّالمال ّهذاّ. ّيتضمن ّأن وينبغي
كماّ.ّالسعرّأيةّفائدةّمكتسبةّولمّيتمّسدادها

ّمصاريفّ ّأية ّأيضا  ّيتضمن ّأن ينبغي
مباشرةّّغيرّبصورةّالمقاسةّالماليةّالخدمات

ّالبن) ّالفائدة ّبين ّنظامّالفرق ّوفائدة كية
ّالقومية ّالحسابات ّالقرضّعلىّمستحقة(

ّسدادهّيتمّولمّالمستحق ّحساباتّأحيانا ّّويمكن. ّبموجب ّالمستحقة ّالفائدة عرض
ّتضمينهاّ ّأن ّيفضل ّولكن ّوالدائنين المدينين

ّ.ّفيّالقرضّإنّأمكن
ّالفائدةّّال 34-04 ّدفع ّعواقب ّالقرض ّقيمة تعكس

المستحقةّبعدّتاريخّالميزانيةّالعمومية،ّحتىّ
ّاألصليةّ ّاالتفاقية ّفي ّمحددة ّكانت لو

ّ.ّللقرض
ّإذاّمالية،ّكورقةّالقرضّتصنيفّإعادةّيتم 34-03

ّوكانّللقرضّثانويةّلسوقّسندّهناكّكان
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ّتصنيفُّيعادّال.ّمتكررّسوقيّتسعيرّعملّمتاحاّ 
ّدليلّأيةّلهّوليسّواحدةّمرةلّالمتداولّالقرض
ّأنهّعلىّمعالجتهّتستمرّولكنّالمستمرّللتسوق
ّقرض ّالقروضّتقييمّأحكامّتطبقّثمّومن.

ّ.ّّالدينّوسندات
ّكال ّّالقروض 34-08 ّيزدوج ّأو ّرأسّالمال، ّيزدوج حيث

ّاألجنبية ّللعملة ّوالفائدة ّالمال ّرأس ّمن ينبغيّ.
معالجتهاّبالطريقةّالُموضحةّأعالهّّلسنداتّالدينّ

ّ.ّلهاّمثلّتلكّالصفاتّالتي
 المتعسرة القروض         

 
تحديدّالقروضّالتيّلمّيتمّتشغيلهاّلبعضّّينبغي 34-00

ّيتمّ ّالقروض ّأن ّحقيقة ّمن ّالرغم ّعلى الوقت،
ّكماّ ّاسمية، ّبقيم ّالعمومية ّالميزانية ّفي تسجيلها
ّالميزانيةّ ّفي ّبها ّالمتعلقة ّالبنود ّتضمين ينبغي

ّللدائن ّالعمومية ّال. ّتلك قروضّبالقروضّوتسمى
ّالمتعسرة ّالنوعّ. ّهذا ّلمثل ّعاما  ّتعريفا  ّيلي  تكون عندما متعسراً  القرض يكون.ّمنّالقروضوفيما
 90 قبل مستحقة المال رأس أو الفائدة دفعات
 يوما 90 تعادل التي الدفعات أن أو أكثر، أو يوماً 
 تأخيرها أو تمويلها أو رسملتها تم أكثر أو

 من ألقل المستحقة الدفعات أو االتفاقية بموجب
 حفظمثل ) مالئمة أسباب هناك ولكن يوماً، 90

 بأن للتشكك( اإلفالس أجل من المدين طلب إيداع
ويتمّتفسيرّهذاّّ.كاملةً  حسابها يتم سوف الدفعات

التعريفّالمتعلقّبالقرضّالمتعسرّبمرونة،ّواضع اّ
ّاعتبارّ ّعند ّالقومية ّالمعاهدات ّاالعتبار، في

)ّينبغيّأنّيظلّالقرضّالمتعسر.ّّالقرضّمتعسراّ 
ّجديدة ّقروض ّأية ّأو ّتسلمّ( ّيتم ّحتى مصنفا 

ّالقروضّ ّأو ّعليه ّالمال ّرأس ّإلغاء ّأو الدفعات
 .ّاألصليالتاليةّالتيّتحلّمحلّالقرضّ

ّبالقروضّّوينصح 34-07 ّيتعلق ّفيما ّمذكورين ببندين
ّالمتعسرة ّللقروضّ. ّاالسمية ّالقيمة ّهو األول

المختارة،ّوالتيّتشملّأيةّفوائدّمستحقةّومصاريفّ
ّمصرفية ّإدارية ّالسوقيةّ. ّالقيمة ّهو ّالثاني والبند

ّالقروض ّلتلك ّالمعادلة ّالجوهريّ. ّالتقريب ويعد
القيمةّ"ادلة،ّوهيّلقيمةّالسوقّالمعادلةّهوّقيمةّع

ّعنّالمعامالتّالسوقيةّ ّالناتجة التيّتقربّالقيمة
ويمكنّإنشاءّالقيمةّالعادلةّباستخدامّ".ّبينّالجزأين

ّاستخدامّ ّأو ّالمقارنة، ّالسندات ّفي المعامالت
القيمةّالحاليةّالمستقطعةّللتدفقاتّالنقدية،ّأوّربماّ
ّ.تكونّمتاحةّأحيانا ّمنّالميزانياتّالعموميةّللدائن

ّالبندّ ّفإن ّالعادلة، ّالقيمة ّبيانات ّغياب وفي
ّالنموذجّ ّاستخدام ّإلى ّيضطر ّسوف المذكور
الثانيّاألفضل،ّوبيانّالقيمةّاالسميةّمنقوصا ّمنهاّ

ّ.ّخسائرّالقروضّالمتوقعة
ّلكلّّوينبغي 34-05 ّمعيارا  ّالمذكورة ّالبنود ّتلك ّتكون ّالشركاتّأن ّوقطاع ّالحكومي ّالقطاع من

ّع.المالية ّتوضيحهم ّتكميليةّوينبغي ّبنود ّأنهم لى

ّأوّ ّأخرى، ّلقطاعات ّأهمية ّذات ّكانت إذا
 .ّلقروضّمعّبقيةّالعالم

 صندوق وأسهمالمساهمين  حقوق         
 االستثمار

  
 العادية األسهم/ حقوق المساهمين        

 
ّالمدرجةّالعاديةّاألسهم/الحصصّتبادلّيتم 34-01

ّأخرىّ ّمالية ّأسواق ّأو ّالبورصة ّفي بانتظام
ّمنظمة ّالميزانيةّ. ّفي ّتقييمهم ّينبغي كما

ّ.ّالعموميةّوفقا ّألسعارهمّالحالية
ّلألسهمالّتوجدّأسعارّسوقيةّملحوظةّّوربما 34-76

ّّلوضعّالمدرجةّغير حقوقّّفيالمساهمين
ّهذاّوينشأ.ّالبورصةّفيّمدرجةّوغيرالملكيةّ
ّالمباشرةّاالستثماريةّللمشاريعّالموقف

ّالحصص ّحصصّوفيّالعاديةّاألسهم/
ّمنّحذفهاّتمّوالتيّالمدرجةّغيرّالشركات
ّغيرّّالشركاتّوّالبورصة ّولكن المدرجة
ّ.الفرديةّوالمنشآتّالمشتركةّوالمشاريعالنقديةّ

ّقيمّّويتطلب 34-73 ّتتاح ّال ّعندما ّللقيم، وتُتبعّطرقّبديلةّلتقريبّالقيمةّ.ّسوقيةّفعليةتقديرا 
ّ ّلحقوق ّالمشاريعّّالمساهمونالسوقية في

ّالمباشرة ّاالستثمارية ّوفقا ّ. ّالترتيب ّيتم ّيتمّوال ّأن ّمنها ّكل ّيحتاج ّوسوف لألفضلية،
 .ّتقييمهّوفقا ّلمقبوليةّوظروفّالنتائج

قدّيتمّتبادلّالسنداتّ.ّالحديثّالمعاملةّسعر .أّ
ّواألسعارّ ّآلخر، ّوقت ّمن ّالمدرجة غير

ّالحديثة ّيجوزّوالتيّالماضية،ّالسنةّخاللّ
ّالحديثةّاألسعارّوُتعد.ّعليهاّالتبادلّاستخدام
ّالّلمدىّالحاليةّالسوقّلقيمّجيداّ ّمؤشراّ 
ّالظروفّفيهّتتغير ّتلكّاستخدامّويمكن.

ّفيّماديّتغيرّهناكّيكنّلمّطالماّالطريقة
ّالمعاملةّتاريخّمنذّالشركةّوضع ّوتصبح.

ّنحوّعلىُّمضللةّللسوقّالحديثةّاألسعار
 .الظروفّوتغيرّالوقتّبمرورّمتزايد

ّصافيةّجرديهّقيمة .بّ ّتقييمّ. ّإدارة ّيتم وربما
ّالحصص األسهمّالعاديةّغيرّالمتبادلةّمنّ/

ّمديروّ ّأو ّاالطالع ّواسعة ّإدارة خالل
ّفاحصيّ ّبواسطة ّمقدمة ّ ّأو المشروع،
ّأصولّ ّعلى ّللحصول ّمستقلين حسابات
ّالخصومّ ّمنها ّمنقوصا  ّحالية ّبقيمة ّإجمالية ّالسوق ّبقيمة ّالحصص)اإلجمالية /ّباستثناء

ّالعادية ّاألسهم ّالتقييمّ(. ّيكون ّأن وينبغي
 (.ّخاللّالسنةّالماضية)حديثا ّ

ّسعر .جّ ّالمكاسبّلمعدالتّحاليةّقيمة/ ّيمكن.
ّللحصصّالحاليةّالقيمةّتقدير ّلألسهم/
المدرجة،ّوذلكّمنّخاللّخصمّّغيرّالعادية

ّالمتوقعة ّالمستقبلية ّاألرباح ّمقاربةّ. ويمكن
ّخاللّ ّمن ّصورها، ّبأبسط ّالطريقة، تلك
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ّمكاس ّمتوسط ّأوّتطبيق ّالصناعي ّالسعر ب
ّ ّلألرباح ّلةالسلس)السوقي ّالحديثةّ( الماضية

ّللمشروعّغيرّالمدرجّلحسابّالسعر وتكونّتلكّ.
ّقلةّ ّهناك ّيكون ّحيث ّمالئمة  ّأكثر معلوماتّالميزانيةّالعموميةّولكنّبياناتّالمكاسبّالطريقة

 .ّتكونّمتاحةّأسرع

ّتسويةّبمستوياتّالمنشآتّمنّمقدمةّدفتريةّقيمة .دّ
حيثّيمكنّجمعّ.ّاإلحصائيّالمؤلفّقبلّنمّكلية

"ّودائعّخاصةّفيّالقيمةّالدفترية"المعلوماتّحولّ
ّوذلكّمنّ ّالمتبادلة، ّغير ّحقوقّالملكية منّأجل
ّعلىّ ّبمعدالتّمعتمدة ّتسويتها ّومنّثم المنشآت،
ّالمدرجةّ ّمثلّأسعارّاألسهم مؤشرّسعرّمناسب،
ّوبعملياتّ ّاالقتصاد ّنفس ّفي ّالدفترية للقيمة

ّمشابهةتشغيلي ّة ّتقييمّ. ّإعادة ّبالتناوب، ويمكن،
ّ،ّ ّالتكلفة ّبسعر ّالمنشآت ّتحملها ّالتي األصول
 .ّاألصلبأسعارّالفترةّالحاليةّمستخدما ّلوائحّمناسبةّلسعرّ

طريقةّّ.الدفتريةّالقيمةّفيّالخاصةّالماليةّالودائع .هّ
ّدفاترّفيّالمسجلةّأةالتقييمّتلكّتستخدمّقيمةّالمنش

3ّ)ّمجموعّمثلّمباشرة،ّاستثماريةّمشاريع ّرأس(
ّأنّإصدارّعلىّأسهمّأيةباستثناءّ)ّالمدفوعّالمال

ّحساباتّتتضمنّوّنفسهاّعلىّتستحوذّالمنشأة
ّ(إصدارّعالوة 8ّ)؛ ّاالحتياطياتّأنواعّكافة(

ّالميزانيةّّالمحددة ّفي ّملكية ّحقوق ّأنها على
متضمنا ّمنحّاالستثمارّعندماّ)ّالعموميةّللمنشأةّ
ّالدالئل ّّتعتبرهم ّأنهم ّعلى ّاحتياطياتالحسابية

ّاستثمارها،ّالمعادّالتراكميةّالمكاسب(4ّ)؛ّ(الشركة
(3ّ )ّ ّمكاسب ّأو ّخسائر ّاالقتناءوتتضمن

ّالحسابات،ّّالصناديقّفيّالمتضمنة ّفي الخاصة
ّأوّ ّالمكاسب ّأو ّلالحتياطيات ّتقييم ّكإعادة سواء

ّالخسائر ّاألصولّ. ّتقييم ّإعادة ّهو ّتكرارا  ّالسوقواألكثر ّاألخصّلقيم ّالتقريب ّوااللتزامات، وربماّ.
ّسنوات،ّ ّلعدة ّتقييمها ّيتم ّال ّالتي ّالبيانات تكون

 .ّهيّانعكاسّهزيلّللقيمّالسوقية

ّّ .وّ ّتجزئة)تقسيم )ّ ّالكليةالقيمة ّتعتمدّأنّيمكن.
ّالعالميةّالمنشآتّلمجموعةّالحاليةّالسوقيةّالقيمة

ّالمتضمنّ ّالسوق ّفي ّالتبادل ّفي ّحصتها على
ّشركةّ ّكونها ّحال ّفي ّوذلك ّالمتداولة أسهمها

علىّسبيلّ)وعندماّيتمّتحديدّمؤشرّمعينّ.ّمدرجة
ّالعمال ّالصافيّوعدد ّالدخل ّالمبيعات، ّ،(المثال،

ّاقتصاّتجزئتهاّتميّالكليةّالقيمةّفإن ّكل ّدعلى
ّ ّمباشرة، ّاستثمارية ّمنشأة ّ ّيمللك ّوعلىوالذي

ّعدلالمؤشر،ّمنّخاللّافتراضّثباتّمّهذاّأساس
ّواألصولّ ّالصافي ّوالدخل ّالسوقية ّالقيمة صافي
أوّالتوظيف،ّعبرّمجموعةّمنشآتّخارجّالحدودّ

ّ)القومية ّأهميةّ. ّتحقيق ّمن ّمؤشر ّكل وتمكن
ّّّّّ(.مختلفةّناتجةّعنّاآلخرين

ّفيّمناسبة،ّقليلةّلبياناتّحاجةّهناكّتكونّفربما 34-78
ّالسابقةّالطرقّمنّأياّ ّمالئمةّعدمّحالة ّ ّعلى.
ّأوّالتراكميةّالتدفقاتّتكونّفربماّالمثال،ّسبيل

ّتسويتهاّتمّالتيّالسابقةّالعموميةّالميزانية
ّالموردّهيّالالحقة،ّالتدفقاتّطريقّعن

ّتستخدمّالمواردّتلكّأنّوحيث.ّالمتاحّالوحيد
ّمنّتسويتهاّفينبغيّالسابقة،ّالفتراتّأسعار
ّسبيلّعلىّالالحقة،ّالسعرّتطوراتّأجل

ّأوّللسهم،ّاإلجماليّالسعرّباستخدامّالمثال،
ّاالعتبارّفيّآخذاّاألصل،ّسعرّلوائح

ُّينصحّوال.ّالمناسبّالصرف،ّسعرّتحركات
ّتحتّالسابقةّالمعامالتّإجماليّباستخدام
ُّتمثلّالعاديةّاألسهم/ّالحصصّفإن.ّالتسوية
ّللمالكّالمصرفيةّالودائع ّالوسائلّأنّكما.
ّقدّالملكية،ّحقوقّبدأّخاللهاّمنّيمكنّالتي
ّاألسهمّإصدارّمثلّعديدة،ّأشكالّ ّتأخذ

ّالحصصّووزيادة ّبدونّ/ ّالعادية األسهم
ّ ّلألسهم ّمكافئة ّبعضّ)إصدارات ّفي تسمى

ّ ّبه"األحيان ّالفائضّالمساهم "ّ ّأو مساهمةّ"
ّالمال ّاألسهمّ"(رأس ّأقساط ّوكذلك ،

والمكاسبّالتراكميةّالمعادّاستثمارهاّأوّإعادةّ
ّالتقييم ّفيّ. ّتلك ّتؤخذ ّأن ّينبغي وبينما

ّالستخدامّ ّتكونّهناكّحاجة االعتبارّعندما
ّلقياسّقيمةّالتدفق ّبداية ّكنقطة ّالمتراكمة ات

ّكلّ ّهي ّالمختلفة ّوالفئات ّالملكية، حقوق
ّمحتوياتّالحصص ّوتحتاجّ/ ّالعادية األسهم

ّحاالتّ ّفي ّمنفصل ّبشكل ّتحديدها إلى
ّ.ّأخرى

ذا 34-74 ّملحوظةّالحاليةّالسوقّأسعارّتكنّلمّوا 
ّحولّالقرارّيكونّأنّفينبغيّمباشر،ّبشكل
ّعتبار،االّفيّواضعاّ ّالمالئمةّالطريقة
ّباإلضافةّالمعلوماتّعلىّالحصولّإمكانية

ّالطريقةّتقربّلها،ّوفقاّ ّالتي،ّالتسويةّإلى
وربماّتكونّ.ّالسوقّلقيمّأفضلّتقريباّ ّالمتاحة

ّوالّ ّمختلفة، ّلظروف ّمالئمة ّمختلفة ّلتقييمّطرقا  ُيقترحّالترتيبّالمعياريّللطرقّالبديلة،
األدواتّعندماّالّيتمّبشكلّمباشرُّمالحظةّ

ّالحالية ّالسوق ّأسعار ّيكونّ. ّأن ينبغي
ّالطريقةّ ّبوضوح ّيحدد ّوأن ّناقال  الُمصنف

وتتمّمناقشةّطرقّتقييمّ.ّالمستخدمة(ّالطرق)
األسهمّالعاديةّلالستثمارّ/ّالحصصّأوضاع

ّالطبعةّ ّ ّفي ّتفصيال  ّأكثر ّبشكل المباشر،
ّ ّمن ّلالستثمارّإرشاديّتعريفّدليلالرابعة

ّ)ّالمباشرّاألجنبي ّوالتنميةّالتعاونمنظمة
ّ.BDإلىّترجعّوالتي(8665ّّاالقتصادية،

ّالحصص 34-73 ّتغطيّ/ ّأخرى ّالعادية األسهم
ّالحصص ّأوّ/ ّشركة ّأية ّفي ّالعادية األسهم

ركةّشبهّمساهمةّوالتيّالُّتصدرّأسهمّأوّش
ّمالية ّأوراق ّتشملّ. ّالشركات، ّهذه ومثل

ّوبعضّ ّالمركزي ّوالبنك ّعامة منشآت
ّذاتّ ّوشركات ّالخاصة ّالحكومية الوحدات
ّشبهّ ّشركات ّو ّمحدودة ّغير مسئوليات
ّدونّ ّمؤسسية ّوحدات ّكانت ّكلما مساهمة

ّأسهم ّالحصص. ّتقييم ّوينبغي األسهمّ/
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ّمس ّاألخرى ّالوحداتّالعادية ّأصول ّلقيمة اوية
ّ.ّمنقوصا ّمنهاّقيمةّالتزاماتها

ّاالستثمار صندوق وحدات أو أسهم          
ّّ

ّالماليةّأو)ّاألسهمّتقييمّينبغي 34-78 ّاألوراق فيّ(
صناديقّالسوقّالنقديّأوّفيّصناديقّاستثماريةّ
ّبموجبّ ّللمقترحات ّمشابهة ّبطريقة أخرى،

ّالحصص ّالعادية/ ّاألسهم ّتقييمّ. ّينبغي كما
ّللسهم ّالسوقي ّالسعر ّباستخدام ّالمدرجة .ّاألسهم

ّللحصوينبغيّتقييمّاألسهمّغيرّالمدرجةّوفقا ّلواحدةّمنّ ّأنفا  ّالمذكورة ّصالطرق ّالعاديةّ/ األسهم
ّ.ّغيرّالمدرجة

برامج  و السنوية والدفعات الفنية التأمين برامج        
 الضمانات الموحدة 

 
 الحياة غير على للتأمين التقنية االحتياطيات       

 
مبلغّاالحتياطياتّالتقنيةّللتأمينّعلىّغيرُّّيغطي 34-70

ّاألقساطّ ّالعمومية، ّالميزانية ّفي ّالمسجل الحياة
ّصياغةّ ّتاريخ ّفي ّمكتسبة ّغير ّولكنها المدفوعة
الميزانيةّالعمومية،ّمضافا ّلهّالمبلغّالملغيّللوفاءّ

ّ ّالمعلقةبااللتزامات ّالختامي،ّالمبلغّهذاّوُيمثل.
ّأثناءّاستردادهاّقعالمتّوّللمبالغّالحاليةّالقيمة
ّالمتنازعّّالتسوية ّااللتزامات ّشامال  ّإلىّمخصصاتّتلكّااللتزاماتّااللتزامات، ّباإلضافة عليها،

ّعنهاّ ّاإلبالغ ّيتم ّلم ّوالتي ّحدثت ّالتي للحوادث
ّ.حتىّاآلن

  األقساط واستحقاقات الحياة على التأمين     
 السنوية

ّّالمبلغ 34-77 ّالمال ّرأس ّقيمة ّبموجب ّللتأمينالُمسجل
ّ ّالحياة ُّيماثلّّواستحقاقاتعلى ّالسنوية، الدفعات

ّ ّالتقنية ّلالحتياطيات ّالُمسجل ّعلىّللتأمينالمبلغ
ّ ّالحياة ّكافيةّّنظراّ غير ّ ّاحتياطيات ّتمثل ألنها

ومعّذلك،ّففيّ.ّللوفاءّبكافةّااللتزاماتّالمستقبلية
حالةّالتأمينّعلىّالحياةّفإنّمستوىّاالحتياطياتّ

ّالق ّوُيمثل ّااللتزاماتّكبير ّلكافة ّالحالية يمة
ّالُمتوقعة ّالُمستقبلية ّالتجاريةّ. ّالحسابات وفي

ّمنهاّ ّبعضا  ّوصف ّيتم ّسوف ّالتأمين، لشركات
ّوالعالوات ّللخصومات ّكمخصصات ّناتجّ. وذلك

ّطوالّ ّالتأمين ّصناعة ّمزاولة ّتسوية ّفوائد عن
ّحتىّ ّالمزايا ّببعض ّاالحتفاظ مكانية ّوا  ّ.ّسريانّوثيقةّالتأمينالوقت

 التقاعدي المعاش استحقاقات         
 

ّالمعاشّّّاالستحقاقات 34-75 ّنظام ّبموجب الواجبة
ّالصيغةّ ّتحدد ّعندما ّأولهما ّعنصرين؛ يتضمن

ّ ّمقدما  ّالمعاشّالمتفقّعليه ّمبلغ ّفيّنظامّ) كما
ّالمحدد ّالمالية ّاإلعانة ّعندماّ( ّاآلخر والعنصر

ّالماليةّ ّاألصول ّأداء ّعلى ّالمعاش ّمبلغ يعتمد
ّللمتقاعدينّ ّالمستقبلية ّالمساهمات ّمن المكتسبة

وللمذكورّأوال،ّفإنّ(.ّالمحددّنظامّالمساهمة)
ّمقدميّ ّاللتزامات ّاالكتوارية التقديرات
ّالقيمةّ ّهي ّالنهائية ّللقيمة ّتستخدم المعاش،
ّلصندوقّ ّالمملوكة ّالمالية ّلألصول السوقية
ّمستقبالّ  ّالمستفيدون ّعن ّنيابة .ّالمعاشات

واألساسّالذيّيتمّعليهّحسابّحقّالمعاشّ
ّحسابا ّفي ّلتمثيلها ّالبديلة ّنظامّوالوسائل ت

ّفيّ ّتفصيال  ّالمذكورة ّالقومية الحسابات
ّ.ّالفصلّالسابعّعشر

 المسبق بموجب  الضمانات الموحدة التسديد       
 

الُمدخلةّفيّالميزانيةّالعموميةّللتسديدّّالقيمة 34-71
المسبقّبموجبّاحتياطياتّتغطيةّالمطالباتّ
ّلاللتزاماتّ ّالمتوقع ّالمستوى ّفي القائمة

ّالفني ّاالحتياطيات ّمنقوصا ّبموجب ّالحالية ّاستالمهاة ّمتوقع ّأموال ّأية ّمنها وعلىّوجهّ.
ّدرجةّ ّسوفُّتمثل ّالمبالغ ّتلك ّفإن التدقيق،

الوحداتّّأصولمنّالحسابّالُمضاعفّفيّ
ّالضمانات ّتلك ّمن ّالمستفيدة ّسبيلّ. وعلى

ّ ّمالية ّمؤسسات ّحققت ّإذا 3666ّالمثال،
والمغطى86ّّقرضّسعرّالقرضّالواحدّمنهاّ

36ّفنيةّ،ّومتوقعّأنّيتخلفّلالحتياطياتّال
ّتظلّ ّالمحققة ّالقروض ّقيمة ّفإن منها،

ّ ّإضافةّإلىّأن86666ّموضحةّعلىّأنها ،
ّ ّالقرضّيمتلك ّيعطي ّفيما866ّّمن أصل

ّاحتياطياتّ ّبموجب ّالمسبق ّالتسديد يتعلق
ّالقائمة ّالمطالبات ّتغطية ّفإنّ. ّذلك، ومع

ّالتزاماتّ ّلديها ّتعرضّالضمان ّالتي الوحدة
أيّأصلّمتجانس،ّولذلكّّدون866ّبحواليّ

فإنّالقيمةّالصافيةّلالقتصادّاإلجماليّليستّ
ّ.ّمتضخمة

 المالية المشتقات
 

ّالفصلّّتمت 34-56 ّفي ّالمشتقات ّمعالجة مناقشة
ّالحاديّعشر .ّ ّالمشتقاتوينبغيّأنُّتضمن

ّبأسعارّّالمالية ّالعمومية ّالميزانيات في
ّالسوق ّعادلةّ. ّقيمة ّطرق ّاستخدام ّيمكن و

ّ ّلتقييم ّبياناتّّإذاّالمشتقاتأخرى ّتكن لم
ّنموذجّ ّمثل ّوذلك ّمتاحة، ّالسوقية القيمة

ّ.ّالخياراتّأوّالقيمّالحالية
 الخيارات        

 
ّالميزانياتّّينبغي 34-53 ّفي ّالخيار ّعقد تقييم

ّلعقدّ ّالحالية ّالقيمة ّأنه ّعلى ّإما العمومية
ّاألقساطّ ّمبلغ ّأو ّمتاحة، ّكانت ّلو الخيار،

لتزاماتّفيّوينبغيّإدخالّاال.ّمستحقةّالدفع
ّمنّ ّأي ُّيمثل ّكي ّاالختيار ّمحرر قطاع
ّأوّ ّالخيار ّحامل ّحق ّلشراء ّالحالية التكلفة

ّالسهم ّربح ّتراكم ّالمالئم،ّ. ّمن ّيكون وقد
ّإدخالّ ّاألنظمة، ّعلىّهامشّتشغيل (ّخسائر)الصفرّكقيمةّلخيار،ّمثلّأيةّأرباحّمعتمدا 
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.ّيوميا ّمنّقبلّالمالك(ّدفعها)سوفّيتمّاستالمهاّ
ّتلكّاألصولّّوينبغي إدخالّالجانبّالمقابلّلقيود

ّ.ّعلىّأنهاّالتزامات
 األجل عقد          

 
عندماّ.ّتسجيلّعقدّاألجلّوفقا ّللقيمةّالسوقيةّيتم 34-58

ّاألصلّ ّقيمة ّفإن ّالمدفوعات، ّإنجاز يتم
ّوبالتاليّ ّالدين ّفي ُّتستهلك ّالمتعلقة وااللتزامات
ّالتاريخّ ّفي ّالعمومية ّالميزانية ّقيمة ّفي تنعكس

ّالمناسب ّالمحاسبي ّالسوقيةّ. ّالقيمة ّنقل ويمكن
ّووضعّ ّاألصل ّوضع ّبين ّالدعم، التفاقية

ّعلىّااللتّز ّتعتمد ّمحاسبية ّفترات ّبين امات،
ّ ّالبند ّفي ّاألساسية)تحركاتّالسعر ّالبنود ويتمّ(.

ّ.ّهذاّالنقل،ّعلىّأنهاّإعادةّتقييممعالجةّكافةّتغيراتّالسعرّشامال ّتلكّالناتجةّعنّ
 الموظفين أسهم خيار عقد        

 
ّإلىّبالرجوعّالموظفينّأسهمّخيارّعقدّتقييمّينبغي 34-54

.ّعليهاّالموافقّالحقوقّألدواتّالعادلةّالقيمة
ّالملكيةّحقوقّألدواتّالعادلةّالقيمةّقياسّوينبغي

ّسوقيةّقيمةّمستخدماّ ّ،ّاألجلّعقدّتاريخّفي
ّ)ّمتبادلةّمتكافئةّلخيارات ّمتاحاّ ّكانإن ّأو(
ّ)ّالخيارّتسعيرّنموذجّاستخدام ّأوّحدينذو
Black- Scholesّنموذج ّمناسبةّبمخصصات(

ّتفسيراتّلجنةّوتعطيّ.للخيارّهامةّلمقومات
(IASBّ)ّالماليةّللتقاريرّالدوليةّالمعايير
ّخيارّعقدّتقييمّإمكانيةّحولّمفصلةّتوصيات

ّمنّتوصياتهمّإتباعّالمرجحّومنّالموظفينّأسهم
ّشكلّأنهّعلىّأوّإسّأيّمستخدمةّالشركاتّقبل
ّلموظفيهمّالتعويضّأشكالّمن عقدّّقيمةّوتتبدل.

ّتاري ّبين ّ ّالموظفين ّوتاريخّاإلعّخخيار انة
ّوتاريخّ ّالتفويض ّتاريخ ّبين ّثم ّومن التفويض
ّالتغيرات ّاألسهم ّقيمة ُّتغطي ّحيث .ّالممارسة

ّعشرّ ّالسادسّمنّالفصلّالسابعّ ويغطيّالجزء
ّ.ّبشكلّأكثرّتفصيالّ ّالموظفينّخيارّعقدنظامّ

 الدفع /األخرى برسم القبض الحسابات          
 

ّوبنودّّينبغي 34-53 ّوالقروض ّالتجاري ّاالئتمان تقييم
مثلّالضرائبّ)ّأخرىّيستحقّاستالمهاّأوّدفعهاّ

ّواألجورّ ّاإليجار ّوقيمة ّاألرباح ّتوزيعات أو
ّاالجتماعية ّوالمساهمات ّوالمرتبات ّمنّ( لكل

ّبهّ ّالملتزم ّالمال ّرأس ّبمبلغ ّوالدائنون المدينون
بماّوّر.ّالمدينّتعاقديا ّللدائنّعندماّيتمّتسديدّالدين

ّالحساباتّ ّعلى ّالمستحقة ّالفوائد ّتضمين يتم
ّالقبض ّبرسم ّيتمّ/األخرى ّعامة  ّولكن ّهنا، ّاألوراقّالدفع ّمديونية ّعلى ّالمستحقة ّالفوائد تسجيل

ُّتزيدّمنّقيمةّاألصلّالمتعلق .ّالمالية،ّعلىّأنها
ّالودائعّ ّعلى ّالمتراكمة ّالفوائد ّتتبع ّأن ويجب

ّتصنيفها ّويتم ّممارساتّقومية ّإذاّّوالقروض، هنا
ّوثيقّ ّالقرض ّأو ّالوديعة ّمال ّبرأس ّتندمج لم

ّ.ّالصلة

 القيمة  صافي     . 4
 

الفرقّبينّقيمةّكافةّّهيصافيّالقيمةّّوتعد 34-58
ّوكافةّ ّالمالية ّوغير ّالمالية األصول

ّالزمن ّمن ّمعينة ّنقطة ّااللتزاماتّفي وكيّ.
ّأوّ ّأصل ّكل ّوتقييم ّتحديد ّيتم ّحسابها، يتم

ّمنفصل ّبشكل ّدين ّالتسوية،ّ. ّبند ّفي وكما
ّوالوحداتّللقطاعاتيتمّحسابّصافيّالقيمةّ

ّ.ّالكليّولالقتصادّالمؤسسية
ّّإن 34-50 ّالقيمة ّالوحدةّبّوّهيصافي ّقيمة ضوح

ّالمعيشيةّ ّواألسر ّللحكومة ّوذلك لمالكها،
والمؤسساتّالتيّالّتهدفّإلىّالربحّوتخدمّ

ّ،ّالشركاتّأشباهوفيّحالةّ.ّاألسرّالمعيشية
ّ ّالقيمة ّصافي ّأنّّصفر،فإن ّبسبب وذلك

قيمةّحقوقّالمالكُّيفترضّأنّتكونّمساويةّ
ّااللتزامات ّمنها ّمنقوصا  ّألصولها ويقلّ.

 .ّبالنسبةّلشركاتّأخرىّوضوحّالموقف

ّفيّللشركات،يتمّحسابّصافيّالقيمةّّسوف 34-57
ّالطريقةّبنفسّتماماّ ّالقومية،ّالحساباتّنظام
ّكافةّكإجماليّاألخرى،ّالقطاعاتّفيّكما

ّوبهذا.ّااللتزاماتّكافةّمنهاّمنقوصاّ ّاألصول
القيمةّّوصافيّاألسهمّقيمةّفإنّالعمل،
هيّالتزاماتّللشركات،ّمتضمنةّفيّّاألخرى

ّااللتزامات ّقيم ّوفقا ّ. ّاألسهم ّتضمين ويتم
.ّلسعرهمّالسوقيّفيّتاريخّالميزانيةّالعمومية

ّمملوكةّ ّالشركة ّأن ّمن ّالرغم ّعلى وهكذا،
ّفُيرىّ ّإجماال ، ّالمساهمين ّقبل ّمن ّبالكامل ّالقيمة ّصافي ّعلى ربماّّوالذي)الحصول

ضافةّغلىّصافيّباإل(ّيكونّإيجابيا ّأوّسلبياّ 
ّ.ّحقوقّملكيةّالمساهمين

ّّيحسب 34-55 ّلمعالجة ّمشابه ّبديل ّأشباهتقييم
ّالمساهمينّّ،ّالشركات ّالمالية ّالقيمة صافي

ّالقيمةّ ّصافي ّفيها ّتكون بطريقة
ّالمساهمينّ.صفر ّملكية ّحقوق ّتقييم ويسمى

ّحسابهّ ّويتم ّخاصة ّمصرفية ّبودائع هذا،
ّإجماليّ ّمنها ّمنقوصا  ّأصولها كإجمالي

ّ.ّالخصومّفيماّعداّاألسهم
ّالمصرفيةّللودائعّصفريةّغيرّقيمةّوتحدث 34-51

ّالعواملّمنّعددّخاللّمنّالخاصة ّإحدى.
ّاألصول"ّوجودّهوّاألسباب ّيتمّلمّالتي"
ّالقوميةّالحساباتّنظامّفيّكماّاعتمادها

ّالتجاريّواالسمّالتسويقّأصولّمثل ّوسبب.
ّنظامّفيّالموجودةّالفكرةّأنّهوّآخر

ّاألصولّبعضّقيمةّوهيّالقوميةّالحسابات
ّوالديونّاألجلّطويلةّالسنداتّمثلّالمالية،

ّمعينّتاريخّفيّتتصادفّالّربماّالمتعسرة،
ّأوّجزءُّيتاحّوربما.ّالعادلةّالقيمةّنظريةّمع
العموميةّّالميزانيةّمنّجميعهاّأوّالبنودّتلك

ّمجموعهاّ ّلمقارنة ّمفيدة ّتكون ّوربما للشركة
ّصافيّ ّبين ّالفرق ّمثل ّالُمشتق ّالمبلغ مع
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وبالفعل،ّ.ّّّّّّ)ّالقيمةّالماليةّوقيمةّحقوقّالمالك
ّتقييمّ ّطرق ّإحدى ّهي ّالطريقة ّتلك ّتكون فربما

ّ ّالمدرجة ّغير ّلألسهم ّبالنسبة ّاألسهم وعالوة ّ(. مّتعكسّرأيّعلىّذلك،ّفإنّالقيمةّالسوقيةّلألسه
ّتتذبذبّ ّقد ّوالتي ّالدخل ّتدفقات ّحول السوق

ّ.ّّبحساسيةّأكثرّمنّالقيمةّاألساسيةّللشركة
ّعبرّالتراكمّالخاصة،ّالمصرفيةّالودائعّتشمل 34-16

ُّمرحلةّواستثماراتّألرباحّالزمن ّإضافةّوفور.
ّوالمضافةّقبضهاّالمرتقبّالجاريةّالتحويالت

ّالدفعّمستحقةّالجاريةّوالتحويالتّالمتعهدّلدخل
ّالمعاشّوتسوية) ّاستحقاقات ّوماّ( ّخصمها، يتم

ّأرباح ّشكل ّفي ّللتوزيع ّمتاحا  ّيكون ّتبقى أماّ.
ّالمتاحّ ّالشركة ّدخل ّمبلغ ّهي ّالُمرحلة األرباح

ّتوزيعها ّيتم ّلم ّكأرباح ّللتوزيع ّهذاّ. ّيكون وقد
ّالودائعّ ّمن ّسحب ُّممثال  ّأحيانا ، ّسلبيا  ّالخاصةالمبلغ ّالمُّ. ّاألرباح ّنسبة ّحالةّوُتعالج ّفي رحلة
المشاريعّاالستثماريةّالمباشرةّعلىّأنهاّأرباحُّيعادّ
ّاالستثمارّ ّحجم ّعلى ّالنسبة ّوتعتمد استثمارها،

ّالشركة ّلمالك ّالمباشر ّاألرباحّ. ّتلك ّتسجيل ويتم
ّفيّ ّاستثمارها ّإعادة ّيتم ّكما ّالمالي ّالحساب في
ّالماليةّ ّالودائع ّمن ّجزء ّصورة ّوفي الشركة

ّ.ّّّةالخاصةّفيّتلكّالمرحل
ّتخصيصّبعضّالودائعّّقد 34-13 ّآلخر ّوقت ّمن يتم

ّ ّالخاصة ّمن)المالية ّللسحب ّاالحتياطياتّ( إما
ّالخاصة ّأو ّالعامة .ّ ّتزداد ّتزويدّّمنوربما خالل

ّاستالمّّرأس ّخالل ّمن ّأو ّالمالك ّقبل ّمن المال
ّ.ّالمنحّاالستثمارية

 التذكيرية البنود. 5
 

ّبالقروضّّإضافةّ  34-18 ّيتعلق ّفيما ّالتذكيرية ّالبنود إلى
ّيخصصّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفإن المتعسرة،
ّللميزانياتّالعموميةّكيّ اثنينّمنّالبنودّالتذكيرية
ّفيّ ّاألصول ّفي ّكما ّمنفصلة ّالبنود ّتعرض ال
ّتحليليةّ ّفائدة ّتكون ّوالتي ّالمركزي، الهيكل

ّهامة ّمؤسسية ّلقطاعات ّمخصصة وهاتينّ.
ّهم ّوكذلكّاالثنتين ّمعمرة، ّاستهالكية ّسلع ا

ّ.ّاستثمارّأجنبيّمباشر
 المعمرة االستهالكية السلع       

 
ّالسياراتّمثلُّمعمرةّسلعاّ ّالمعيشيةّاألسرّتقتني 34-14

ّكيّمعالجتهاّيتمّالّذلك،ّومع.ّالكهربائيةّوالسلع

ّبسببّاإلنتاجّعمليةّفيّاستخدامهاّيتم
ّالّفهمّعليه،ّوبناء.ّالمعيشيةّاألسرّخدمات
ّفيّكماّعرضهاّيتمّوالّثابتةّأصوالّ ّيشكلون
ّالعموميةّالميزانية ّالمفيدّفمنّذلك،ّومع.
ّوكذلكّالسلعّتلكّحولّبياناتّعلىّالحصول

ّالميزانياتّفيّتضمينهاّيتمّالمعمرةّالسلعّفإن
ّتقييمّيتمّوال.ّتذكيريةّبنودّأنهاّعلىّالعمومية

ّاألسرّقبلّمنّالمملوكةّالمعمرةّالسلعّأسهم
ّويكونّكالّّلألسعارّوفقاّ ّالمعيشية، الحالية،

ينبغيّأنّتكونّ.ّالستهالكّرأسّالمالّالثابتمنّإجماليّوصافيّاإلهالكّالمتراكمّمكافئا ّ
ّ ّفيّّالموضحةالقيم ّتذكيرية ّبنود ّأنها على

ّتلكّ ّمن ّخالصة ّالعمومية، الميزانية
ّ.ّالمصاريفّالمتراكمة

ّالمملوكةّالمعمرةّالسلعّاستخدامّيمكن 34-13
ّمنّجزئياّ ّلإلنتاج،ّالفرديةّالمنشآتّصحابأل
ّجزئيا ّّالمنشأة،ّقبل ّاستخدامها ّيمكن ّالمعيشيةّمما ّاألسر ّأعضاء ّقبل ّمن كذلك

ّ ّالقيمّّالنهائيلالستهالك ّتعكس ّأن وينبغي
ّللمنشأة،ّ ّالعمومية ّالميزانية ّفي الموضحة
ّوربماّ ّالمنشأة ّإلى ّالمنسوبة ّاالستخدام نسبة
ّفيّ ّدائم ّبشكل ّمعروفا  ّذلك ّيكون ال

 .الممارسة

 

ّاألجنبيةّالمباشرةّّاالستثماراتّّّّّّّّ
ّفقطّالمباشرةّاألجنبيةّاالستثماراتّتوضح 34-18

ّلذلكّماليالّالحسابّفيّتدفقاتهاُّتوضحّكما
ّفيّمشابهةّبنوداّ ّتملكّأنّالممتعّفمن

ّالماليةّاألوراقّتوضحّالعمومية،ّالميزانية
ّمنّالدولةّفيّالمستثمرةّوالخصومّلألصول

ّمنّالبالدّخارجّوالمستثمرةّالمقيمينّغيرّقبل
ّالمقيمينّقبل ّالقطاعاتّمعظمّتمتلكّوربما.

ّالشركاتّفقطّويجوزّخارجية؛ّاستثمارات
ّ)ّالماليةّوغيرّالمالية ّالمؤسساتباستثناء
ّللربحّتهدفّالّالتيّداخلها ّتستقبلّأن(

 .ّالبالدّخارجّمنّاستثمارات
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ّأ مقدمة 

ّ 
-0ّالفصـــولّفـــيّالمـــذكورةّالحســـاباتّتسلســـلّإن 33-3

ـــزّمـــعّلالقتصـــادّتشـــكيلهاّاعـــادةّتـــمّقـــد34ّ ّالتركي
ــــى ــــةّعل ــــعّتوليــــد،ّكيفي ــــعّواعــــادةّتوزي ّالــــدخلّتوزي

ّاألصــــــول،ّامــــــتالكّأوّاإلنفــــــاقّفــــــيّواســــــتخدامه
ّاألصـولّمـنّالـتخلصّيـتمّمتـىّتحديـدّإلىّاضافة

هنــاكّ..ّّّأخــرىّأصــولّلحيــازةّالتزامــاتّتحمــلّأو
ـــىّ ـــدخلّوبشـــكلّرأيّآخـــرُّيركـــزّبشـــكلّأقـــلّعل ال

مــنّأيــنّ.ّأكبــرّعلــىّعمليــاتّاإلنتــاجّواالســتهالك
 تأتيّالمنتجاتّوكيفُّتستخدم؟

 
.ّالحسـاباتّمـنّالنـوعّهـذايركزّالفصلّالحـاليّعلـىّ

وّتعميمهـاّّالسلعّلميزانحيثّأنهّيحتويّعلىّوصفّ
وّالخــدمات،ّوكــذلكّالفوائــدّّالســلععلــىّحســابّكافــةّ

 .النظريةّوالعمليةّلهذهّالمحاسبات
 

كمــــاّيظهــــرّكيـــــفّأنّجــــداولّالعــــرضّواالســـــتخدامّ
ــــــوفرّرابطــــــا ّلجــــــداولّ المدخالتّوالمخرجات،ّالتيّأشيرّإليهاّبالتفصيلّفـيّيمكــــــنّتجميعهــــــاّّكمــــــاّأنهــــــاّت

ّ.ّّّّالفصلّالثامنّوالعشرين
 

ّتــــــوازن"ّتعبيــــــرتجــــــدّفــــــيّهــــــذاّالفصــــــل،ّوغيــــــرهّ 33-8
ّتـــوازن"بـــدال ّمـــنّ"ّّالمنتجـــاتّتـــدفق"وّ"ّالمنتجـــات
ممـــــاّيعكــــــسّ"ّالتــــــدفقّالســـــلعيوّطريقـــــةّ"ّالســـــلع

بـدال ّمـنّكلمـةّ"ّمنـتج"استخداما ّأكثـرّتطـورا ّلكلمـةّ ــــرّفــــيّالمصــــطلحاتّالّ".ّّالســــلع" غيــــرّأنّالتغيي
 .ّّيةيشيرّإلىّتغييرّفيّالمنهج

 
ُتعـــدّجـــداولّالعـــرضّواالســـتخدامّأداةّفع الـــةّوالتـــيّ 33-4

ادرّالمختلفــةّكمــاّأنهــاّالحصــولّعليهــاّمــنّالمصــتســتخدمّفــيّّمقارنــة ّوّإيضــاحّالبيانــاتّالتــيّيــتمّ
تتـــيحّ.ّنظـــامّالمعلومـــاتّاالقتصـــاديةّاتســـاقتعـــززّ

ـــــــيال ّلألســـــــواقّوّالصـــــــناعاتّ ـــــــكّالجـــــــداولّتحل ّعلـى"ّاإلنتاجيـة"المختلفةّ،ّكماّأنهاّتسمحّبدراسةّتل
 .وتجزئةّتفصيالّأكثرّمستوى

ّ
 

 المنتجات توازن . 1
متــــــاحّلالســــــتخدامّداخــــــلّالمنــــــتجّالكميــــــةّّإن 33-3

أوّعـنّّالمحليإماّعنّطريقّاإلنتاجّّيتأتىاالقتصادّ
ينبغــيّأنّيــتمّاســتخدامّنفــسّالكميــةّ.ّطريــقّاالســتيراد

مـــنّالمنـــتجّالـــذيّيـــدخلّاالقتصـــادّفـــيّفتـــرةّمحاســـبيةّ
خــاللّاالســتهالكّالوســيطّ،ّاالســتهالكّالنهــائي،ّّمــن

بمـــاّفـــيّذلـــكّالتغيـــراتّفـــيّحجـــمّ)تكـــوينّرأسّالمـــالّ
 .أوّالصادرات(ّالمخزونات

 
ّتــــــوازنليشــــــكالّبيــــــانّّالبيــــــانينيمكــــــنّجمــــــعّهــــــذينّ

 :ّالمنتجات

ّ
+ّاالســـــــتهالكّالوســـــــيطّ=ّالـــــــوارداتّ+ّاإلنتـــــــاجّ

ّاالستهالكّ
ّ.الصادرات+ّتكوينّرأسّالمالّ+ّالنهائيّ

 
ُتطبــقّالقــوانينّالــواردةّفــيّالفصــلّالثالــثّبمــاّ 33-8

فـــــيّذلـــــكّقـــــوانينّوقـــــتّالتســـــجيلّالمحاســـــبيّ
وقوانينّالتقييمّمنّالفصلّالسادسّوغيـرهّعلـىّ

 .ّطابقةتاإلدخاالتّفيّهذهّالمكافةّ
ّ

ــا ّعلــىّأســاسّ ،ّباســــــتثناءّاإلنتـــــاجّباألســــــعارّالمشـــــترينأســـــعارّنظــرا ّألنــهّيــتمّتقيــيمّالمنتجــاتّغالب
األساســية،ّمــنّالضــروريّإضــافةّهــوامشّالتجــارةّ

ــــىّالمنتجــــاتّ ّمطروحــــاوّالنقــــل،ّوّالضــــرائبّعل
ّاأليمنعلىّالمنتجاتّإلىّالطرفّّاالعاناتّمنها
طابقــة،ّكــيّيصــبحّتمــنّالم(ّجانــبّالعــرض)ّأوّ

 .المشترينالطرفانّمعبرا ّعنهماّفيّأسعارّ
 

ّمجموعأليّمنتجّهوّّالمنتجاتّتوازنّفإنّبالتالي
النــاتجّباألســعارّاألساســيةّباإلضــافةّإلــىّّاإلنتــاج

الــــوارداتّوّهــــوامشّالنقــــلّوالتجــــارةّوّالضــــرائبّ
ّمنهــــــــاّمطروحــــــــاالمفروضــــــــةّعلــــــــىّالمنتجــــــــاتّ

علــىّالمنتجــاتّوالــذيّيســاويّإلجمــاليّّاالعانــات
االستهالكّالوسيطّ،ّاالسـتهالكّالنهـائيّ،ّتكـوينّ
ـــــــمّالتعبيـــــــرّعـــــــنّالكـــــــلّبأســـــــعارّ رأسّالمـــــــال،ّت

 .باإلضافةّإلىّالصادراتّالمشترين
وتعــدّمعاملــةّالهــوامشّوالضــرائبّأمــرا ّمعقــدا ّوتــمّ

 .شرحهاّبالتفصيلّفيّالجزءّب
ــــــــــوارداّّ ــــــــــىّال ــــــــــبّالتقيــــــــــيمّالُمطبــــــــــقّعل تّيتطل

والصــــادراتّعنايــــة ّخاصــــةّوقــــدّتــــمّوصــــفهّفــــيّ
ّ.األجزاءّبّوّجـّفيماّيلي

ّ
ّللمحاســــــــبأداةّقويــــــــةّّالمنتجــــــــاتّتــــــــوازنإنّ 33-0

فـــإنّإنتـــاجّمنتجـــاتّالتبـــغّ،ّالســـجائرّبالدرجـــةّوّتحديــدا ّ.ّعنــدماّيــتمّالتوضــيحّبمثــالّالقــومي
األولـــــــى،ّمقـــــــاسّبشـــــــكلّجيـــــــدّعلـــــــىّعكـــــــسّ
اســــتهالكّالســــجائر،ّوّذلــــكّإلحجــــامّمــــنّيــــتمّ

عــنّالكشــفّعمــاّيــتمّإنفاقــهّعليهــاّمــنّّســؤاله
 .ّالميزانيةّالعائليةّعندّإجراءّالمسح

نفتــــــرضّأنّاإلنتــــــاجّوالــــــوارداتّوالصــــــادراتّتــــــمّ
حســـابهاّكمـــاّينبغـــيّثـــمّأمكـــنّبعـــدّذلـــكّاســـتخدامّ
المطابقـــةّالســـتنتاجّبيانـــاتّمـــنّكميـــةّاالســـتهالكّ
بعـدّذلــكّأنّّّّالقـوميّللمحاســبيمكـنّ.ّالمطابقـةوالـــــذيّيكـــــونّثابتـــــا ّمـــــعّالعناصـــــرّاألخـــــرىّفـــــيّ

عـنّطريـقّضـبطّّالتـوازنيتخذّقرارا ّليتوصـلّإلـىّ
ّ.العناصرّكماّيلزم

 
فـــــيّ.ّطابقـــــةتهـــــوّالعنصـــــرّاألضـــــعفّللمالّيكــــونّدائمــــا ّاالســــتهالكّالنهــــائيّّ 33-7
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بعضّالحاالتّ،ّيمكنّاالعتمـادّعلـىّبيانـاتّ
علــــىّ.ّاالســــتهالكّأكثــــرّمــــنّبيانــــاتّاإلنتــــاج
رةّاألجـرةّسبيلّالمثالّ،ّفيّحالـةّخـدماتّسـيا

ّتكــونّقــدّالخــدماتّهــذذهّمــنحيــثّأنّالكثيــرّ
فــــإنّّوبالتــــالي،ّمقاســــةّغيــــرّأوّمنظمــــةّغيــــر

تقــديرّمــاّتنفقــهّاألســرّعلــىّاســتخدامّســياراتّ
نتــاجّاإلاألجــرةّربمــاّيفيــدّفــيّتحســينّتقــديراتّ

ّ.مرئيلتشملّمجاالتّّاالقتصادّالغيرّ
 

ّغيـرّالقطـاعحتىّبالنسبةّللعناصرّالتيّالُّيعدّّ 33-5
ّتــــوازنّيكــــونفيهــــا،ّيمكــــنّأنّّمتواجــــداّ ّّالمــــنظم

ُيعــدّتصـــنيعّالطـــائراتّ.ّفائـــدةّفيهـــاّذوّالمنتجــات
يمكـــنّ.ّمـــنّالعمليـــاتّالتـــيّتتطلـــبّوقتـــا ّطـــويالّ 

فــيّمثــلّهــذاّالعمــلّّالتجهيــزّقيــدّاإلنتــاجحســابّ
إمــاّعــنّطريــقّالمبلــغّالتــيّيطالــبّبهــاّالُمصــن عّ
إلتمــامّعمليــةّالتصــنيعّأوّالمبــالغّالتــيّســيدفعهاّ

يّالمحتملّعندّالشـراءّعـنّطريـقّوسـائلّالمشتّر
يلـــــزمّأنّتـــــتمّإعـــــادةّتوافـــــقّ.ّالـــــدفعاتّالمرحليـــــة

مصـــدريّالبيانـــاتّمـــعّالتعـــديالتّالموجـــودةّفـــيّ
أوّالمقبوضـــةّكلمـــاّّالمدفوعـــةالماليـــةّّالحســـابات

ّ.اقتضتّالضرورةّذلك
 

 والخدمات السلع حساب.  2
  

لكافـةّالسـلعّّالمنتجـاتّتـوازنفيّحالـةّتجهيـزّ 33-1
ســـواءّبشـــكلّفـــرديّأوّفـــيّ)والخـــدماتّفـــيّاالقتصـــادّ
وتــــمّتجميــــعّذلــــك،ّفــــإنّ(ّمجموعــــاتّمــــنّالمنتجــــات

اإلنتـــــاجّ،ّالـــــوارداتّ،ّاالســـــتهالكّالوســـــيط،ّّمجمـــــوع
تكوينّرأسّالمالّوالصادراتّينبغـيّأنّيكـونّمسـاويا ّ

ّالحســـاباتللعناصـــرّالمقابلـــةّالموضـــحةّفـــيّتسلســـلّ
تمثــلّ.ّالفصــولّالســابقةّالـذيّتــمّشــرحهّبالتفصــيلّفــي

خــدماتّالنقــلّوالتجــارةّالمدمجــةّضــمنّهــوامشّالــربحّ
ـــــيّاالســـــتهالكّ ـــــيّيمكـــــنّاســـــتخدامهاّف المنتجـــــاتّالت

وّتكـــوينّرأسّالمـــالّأوّاالســـتهالكّالنهـــائيّأالوســـيطّ
ّهـذهّقيمـةّتضمينّامكانيةّفإنبالتاليّ.ّّأوّالصادرات

ّهـــــذهّمـــــعّيتنـــــاقضّالّالســـــلعّقيمـــــةّضـــــمنّالهـــــوامش
 .المتطابقة

 
عبــرّّالمنتجــاتّتوازنــاتوّمــنّثــم ّفإنــهّعنــدّتجميــعّ

كافةّالسلعّوالخـدماتّ،ّينبغـيّتضـمينّهـوامشّالـربحّ
ّ.هذهّوليسّهناكّماّيقتضيّتوضيحهاّمنفردة

ّ
حيــثّأنّأشــكالّاإلنتــاجّواالســتهالكّالوســيطّ 33-36

تتناســبّمــعّاإلنتــاجّواالســتهالكّالوســيطّفــيّحســابّ
افـــــةّكّلمجمـــــوعطابقـــــةّالحســـــابيةّتاإلنتـــــاجّ،ّفـــــإنّالم

ـــــات يمكـــــنّإعـــــادةّصـــــياغتهّليصـــــبحّّالمنتجـــــاتّتوازن
 :ّكالتاليّوالخدماتّالسلعّحساب

ّ
 :ّحسابّالسلعّوالخدمات

الضةةةةةةةةرائب + االسةةةةةةةةتهالك الوسةةةةةةةةيط  – اإلنتةةةةةةةةاج
الةةدعم علةةى المنتجةةات  –المفروضةةة علةةى المنتجةةات 

+ تكةةةةةةوين رأس المةةةةةةال + االسةةةةةةتهالك النهةةةةةةائي = 
 . الواردات –الصادرات 

بالتفصــيلّفــيّالفصــلّالســادس،ّوكمــاّتــمّشــرحهّ
طابقــــــةّيســـــاويّالنــــــاتجّتالطـــــرفّاأليســــــرّمـــــنّالم

ومـنّثـمّ.ّبأسعارّالسـوقGDPّاإلجماليّالمحليّ
ــــــاتجّ ــــــإنّالطــــــرفّاأليمــــــنّسيصــــــبحّمســــــاويا ّللن ف

طريقـــةّ"المحلـــيّاإلجمـــاليّويســـمىّذلـــكّغالبـــا ّبّ
ــــذيّ"ّ.ّاإلنفــــاق فــــيّالمقابــــلّ،ُّيســــمىّالتعريــــفّال

طريقـــــةّ"ّقـــــةّيتضـــــحّمـــــنّالطـــــرفّاأليســـــرّللمطاب
ّ.للناتجّالمحليّاإلجمالي"ّاإلنتاج

ّ 
الســلعّوالخــدماتّواحــدا ّّحســابّيعتبــر 33-33 إنّلـمّيكـنّأهمهـاّفـيّّللمتطابقـاتّاألساسياتمنّ

فهـــــيّتجســـــدّ.SNAّّنظـــــامّالحســـــاباتّالقوميـــــةّ
ـــــاجالفكـــــرةّأنّ ـــــاجّ،ّّاإلنت مـــــنّداخـــــلّحـــــدودّاإلنت

ّفــيباإلضــافةّإلــىّالــوارداتّالبــدّوأنّيــتمّحســابهّ
ّاألساســـيةّاألنشـــطةّمـــنّواحـــدّاللخـــّمـــنّالمقابـــل
،ّوهمــــــاّالقوميــــــةّالحســــــاباتّنظــــــامّفــــــيّاألخــــــرى

ّالســــــــلعّتــــــــراكمّأواســــــــتهالكّالســــــــلعّوالخــــــــدماتّ
بــدونّحســابّالســلعّوالخــدمات،ّفــإنّّو.ّوالخــدمات

ّلــنجـدولّالعــرضّواالســتخدامّلــنّيكــونّمفهومــا ّّو
.ّفــــيّاالقتصــــادّالمتــــوفرةكــــافّالمنتجــــاتّّيســــتنفذ

يمكـــنّالنظـــرّلتتـــابعّالحســـاباتّكأنـــهّمبنـــىّحـــولّ
حســـــابّالســــــلعّوالخـــــدماتّعــــــنّطريـــــقّإضــــــافةّ

ـــــدمعـــــامالتّتتعلـــــقّ ـــــعّبتولي ،ّتوزيـــــع،ّإعـــــادةّتوزي
عندّتجميـعّكـلّهـذهّالمعـامالتّ.ّالدخلّواالدخار

خاللّكافةّالقطاعاتّوفيّباقيّالعالم،ّسـنجدّأنّ
.ّمإجمــــاليّالمصــــادرّمســــاويا ّإلجمــــاليّاالســــتخدا

فـــــيّحالـــــةّدمجهمـــــاّخـــــارجّتسلســـــلّالحســـــاباتّ،ّ
ّ.ّّّالسلعّوّالخدماتّحسابّفقطّيتبقى

 
كـــــــلّصـــــــفّمـــــــنّجـــــــداولّالعـــــــرضّ 33-38

واالســــتخدامّعبــــارةّعــــنّتــــذكيرّبالمطابقــــةّ
 .لسلعّوالخدماتاّحساباألساسيةّل

 
 جداول العرض واالستخدام   .3

 
ّيـتمّالمنتجات،ّلتوازنّالكاملةّالمجموعةّضمن 33-34

وتوجـــــدّ.ّواالســـــتخدامّالعـــــرضّجـــــداولّانشـــــاء
جـــداولّالعـــرضّواالســـتخدامّفـــيّأزواجّبتقيـــيمّ
عــــــامّوّبشــــــيءّمــــــنّالتفصــــــيلّعلــــــىّحســــــبّ

الشــــــكلّالشــــــائعّمــــــنّ.ّالمنتجــــــاتّالموضــــــحة
جـــــــــداولّالعــــــــــرضّواالســـــــــتخدامّهــــــــــيّتلــــــــــكّ

 .ّالموضوعةّبأسعارّالمشترين
يحتةةةوي جةةةدول االسةةةتخدام بأسةةةعار المشةةةترين 

التي تغطةي  المنتجات توازناتعلى مجموعة من 
كافةةة المنتجةةات المحتمةةل تواجةةدها فةةي االقتصةةاد 
مرتبةةةةةة علةةةةةى شةةةةةكل مصةةةةةفوفة مسةةةةةتطيلة مةةةةةع 
المنتجةةةةات التةةةةي تةةةةم تسةةةةعيرها حسةةةةب أسةةةةةعار 
المشةةترين التةةةي تظهةةةر فةةي الصةةةفوف واألعمةةةدة 
موضةةةةحة طبيعةةةةة المنتجةةةةات بالنسةةةةبة لألشةةةةكال 

يحتةةةةوي  جةةةةدول . المختلفةةةةة مةةةةن االسةةةةتخدامات
العةةةةةرض بأسةةةةةعار المشةةةةةترين علةةةةةى مصةةةةةفوفة 

تطيلة مةةةةةةع الصةةةةةةفوف الموازيةةةةةةة لةةةةةةنفس مسةةةةةة
مجموعةةةةةةات السةةةةةةلع الموجةةةةةةودة فةةةةةةي جةةةةةةداول 
االستخدام واألعمدة الموازية للعرض من اإلنتاج 
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المحلي الذي تةم تسةعيره باألسةعار األساسةية إضةافًة 
إلى األعمةدة التةي توضة  الةواردات والتعةديالت علةى 
األسةةعار الالزمةةة للحصةةول علةةى العةةرض الكلةةي لكةةل 

المنتجات التةي تةم تسةعيرها / لمنتج ا( مجموعة من)
 .المشترينبأسعار 

 
وقــــــدّشــــــرحّالجــــــزءانّبّ،ّجـــــــّجــــــداولّالعــــــرضّ 33-33

 .واالستخدامّعلىّالتوالي
ّ

تعــدّجــداولّالعــرضّواالســتخدامّالخطــوةّالرئيســيةّ 33-38
والمخرجــاتّّالمــدخالتاألولــىّفــيّتجهيــزّجــداولّ

،ّبيــــدّأنهــــاّلهــــا85ّّكمــــاّتــــمّشــــرحهّفــــيّالفصــــلّ
ّالتحليليـةّللنواحي،ّسواءّاستخداماتّهامةّبمفردها

عنــدّ.ّأوّعنــدّاســتخدامهماّكــأدواتّلمراقبــةّالجــودة
بدايــةّتجهيــزّجــداولّالعــرضّواالســتخدامّالّيبــدوّ
عليهـاّالتـوازن،ّإلـىّأنّيــتمّوضـعهماّفـيّالموازنــة،ّ
ــــذيّتــــمّحســــابهّ ــــيّاإلجمــــاليّال ــــإنّالنــــاتجّالمحل ف
بطريقةّحسابّاإلنتاجّسـيختلفّعـنّطريقـةّقيـاسّ

ـــــيّاإلجمـــــالي ـــــاتجّالمحل ـــــىّالن ـــــاقّعل رّتـــــوف.ّاإلنف
جــــداولّالعــــرضّواالســــتخدامّوحــــدهاّإطــــارّدقيــــقّّ
يزيــلّالتناقضــاتّفــيّتــدفقّالســلعّوالخــدماتّالتــيّ
تــــــمّحســــــابهاّمــــــنّخــــــاللّاالقتصــــــادّللتأكــــــدّمــــــنّ
ـــيّاإلجمـــاليّوالتـــيّ ـــةّللنـــاتجّالمحل القياســـاتّالبديل

ّ.ُتعطيّنفسّالقيمة
 

مازلـــــتّبعـــــضّالـــــدولّذاتّاألنظمـــــةّاإلحصـــــائيةّ 33-30
مـــنّّالمعيشـــيةّلألســـرّاالســـتهالكيّاإلنفـــاقلحجـــمّاألقلّتطورا ّتجدّصعوبة ّفيّاستنباطّشرحّمفصـلّ

ّتفصـيلأيّ.ّالمصادرّالرئيسيةّعلىّأساسّمنتظم
مــــــنّداخــــــلّمجموعــــــةّجــــــداولّّضــــــرورياّ ســــــيكونّ

ــــكّأالّ.ّالعــــرضّواالســــتخدام وهنــــاكّفائــــدةّمــــنّذل
للنفقــــاتّعلــــىّمجموعـــــاتّّنســـــبيالوهــــيّالتوزيــــعّ

المختلفةّالتيّيمكنّمقارنتهاّمـعّاألوزانّّالمنتجات
CPIّالمســـــتخدمةّفـــــيّمؤشـــــرّأســـــعارّالمســـــتهلكّ

كوســائلّلفحــصّكـــال ّمــنّأوزانّأســعارّالمســـتهلكّ
وجـــــداولّالعـــــرضّواالســـــتخدامّلضـــــمانّصـــــحتهاّ

ّ.وثباتها
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مجموعــــةّمــــنّجــــداولّّاعــــدادمــــنّالممكــــنّنظريــــا ّ 33-37

العـــــــرضّواالســـــــتخدامّمـــــــعّاالســـــــتهالكّالوســـــــيطّ
ومعاملتهـاّفـيّاإلجمــاليّفقـط،ّمــعّاسـتخدامّجــدولّ

وســيطّّكاســتهالكُيظهــرّمــدىّاســتخدامّكــلّمنــتجّ
العــرضّلــيسّذوّّهــذا.ّولكــنّدونّإضــافةّتفاصــيل

،ّتحليليـــةّكـــأداةّأوّاإلعـــدادّناحيـــةقيمـــةّســـواءّمـــنّ
ولكـــــــنّمـــــــنّاإلعـــــــدادّالســـــــابقّلجـــــــداولّالعـــــــرضّ

والمخرجــــاتّومــــاّّالمــــدخالتولّواالســــتخدامّوجــــدا
ــــدّمــــنّالتفصــــيلّلــــربطّ ــــمّتقــــديمّمزي ــــكّ،ّت بعــــدّذل
المنتجـــــاتّالمســـــتخدمةّفـــــيّاالقتصـــــادّبالوحـــــداتّ

تفــــرضّأبســــطّالحــــاالتّوالتــــيّيــــتمّ.ّالمنتجــــةّلهــــا
ــــةّواحــــدّلواحــــدّشــرحهاّغالبــا ّفــيّالكتــبّالدراســيةّأنــهّمــنّالممكــنّ ــــة)تكــــوينّعالق ــــةّفردي ــــينّ(ّعالق ب

ـــ.ّالمنتجـــاتّووحـــداتّاإلنتـــاج ىّأنّهـــذاّإضـــافة ّإل

كوحــدةّتنــتجّنــوعّّالمؤسســةّلتعريــفهــوّّدافــعّ
غيــرّأنــهّالّيوجــدّهنــاكّ.ّواحــدّمــنّالمنتجــات

ألنّتكونّالعالقـةّعالقـةّفرديـةّّضروريسببّ
ّوالتـيوّالعديدّمنّالدولّتسـتخدمّالمصـفوفاتّ

تمييـــزّالعديـــدّمـــنّالمنتجـــاتّأكثـــرّّفيهـــاّيكـــون
وأهـــــــمّ.ّمـــــــنّتمييـــــــزّالوحـــــــداتّالمنتجـــــــةّلهـــــــا

ســـــببتّفـــــيّحـــــدوثّذلـــــكّأنّاألســـــبابّالتـــــيّت
معظمّوحداتّاإلنتـاجّتنـتجّتشـكيلةّواسـعةّمـنّ
المنتجــات،ّعلــىّســبيلّالمثــال،ّمصــنعيّلبــاسّ
القـــــــدمّربمـــــــاّيصـــــــنعونّالصـــــــنادل،ّاألحذيـــــــةّ
الرياضــــــية،ّأحذيــــــةّموحــــــدة،ّأوّأحذيــــــةّعلــــــىّ
الموضــــة،ّولـــــنّيكــــونّمـــــنّالممكــــنّأوّالهـــــامّ

ّ.إنشاءّإطارّلكلّنوعّمنّأنواعّلباسّالقدم
 

مجموعــــةّمــــنّوحــــداتّاإلنتــــاجّ،ّعنــــدّتحديــــدّ 33-35
تمتـــــــدّمصـــــــفوفةّالعـــــــرضّلتظهـــــــرّبدقـــــــةّأيّ

كـــلّمـــنّالمجموعـــاتّالمنتجـــةّّتقـــومالمنتجـــاتّ
،ّكمــــــاّتمتـــــــدّمصــــــفوفةّاالســـــــتخدامّّهــــــارّيتوفب

لتظهــــرّمتوســــطّالطلــــبّعلــــىّكــــلّمــــنّهــــذهّ
إضــافة ّإلــىّأنّ.ّالمجموعــاتّلوحــداتّاإلنتــاج

ـــــقّبوحـــــداتّ ـــــيّتتعل المعلومـــــاتّاإلضـــــافيةّالت
أســفلّاالســتهالكّالوســيطّكــيّاإلنتــاجّمضــافةّ

تصبحّاألعمدةّموافقـةّلوحـداتّاإلنتـاجّتحتـويّ
نتـــاجّعلـــىّعناصـــرّالقيمـــةّالمضـــافةّكـــذلكّلإل

االســــتهالكّ"ّبمعنــــىّآخــــر،ّالمطابقــــةّ.ّالكلــــي
واضـحةّ"ّاإلنتـاج=ّالقيمـةّالمضـافةّ+ّالوسيطّ

(ّالصــناعة)لكــلّمجموعــةّمــنّوحــداتّاإلنتــاجّ
.ّسـاوياّ سـيكونّمتّالسلعّإجماليإضافةّإلىّأنّ

كماّيمكنّأيضـا ّإضـافةّالمزيـدّمـنّالمعلومـاتّ
ـــــــكّالمتعلقـــــــةّبتكـــــــوينّرأسّالمـــــــالّوعـــــــددّ كتل
العاملينّوقدّنوقشتّتلكّاإلضافاتّفـيّالجـزءّ

ّ.د
 

ّرقمي مثال 5
ّّ

ـــةّلجـــداولّالعـــرضّواالســـتخدامّ 33-31 الجـــداولّالمبين
.ّفــــيّالجــــزءّهـــــّمضــــافّإليهــــاّنــــصّيشــــرحها

تحتويّتلكّالجـداولّعلـىّكافـةّالمميـزاتّالتـيّ
تــمّشــرحهاّفــيّهــذاّالفصــلّولكــنّعنــدّمســتوىّ

حيـــــــثّأنهـــــــاّألهــــــــدافّّالتعمـــــــيممتقـــــــدمّمـــــــنّ
ــــــــط ــــــــىّأنّبعــــــــضّ.ّتوضــــــــيحيةّفق إضــــــــافة ّإل

االســـتنتاجاتّمـــنّهـــذهّالجـــداولّتوجـــدّضـــمنّ
ّ.لتوضيحّالمميزاتّالتيّتمّشرحهاّالنص

ّجدول العرض. ب 
ّ 

هـوّّالعـرضيعدّالجزءّالرئيسـيّمـنّمصـفوفةّّ 33-86
وفــقّ(ّأوّمصــفوفةّالســلع)مصــفوفةّالمنتجــاتّ

إنتاجهـــــاّوالتـــــيّتظهـــــرّأيـــــةّصـــــناعةّتـــــوفرّأوّ
ولــــــذلكّفقــــــدّشــــــاعتّ.ّّالمنــــــتجّهــــــذا"ّتصــــــنع"

 ".مصفوفةّالصنع"تسميتهاّأحيانا ّبّ
 
 
ّ
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أنــهّمــنّالممكــنّتصــنيفّجــدولّالعــرضّّحــينّفــي 33-83
جرّاألساس،ّمـنّحكّالمنتجةباستخدامّالمؤسساتّ

وكماّتمـتّاإلشـارةّإليـهّفـيّالمقدمـةّ،ّ.ّالمؤسساتاألكثـــــــــرّشـــــــــيوعا ّومـــــــــنّالمفضـــــــــلّالعمـــــــــلّمـــــــــعّ
فــإنّفكــرةّالمؤسســةّكوحــدةّإنتــاجّحينمــاّيــتمّإنتــاجّّ
نـــوعّواحـــدّمـــنّالمنتجـــاتّقـــدّاســـتُنبطتّمـــنّفكـــرةّ

والمخرجــاتّحينمــاّيكــونّهنــاكّّالمــدخالتجــدولّ
ـــــينّالمجموعـــــاتّالمخت ـــــةّعالقـــــةّواحـــــدّلواحـــــدّب لف

ُطبقـــــتّ.ّللمنتجـــــاتّوالوحـــــداتّالمختلفـــــةّلإلنتـــــاج
ـــــيّالفصـــــلّ ـــــاتّالموضـــــحةّف ـــــةّاالتفاقي ـــــا ّكاف الخــامسّعنــدّتحديــدّمؤسســةّبعينهــاّ،ّعلــىّســياقّتقريب
اســتخدامّالبيانــاتّلمصــفوفةّالعــرض؛ّإضــافة ّإلــىّ

يمكــنّاســتخدامّالبيانــاتّعلــىّّأنــهأنــهّبــالرغمّمــنّ
مســــتوىّالمؤسســــةّفــــيّســــياقّمؤشــــراتّاالقتصــــادّ

رةّاألجــل،ّفإنهــاّتســتخدمّفــيّنظــامّالحســاباتّقصــي
ـــــــــيّســـــــــياقّجـــــــــداولّالعـــــــــرضّ ـــــــــطّف ـــــــــةّفق القومي

ّ.واالستخدام
 

ُتصــن فّالمنتجــاتّفــيّاألســاسّعلــىّحســبّدليــلّ 33-88
ــــا ّمــــاّتســــمىّ التصــــنيفّالمركــــزيّللمنتجــــاتّوغالب

رغـــمّأنّالتســـميةّ"ّالســـلع"المجموعـــاتّالناتجـــةّبّ
ــــا ّمــــاّيكــــونّ".ّالمنتجــــات"ّالحديثــــةّلهــــاّهــــيّ غالب سّفـيّتصـنيفّالوحـداتّالمنتجـةّهـوّحسـبّاألسا

ISICّالتصـــــــنيفّالـــــــدوليّلألنشـــــــطةّالصـــــــناعيةّ
ّ".ّّّالصناعات"وتسمىّالمجموعاتّالناتجةّبّ

 
فــــــيّحالــــــةّوجــــــودّنفــــــسّالعــــــددّمــــــنّمجموعــــــاتّ 33-84

الوحداتّالمنتجةّوالمنتجات،ّسيكونّهنـاكّإدخـالّ
كبيرّفيّخليةّواحدةّمنّالعمودّالذيّيمثلّالمنـتجّ

حــــدةّالمنتجــــة،ّالتــــيّيحقــــقّالرئيســــيّلمجموعــــةّالّو
إذاّ.ّّفيهـــاّالمنـــتجّأكبـــرّقـــدرّمـــنّالقيمـــةّالمضـــافة

احتوتّمجموعةّالوحـداتّالمنتجـةّعلـىّمؤسسـاتّ
فقـــط،ّلـــنّيكـــونّهنـــاكّأيـــةّإدخـــاالتّفـــيّالعمـــود،ّ
كإدخــــاالتّأصــــغرّفــــيّخاليــــاّأخــــرىّمــــنّنفـــــسّولكــنّغالبــا ّمــاّســيكونّهنــاكّإنتــاجّثــانويّيظهــرّ

ّ.العمود
 

العــددّللوحـــداتّالمنتجـــةّعنــدماّيكـــونّهنــاكّنفـــسّ 33-83
كـــيّتقـــعّاإلدخـــاالتّفـــيّالمنتجـــاتّاألساســـيةّفـــيّومجموعــاتّالمنتجــات،ُّترتـ ـبّالصــفوفّواألعمــدةّ

ّ(.ّّّالخطّالقطري)منتصفّالمصفوفةّالناتجةّ
 

مــنّالناحيــةّالعمليــة،ّشــاعّوجــودّالمنتجــاتّبشــكلّ 33-88
علــــىّســــبيلّ.ّأكبــــرّمــــنّأنــــواعّالوحــــداتّالمنتجــــة

ةّمــــــنّالمحاصــــــيلّالمثــــــالّفــــــإنّاألنــــــواعّالمختلفــــــ
الزراعيــةّأهــمّمــنّالتمييــزّبــينّمنــاطقّزراعـــةّأيّ
.ّمــــنّاألنــــواعّالمحتمــــلّوجودهــــاّمــــنّالمحصــــول

ـــــهّيمكـــــنّأنّيصـــــبحّجـــــدولّالعـــــرضّ ـــــذلك،ّفإن ول
األعمــــدةّكــــيّيــــؤديّتجميــــعّالصــــفوفّللمنتجــــاتّمتعامدا ّمعّالصـفوفّأكثـرّمـنّ(ّمصفوفةّالصنع)

ّ.ّالمشابهةّإلىّتكوينّمصفوفةّمربعة
 

لتفصــيلّعـنّمنــتجّكلمـاّكانــتّهنــاكّكلمـاّزادّا 33-80
إدخـــــاالتّمنتشـــــرةّحـــــولّإدخـــــاالتّالمنتجـــــاتّ
ــــىّســــبيلّالمثــــالّ،ّعنــــدماّتنــــتجّ الرئيســــية،ّعل
ـــــتجّ ـــــرّمـــــنّمحصـــــولّواحـــــدّأوّين مزرعـــــةّأكث
مصــــــــــنعّالماكينــــــــــاتّأنواعــــــــــا ّمختلفــــــــــةّمــــــــــنّ

عنــــدّمســــتوىّمــــنّالتفصــــيلّمثــــلّ.ّالماكينــــات
ـــتجّالزراعـــي" ســـُتدمجّهـــذهّ"ّالماكينـــات"وّ"ّالمن

الغيـــــرّقطريـــــةّفـــــيّعنصـــــرّقطـــــريّّالعناصـــــر
ّ.واحد

 
بيـــدّأنـــهّكمـــاّفـــيّالمنتجـــاتّالمشـــابهةّ،ّتقـــدمّ 33-87

العديــدّمــنّالمؤسســاتّخــدماتّالبيــعّبالتجزئــةّ
وبالجملــــةّ،ّوّبعــــضّخــــدماتّالنقــــلّوبعــــضّ

،ّوالهـــــــدفّمـــــــنّّاألخيـــــــرّمنهـــــــاّّاالنشـــــــاءات
ّ.لالستخدامّالشخصيّكتكوينّرأسّالمال
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القـــــــوانينّالتـــــــيّتتعلـــــــقّبوقـــــــتُّطبقـــــــتّكافـــــــةّ 33-85
عــادةّالتوجيــهّوتجزئــةّالمعــامالتّ ـــــــىّالتســجيلّ،ّوا  ـــــــثّعل التـــــــيُّشـــــــرحتّفـــــــيّّالفصـــــــلّالثال

ّ.اإلدخاالتّفيّجداولّالعرضّواالستخدام
 

علىّالرغمّمـنّأنّجـداولّالعـرضّواالسـتخدامّ 33-81
ـــــــــدفقاتالُّتســـــــــجلّ ،ّإالّأنّالملكيـــــــــةّدخـــــــــلّت

الخــــــــدماتّالماليــــــــةّالمرتبطــــــــةّبــــــــدفعّالفوائــــــــدّ
الـــــتخلصّمـــــنّاألصـــــولّوااللتزامـــــاتّ/وحيـــــازة

يشــــرحّالفصــــلّالســــابعّ.ّالماليــــة،ّمســــجلةّفيهــــا
عشـــــــرّبالتفصـــــــيلّأنـــــــواعّالخـــــــدماتّالماليـــــــةّ
المتدفقــــةّالمرتبطــــةّبالمعــــامالتّفــــيّاألصــــولّ

ّ.الملكيةّدخلّتدفقاتالماليةّوّ
 

ـــــــمّشـــــــرحّ 33-46 ـــــــدفقاتّّّاعـــــــادةت ـــــــهّالت توجي
ّبنــدّضــمنّالحقــاّ المرتبطــةّبهــوامشّالــربحّ

ّ.التقييم
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فـيّجـداولّالعـرضّّاإلنتاجتعدّمبادئّتسجيلّ 33-43
واالســــتخدامّهــــيّنفــــسّمبــــادئّالتســــجيلّفــــيّ
حســــابّاإلنتــــاج،ّكمــــاّتــــمّشــــرحهّفــــيّالفصــــلّ

ينبغيّالتأكيـدّعلـىّأنّكافـةّالمفـاهيمّ.ّالسادس
ــــواردةّلنظــــامّالحســــاباتّالقوم ــــةّوالتعريفــــاتّال ي

التيُّشرحتّفيّالفصولّالسابقةّوالتـيّتصـفّ
تسلسـلّالحســاباتّتطبــقّبالتســاويّوبدقــةّعلــىّ

ّالمـدخالتجداولّالعرضّواالستخدامّوجـداولّ
يكمــــــنّاالخــــــتالفّالوحيــــــدّفــــــيّ.ّوالمخرجــــــات

طريقــــــــــةّعــــــــــرضّالحســــــــــابات،ّولــــــــــيسّفــــــــــيّ
 .ّاألساسياتّالجوهريةّلنظامّالحساباتّالقومية

ّ
فــيّالجــزءّالتمهيــديّمــنّهــذاّّمالحــظّهــوكمــاّ 33-48

الفصــل،ّأنّالوحــداتّالمنتجــةّالموضــوعةّفــيّ
بــــــــالنظرّّتــــــــتمجــــــــداولّالعــــــــرضّواالســــــــتخدامّ

للتصـــــــــنيفّالصـــــــــناعيّكالتصـــــــــنيفّالـــــــــدوليّ
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بيـــدّأنـــهّربمـــاّيكـــونّ.ISICّّلألنشـــطةّالصـــناعيةّ
مـــنّالمفيـــدّعنـــدّتمييـــزّأيّمـــنّالوحـــداتّالمنتجـــةّ

يمكـنّتطبيـقّذلـكّبوجـهّ.ّتسويقيّأوّغيرّتسويقي
عامّأوّعلىّالمجموعاتّالتيّيغلبّوجودّاإلنتـاجّ
بشكلّكبيـرّعلـىّكـلّمـنّاألساسـينّ،ّعلـىّسـبيلّ

وبالمثــــل،ّربمــــاّ.ّالمثــــالّخــــدماتّالصــــحةّوالتعلــــيم
ويمكـــــنّتمييـــــزهّعـــــنّطريـــــقّكالتصـــــنيفّالـــــدوليّأهميــــة ّخاصـــــةّّالخــــاصّللحســــابيحتــــلّاإلنتــــاجّ

ـــــىISICّلألنشـــــطةّالصـــــناعيةّ ـــــالّســـــبيلّعل ّالمث
ّ.ّّاالنشاءات

 
 

فــيّّةالموضــحّاتبوجــهّعــام،ّعنــدّمراعــاةّالتوجيهــ 33-44
الفصــلي نّالرابــعّوالخــامسّعــنّالنشــاطاتّالتابعــة،ّ

ـــنّيـــتمّالتعامـــلّمعهـــاّعلـــىّأنهـــاّســـببّ رفـــعّّفـــيل
.ّفـيّالحسـاباتّكإنتـاجالمنتجاتّالتيّتـمّتسـجيلهاّ

يســتثنىّمــنّذلــكّعنــدماّتســتخدمّبعــضّالمنتجــاتّ
تزويــــدهاّّيــــتمفــــيّاالســــتخدامّالشخصــــيّالمكمــــلّّو

ّهناكّاسـتثناءّآخـرّهـوّعنـدماّيكـون.ّوحدةّأخرىل
مــنّالمناســبّمعاملــةّالوحــدةّالتــيّتنــتجّالمنتجــاتّ
ــــالّ ــــىّســــبيلّالمث ــــةّكمؤسســــةّمنفصــــلة،ّعل المكمل
باعتبـــارّموقعهـــاّالجغرافـــيّعنـــدماّيمكـــنّاعتبارهـــاّ

 .الهامّالتشغيلمصدرا ّمنّمصادرّ
 

مــعّالوضــعّفــيّاالعتبــارّالنقــاشّالــذيّدارّحــولّ 33-43
الوحـــــداتّاإلنتاجيــــــةّ،ّيكـــــونّجــــــزءّاإلنتـــــاجّمــــــنّ

 مصفوفةّالعرضّهوّمصفوفةّصفوفهاّ
مجموعــــــاتّالمنتجــــــاتّواالعمــــــدةّتعكــــــسّّتعكــــــس

تظهــــرّاإلدخــــاالتّفــــيّهــــذهّ.ّالوحــــداتّالمنتجــــةّ
كــلّنــوعّمــنّأنــواعّالمنــتجّّاإلنتــاجالمصــفوفةّقيمــةّ

إنّالهــدفّ.ّالمنتجــةّّاتكــلّمجموعــةّمــنّالوحــدل
مـــــنّإنشـــــاءّالمؤسســـــاتّهـــــوّّتقســـــيمّالمؤسســـــاتّ
صفّوعمودّلُمدخلّواحدّمعّإدخاالتّقليلـةّغيـرّاإلنتاجيـــةّالمدمجـــةّأفقيـــا ّورأســـيا ّكـــيّيخضـــعّكـــلّ
ِصــــفرية،ّوالتــــيّهــــيّصــــغيرةّللغايــــةّ،ّفــــيّمكــــانّ

 .ّآخر

هنــاكّالمزيــدّمــنّالنقــاشّحــولّهــذاّالنــوعّمــنّ
فصـــــــلّتقســـــــيمّالمؤسســـــــاتّاإلنتاجيـــــــةّفـــــــيّال

ّ.ّالخامس
 

30ّّ،86ّاألعمــــدة3ّّّ–33ّّالجــــدوليوضــــحّ 33-48
مـــنّمصـــفوفةّالعـــرضّفـــيّالجـــدول84ّ،83ّّ،

يتضــحّفــيّالنمــوذجّالكامــلّلهــذهّ.38ّّّ–33ّ
المصفوفةّأنّمعظمّاإلدخـاالتّفـيّالمصـفوفةّ
.ّالفرعيــةّإلنتــاجّالســوقّهــيّإدخــاالتّصــفرية

يتضــحّذلــكّأيضــا ّفــيّالنمــوذجّالمختصــرّمــنّ

ّلالســـــتهالكّالـــــذاتياجّالجـــــدولّبالنســـــبةّلإلنتـــــ
 .ّولإلنتاجّالغيرّتسويقيّالذاتي

 
 الواردات .4
 

 التصنيف        
 
للوصـــــــولّإلـــــــىّالعـــــــرضّاإلجمـــــــالي،ّينبغـــــــيّحتــىّيتســن ىّإضــافةّالــوارداتّلإلنتــاجّالمحلــيّ 33-40

تصــــنيفّالــــوارداتّحســــبّالمنتجــــاتّبطريقــــةّ
تتوافــــــقّمــــــعّتلــــــكّالمســــــتخدمةّفــــــيّتصــــــنيفّ

بصـــــــــــــورةّمباشـــــــــــــرةّ،ّحيـــــــــــــثّأنّالـــــــــــــوارداتّتعــــدّدائمــــا ّهــــذهّالطريقــــةّالّ.ّاإلنتــــاجّالمحلــــي
ليســــــتّمقســــــمةّحســــــبّدليــــــلّ(ّوالصــــــادرات)

التصــنيفّالمركــزيّللمنتجـــات،ّولكنهــاّمقســـمةّ
ـــزّالســـلعّلتبعـــا ّل نظـــامّالمنســـقّلتصـــنيفّوترمي

HSّّّأوّالتصــــــنيفّالقياســــــيّللتجــــــارةّالدوليــــــة
SITCّّ.ّيمكــــــنّأنّيصــــــبحّإيجــــــادّالمســــــتوى

لتجـــارةّ،ّالمناســـبّمـــنّتجميـــعّالبيانـــاتّعـــنّا
العوامـــلّالتـــيّيمكـــنّمـــنّخاللهـــاّتحديـــدّقـــدرّبحيثّيكونّمتوافقا ّمـعّاإلنتـاجّالمحلـيّ،ّأحـدّ
التفصـــــيلّالـــــذيّيمكـــــنّتطبيقـــــهّعلـــــىّجـــــداولّ

 .ّالعرضّواالستخدام
 
ّ

ّ

اإلنتاج لجدول العرض جانبنموذج مختصر من  1 – 14الجدول   
 اإلنتاج الجملة

تسويقي الغير  
 اإلنتاج

النهائي الشخصي  لالستخدام  
 إنتاج

 السوق
 

ّ(صفر)ّاألسماكّوصيدّوالحراجةّالزراعة 78 9 1 87
 (1)والكهرباءّوالغازّوالمياهّّالمحاجرّواستغاللّالتعدين 195 1 1 195
 (4ّّّ–2ّ)ّالصناعة 1717 7 1 714ّ1
 (5)ّاالنشاءات 213 31 1 244
 (6)ّالنقلّخدماتّ،ّوالشرابّالطعامّ،ّاإلسكانّالتجارة، 233 1 1 233
 (73ّّّ–72ّأقلّمن7ّّ)والتأمينّّالمالية 146 1 1 146
 (73ّّ–72ّ)ّوالتجاريةّوااليجاريةالعقاريةّّالخدمات 111 95 1 195
 (8)ّواإلنتاجّاألعمالّخدمات 256 1 1 256
 (99ّّّ–94ّ)ّوالمجتمعيةاالجتماعيةّّالخدمات 63 1 212 275
 (99ّ–94ّ)ّأخرىّخدمات 86 5 1 91
 (91)ّالعامةّاإلدارة  1 168 168
  اإلجمالي 3077 147 320 3 604
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 تجهيزال قيدالبضائع 
 

ّالمــــــــــدخالتكانــــــــــتّالنظــــــــــرةّالتقليديــــــــــةّلجــــــــــدولّ 33-47
والمخرجـــاتّأوّجــــدولّالعــــرضّواالســــتخدامّعلــــىّ
.ّأنـــهّيصـــفّالعمليـــةّالطبيعيـــةّأوّالتقنيـــةّلإلنتـــاج

ـــــدّكـــــانّالهـــــدفّهـــــوّإظهـــــارّالمنتجـــــاتّالتـــــيّ وق
ّمنتجــات،ّلتصــنيعّاســتخدمتّنســبّبــأيُدمجــت،ّّو

ّباإلضـافةوكانتّإحـدىّنتـائجّهـذهّالنظـرة،ّ.ّأخرى
المؤسســـــات،ّهـــــيّأنـــــهّعنـــــدماّتكـــــونّّفكـــــرةّإلـــــى

المؤسســـةّالتـــيّتخضـــعّلهـــاّالشـــركةّمســـئولةّعـــنّ
وكانــــــتّمؤسســــــةّأخــــــرىّ(ّمــــــثالّ )صــــــنعّالصــــــلبّ

مســــئولةّعــــنّتصــــنيعّمنتجــــاتّالصــــلبّ،ّيظهــــرّ
للمؤسســـــةّ(ّأوِّبيـــــعَّ)الصـــــلبّعلـــــىّأنـــــهّقـــــدُّنِقـــــلّ

ـــــــــة ـــــــــيّأنّالمســـــــــتهلكّالنهـــــــــائيّ.ّالثاني وهـــــــــذاّيعن
الكامـــلّلمنتجــاتّالصـــلبّقــدّاشــتراهاّب(ّالمشــتري)

منّالمؤسسةّالثانيـةّوأنّحسـابّاإلنتـاجّقـدّأظهـرّ
.ّقيمةّالصلبّضـمنّالمـدخالتّالوسـيطةّواإلنتـاج

وقـــدّاســـتخدمتّطريقـــةّمشـــابهةّللبضـــائعّالمرســـلةّ
للخــارجّلتجهيزهــاّولكــنّبعــدّّذلــكّتعــودّلالقتصــادّ

 .األصليّلها
 

ـــــةّ 33-45 ،SNAّّفيمـــــاّيخـــــصّنظـــــامّالحســـــاباتّالقومي
لملكيـــةّلتغييـــرّوصـــلتّهـــذهّالطريقـــةّإلـــىّإلحـــاقّّ

وحــدةّمنتجــةّإلــىّّمــنتســلمّالســلعّالمنقولــةّّعنــدما
ـــــنّ.ّأخـــــرى ـــــوارداتّوالصـــــادرات،ّل أمـــــاّبالنســـــبةّلل

يصـــبحّذلـــكّمناســـبا ّعلـــىّاإلطـــالقّوخاصـــة ّفـــيّ
حالـــةّالبضـــائعّالمرســـلةّللخـــارجّلتجهيزهـــاّلضـــمانّ

نظــامّالحســاباتّالقوميــة،ّالمعــامالتّّفــيّاالتســاق
لتتوافــقّّحســابهاّبيجــالماليـةّّالتــيّالّتأخــذّمكانــا ّ

وفــــيّ.ّمــــعّالتغيــــرّالمــــدخلّعلــــىّملكيــــةّالبضــــائع
الواقـــع،ّبـــالرغمّمـــنّأنّالوحـــدةّالتـــيّتقـــومّبتجهيـــزّ

تتعلــــقّّمخــــاطرالمنتجــــاتّتفتــــرضّعــــدمّحــــدوثّ
بالتســويقّالنهــائيّللمنتجــات،ّإالّأنّالخطــرّيظــلّ

لــــنّتكـــــونّ.لهـــــذهّالمنتجــــاتّالقــــانونيمــــعّالمالــــكّ
ـــزّالبضـــائعّم ـــيّتقـــومّبتجهي كمـــاّ)هـــددةّالوحـــدةّالت

أيّتغيــــراتّمفاجئــــةّفــــيّ(ّأنهــــاّلــــنّتســــتفيدّمــــنّ
ــــــاتّأوّفــــــيّالمنــــــتجّ األســــــعارّســــــواءّفــــــيّالمكون

أمـــاّالعـــبءّالوحيـــدّالـــذيّتتحملـــهّوحـــدةّ.ّالنهـــائي
ـــىّااللتـــزامّالتعاقـــديّ تجهيـــزّالبضـــائعّمقصـــورّعل

وتصــبحّقيمــةّاإلنتــاجّهــيّاألجــرّ.ّبأقــلّالتكــاليف
يّأمــاّعنــدّحــدوثّأ.ّالمتفــقّعليــهّنظيــرّالتجهيــز

تغيــرّآخــرّفــيّقيمــةّالبضــائعّوخــدماتّالتجهيــز،ّ
علــىّســبيلّالمثــالّالتغيــرّالحــادثّنتيجــةّمكاســبّ
أوّخسائرّالحيازةّأوّعندّانـدماجّالبحـثّوالتطـويرّ
أوّلفوائــدّّتســويقّاألصــولّالتــيّتُنقــلّإلــىّالمالــكّ

عنــدّالقيــامّبــالتجهيزّفــيّالخــارج،ّ.ّللمنــتجّالقــانوني
فيهــاّالتجهيــزّّفــإنّالصــادراتّمــنّالدولــةّالتــيّيــتم
ّستشملّفقطّمصاريفّالتجهيزّّّّ

 
فــيّظــلّعولمــةّاألســواق،ّّالتعهــدمــعّتزايــدّأهميــةّ 33-41

فقــدّظهــرّاهتمــامّكبيــرّلمعرفــةّأيــنّتنشــأّعائــداتّ
ذلكّعلىّالعملّومـدىّتـراكمّفـائضّالتشـغيلّعنـدّ
ـــزّوعنـــدّالوحـــدةّالتـــيّ الوحـــدةّالقائمـــةّعلـــىّالتجهي

ّ.تتعاقدّعلىّالتجهيز

 
للمؤسسـةّالقائمـةّعلــىّالمــدخالتّّنمـطيختلـفّ 33-36

المــــــدخالتّعنــــــدماّتصــــــنعّّنمــــــطتامــــــا ّعــــــنّتجهيـــزّالســـلعّنيابـــة ّعـــنّوحـــدةّأخـــرىّاختالفـــا ّ
.ّالمؤسسـةّســلعّمشــابهةّعلـىّحســابهاّالخــاص

يمكــنّالحصــولّعلــىّتوضــيحّبســيطّباإلشــارةّ
أمـــاّبالنســـبةّللمؤسســـةّالتـــيّ.ّإلـــىّالـــنفطّالخـــام

تقومّبالتجهيزّعلـىّنفقتهـاّالخـاصّيوجـدّلـديهاّ
نتـــاجّمـــنّاســـتهال ــنفطّالمكــرر؛ّتمتلــكّالوحــدةّالقائمــةّكّوســـيطّمـــنّالـــنفطّالخـــامّوا  منتجــاتّال

علــــىّالتجهيــــزّنيابــــةّعــــنّوحــــدةّأخــــرىّكافــــةّ
المـــــدخالتّوّتســـــتخدمّنفـــــسّالنـــــوعّمـــــنّرأسّ
المــالّالثابــتّولكنهــاّالّتظهــرّالــنفطّالخــامّوالّ
.ّّالمنتجــــــــاتّالمكــــــــررةّفــــــــيّحســــــــابّإنتاجهــــــــا

الخـامّالتـيّّبالنسبةّللكمياتّاألخـرىّمـنّالـنفط
المــدخالتّّوالقيمــةّالمضــافةّّفــإنتــمّتجهيزهــا،ّ

وّعنــــدّالقيــــامّّللمقارنــــةّقابلــــةّســــتكوناألخـــرىّ
بــالتجهيزّلغيــرّالمقــيم،ّفــإنّالــواردات،ّيســتثنىّ
مــــــنّالــــــوارداتّالــــــنفطّالخــــــامّوّســــــيتثنىّمــــــنّ

كنتيجــةّلــذلك،ّ.ّالصــادراتّمصــاريفّالتجهيــز
ولكـنّ.ّبهذاّالتجهيزّالخارجيّالميزانلنّتتأثرّ

مــــــنّالقيمــــــةّالكاملــــــةّللبضــــــائع،ّعلــــــىّنســــــبةّتؤثرّنتيجــةّتســجيلّرســومّالتجهيــزّفقــطّبــدال ّسـ
ــــاتجّاإلجمــــاليّ ــــوارداتّوالصــــادراتّعلــــىّالن ال

وســـتعطيّصـــورةّأكثـــرّواقعيـــةGDPّّالمحلـــيّ
إلــىّالحــدّالــذيّيظهــرّأيّمــنّالمــواردّالماليــةّ
المحليـةّيلــزمّلتـوفيرّالــوارداتّأوّاالسـتفادةّمــنّ

ّ.الصادرات
 

التجهيــزّمــنّخــاللّّعلــىّتنطبــقّالنتــائجّنفــس 33-33
يوجــدّالمزيــدّمــنّالتفصــيلّ.ّالمقيمــينالمنتجــينّ

فــــيّالفصــــلّالســــادسّحــــولّمــــاّإذاّكــــانّمــــنّ
ّمنشــأةإلـىّّمنشـأةالمفـروضّتسـجيلّالنقـلّمـنّ

ّ.أخرىّفيّنفسّالمؤسسةّاإلنتاجية
 

ـــؤثر 33-38 ـــتمّتجهيزهـــاّعـــنّّي ـــيّي ـــديرّالبضـــائعّالت تق
ّليـــةالكّالقيمـــةّمـــنّبـــدالالتجهيـــزّّرســـومطريـــقّ
قيمــةُّمعــاِمالتّّعلــىّتجهيزهــاّيــتمّالتــيّللســلع

فهــمّالّيمـــثلنّالهياكـــلّ.ّالمخرجـــات/المــدخالت
التكنولوجيــةّللعمليـــةّالصــناعيةّعلـــىّاإلطـــالقّ

 .ّبلّيمثلنّالعمليةّاالقتصادية
تغييــرّالُمعــامالتّقــدّالّينشــأّمــنّالتغيــراتّفــيّ
ــــراتّهــــيّنتيجــــةّ ــــاّولكــــنّهــــذهّالتغي التكنولوجي

(ّفــيّهــذهّالحالــة)التغيــراتّفــيّتقســيمّالبتــرولّ
ّألغــراضّأوالخــاصّّللحســابالــذيّتــمّتكريــرهّ

تـــمّتـــوفيرّالمزيـــدّمـــنّالتفصـــيلّ.ّّوحـــدةّأخـــرى
ــــــتمّ ــــــيّي ــــــةّالبضــــــائعّالت الموســــــعّحــــــولّمعامل

يشــبهّذلــكّولكــنّهنــاكّّومــا)تجهيزهــاّبالخــارجّ
فــــــيّ(ّحالــــــةّمســــــتقلةّفــــــيّالبضــــــائعّالتجاريــــــة

ولكـــــــنّنتـــــــائجّجـــــــداولّالعـــــــرض80ّّالفصـــــــلّ
واالســـــتخدامّوجـــــداولّالمـــــدخالتّوالمخرجـــــاتّ
هامــــــةّإلـــــــىّحــــــدّكبيـــــــرّوتغيــــــرّالعديـــــــدّمـــــــنّ
التصــوراتّحــولّالمعلومــاتّالتــيّتحملهــاّهــذهّ

ّ.الجداول
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الّيوضـــــحّتفســـــيرُّمعـــــامالتّجـــــداولّالمـــــدخالتّ 33-34

لـــىّأنهـــاّتمثـــلّالهيكـــلّالتكنولـــوجيّوالمخرجـــاتّع
للصــناعةّدورّالعوامــلّاألخــرى،ّمثــلّمــاّإذاّكــانّ
رأسّالمالّالثابتّمؤجرا ّأوّمملوكا ّ،ّكمـاّأنّذلـكّ

ــــائجّتــــوزينّّالمســــاعدةالّيوضــــحّالنشــــاطاتّ أوّنت
بشــكلّكبيــرّ(ّتجهيــز)لكــنّعنــدماّتحــدثّمعالجــةّّوكبيرا ّفيّتحديـدّمعـامالتّالمـدخالتّوالمخرجـات،ّمازالتّهذهّالعوامـلّتلعـبّدورا ّ.ّالجداولّإحصائياّ 

مـــنّأطـــرافّثالثـــة،ّربمـــاّيصـــبحّذلـــكّأكبـــرّعامـــلّ
ّ.ّّفرديّمتعلقّبالتغييرّفيّالُمعامالت

 
 التقييم .         5
 

ـــمّشـــرحهّفـــيّالمقدمـــةّ،ّكـــيّيمكـــنّموازنـــةّ 33-33 كمـــاّت
العــرضّاإلجمــاليّمــعّاالســتخدامّاإلجمــالي،ّالبــدّ

أكثـرّالطـرقّّوتعـد.ّأنّيتمّتقييمهماّبـنفسّالطريقـة
 .ّأسعارّالمشترينّوقدُّشرحتّهذهّالطريقةّهناشــيوعا ّللقيــامّبــذلكّهــيّرفــعّإجمــاليّالعــرضّإلــىّ

ــــــقّخفــــــضّالغيــــــرّأنّالطريقــــــةّ ــــــة،ّعــــــنّطري بديل
االســتخدامّالكلــيّإلــىّاألســعارّاألساســيةّالتــيّتــمّ
شــــرحهاّفــــيّالجــــزءّدّمازالــــتّقيــــدّالنقــــاشّحــــولّ
خفــــضّاألســــعارّالموجــــودةّفــــيّجــــداولّالعــــرضّ

ّ.ّالستخدامّإلىّأسعارّعامّآخروا
 

منّالجيدّالبدءّبتقليلّالفجوةّبينّأسـعارّالمشـترينّ 33-38
والمنتجينّوّاألسـعارّاألساسـيةّكمـاّتـمّشـرحهّفـيّ
الفصــــــلّالســــــادس،ّنظــــــرا ّلتعقيــــــدّضــــــريبةّالقيمــــــةّ

ومـــــــاّيشـــــــبههاّمـــــــنّالضـــــــرائبVATّّالمضـــــــافةّ
،ّلتوضــيحّالفــرقّبــينّالثالثــةّطــرقّالتــيّالمقتطعــة

لّبهاّضريبةّالقيمةّالمضافة  .ُّتسج 
الفــواتيرّهــيّّعلــىّالمبينــةضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّ .أّ

ضريبةّالقيمـةّالمضـافةّواجبـةّالـدفعّعلـىّمبيعـاتّ
الُمنِتجّ؛ّفتظهرّمنفصلةّعـنّالفـواتيرّالتـيّيقـدمهاّ

 .الُمنتجّللمشتري
ضــــريبةّّهــــيّالمقتطعــــةضــــريبةّالقيمــــةّالمضــــافةّ .بّ

ّالســلعّمشــترياتّعلــىّتــدفعّالتــيالقيمــةّالمضــافةّ
رأسّالمــالّالثابــتّاإلجمــاليّأوّإلعــادةّالبيــعّالتــيّأوّالخدماتّالُمعد ةّلالسـتهالكّالوسـيط،ّأوّتكـوينّ
ُيســــمحّأليّمنـــــِتجّبخصــــمهاّمـــــنّضــــريبةّالقيمـــــةّ

ضــريبةّالقيمــةّكالمضـافةّالمســتحقةّعليــهّللحكومـةّ
 .ّعمالئهالمضافةّالمسجلةّفيّالفواتيرّل

هيّضـريبةّّالمقتطعةّغيرضريبةّالقيمةّالمضافةّ .جّ
القيمــــةّالمضــــافةّواجبــــةّالــــدفعّمــــنِّقبــــلّالمشــــتريّ
والتــيّالّيمكــنّخصــمهاّمــنّااللتــزامّبــدفعّضــريبةّ

ّ.القيمةّالمضافة،ّحينّوجودها
ّ

مـــعّالوضـــعّفـــيّاالعتبـــارّطـــرقّتســـجيلّضـــريبةّ 33-30
الثالثــةّطــرقّالمــذكورةّفــيّالبنــدّ)القيمــةّالمضــافةّ

،ّيــــتمّالتعبيــــرّعــــنّأســــسّالتســــعيرّفــــيّ(ّالســــابق
 :ّكماّيليSNAّنظامّالحساباتّالقوميةّ

ســعرّالمشــتريّوهــوّالمبلــغّالــذيّيدفعــهّالمشــتري،ّ .أّ
سـواءّكانـتّالضـريبةّّّمقتطعـةباستثناءّأيـةّضـريبةّ

علـــىّالقيمـــةّالمضـــافةّأوّأيـــةّضـــريبةّأخـــرى،ّكـــيّ

يتمكنّمنّاسـتالمّالمنـتجّمـنّوحـدةّاإلنتـاجّأوّ
مـــــنّالحصـــــولّعلـــــىّخدمـــــةّمـــــاّفـــــيّالزمـــــانّ

ـــةّالمشـــتري يشـــملّســـعرّ.ّوالمكـــانّحســـبّرغب
المشـــــتريّلســــــلعٍةّمـــــاّمصــــــاريفّالنقـــــلّالتــــــيّ
يدفعهاّالمشتريّبشكلّمنفصلّالستالمّالسـلعةّ

 والزمانّالمطلوب؛ّفيّالمكان
هـوّالمبلـغّالـذيّيتلقـاهّالمنـتجّمـنّّالمنـتجسعرّ .بّ

المشــــتري،ّلوحــــدةّإنتــــاجّنظيــــرّحصــــولهّعلــــىّ
ِوحــدةّمــنّســلعةّأوّخدمــةّتــمّتقــديمهاّكمنــتج،ّ
وُيطـــَرحّمـــنّهـــذاّالمبلـــغّالضـــريبةّعلـــىّالقيمـــةّ

،ّأوّماّيشبههاّمنّالضـرائبVATّّالمضافةّ
ــــيّفــــواتيرّالمقتطعــــة ،ّبحيــــثّتكــــونّمســــجلةّف

يستثنىّمنّذلكّأيـةّمصـاريفّللنقـلّ.ّتريالمش
 تحملهاّالمنتجّ؛

ّالمنـتجّيتلقـاهّالـذيّالسـعرالسعرّاألساسيّهـوّ .جّ
مـــنّالمشـــتريّنظيـــرّحصـــولهّعلـــىّوحـــدةّمـــنّ
سلعةّأوّخدمةّتـمّتقـديمهاّكمنـتج،ّوُيطـَرحّمـنّ
هــذاّالمبلــغّأيــةّضــريبةّواجبــةّالــدفعّباإلضــافةّ

علـىّهـذهّّةالمسـتحقّاالعانـاتإلىّأيّنوعّمنّ
يستثنىّمـنّذلـكّ.ّعةّعندّإنتاجهاّأوّبيعهاالسل

أيـــــةّمصـــــاريفّللنقـــــلّقـــــامّالمنـــــتجّبتســــــجيلهاّ
 .ّمنفصلةّفيّالفواتير

 
حينمـــاّيمـــرّهـــذاّالمنـــتجّخـــاللّتـــاجرّأوّأكثـــرّعنــدماّالّيــتمّبيــعّمنــتجّمــاّمــنّالُمنــتجّمباشــرة ّ 33-37

منّتجارّالجملـةّأوّتجـارّالتجزئـة،ّفمـنّالهـامّ
يّالوضـــــعّفـــــيّاالعتبـــــارّهـــــوامشّالـــــربحّالتـــــ

ـــةّلتكلفـــةّ ـــةّوتجـــارّالتجزئ يضـــيفهاّتجـــارّالجمل
هنــاكّإمكانيــةّوحيــدةّلمعاملــةّهــوامشّ.ّالمنــتج

التوزيعّكعنصرّآخرّيزيدّقيمةّسـعرّالمشـتريّ
هناكّخيارّآخرّعـنّطريـقّ.ّعنّسعرّالمنِتج

معاملــــةّالمشــــتريّعلــــىّأنــــهّيباشــــرّّعمليتــــينّ
ـــــتجّمـــــنّ ـــــينّتمامـــــا ،ّأولهمـــــاّشـــــراءّالمن انيهمـــاّشــــراءّهـــوامشّالــــربحّالمنـــِتجّمباشــــرة ّوثمختلفت

يمثــــلّجــــدولّالعـــــرضّ.ّالتــــيّيشــــملهاّالشـــــراء
واالســـــتخدامّبســـــعرّالمشـــــتريّالعمليـــــةّاألولـــــىّ
بينمــاّيمثــلّجــدولّالعــرضّواالســتخدامّبالســعرّ

 .ّاألساسي
ّ

أيــاّكــانّالبــديلّالمختــارّلمعاملــةّهــوامشّربــحّ 33-35
 :ّكماّيليالتجــارةّ،ّيمكــنّربــطّّثالثــةّتقــديراتّتخطيطــا ّ

 
 المشترين ارسعأ
ّ

ّالتجزئـــةنـــاقصّهـــوامشّربـــحّالبيـــعّبالجملـــةّأوّ
 (التجارةهوامشّ)
ّ

نــاقصّهــوامشّربــحّمصــاريفّالنقــلّالمســجلةّ
 ،(هوامشّالنقل)فيّالفواتيرّبشكلّمنفصلّ

ّ
علــــىّالقيمــــةّّالمقتطعــــةّغيــــرنــــاقصّالضــــريبةّ

 المضافةّ،ّ
ّ
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 ،ّالمنتجيساويّسعرّ
ّ

إنتاجهـاّناقصّالضرائبّالمفروضةّعلىّالمنتجاتّالتـيّتـمّ
باســـــتثناءّالضـــــريبةّعلـــــىّالقيمـــــةّالمضـــــافةّالمســـــجلةّفـــــيّ

 الفواتير،
ّ

 زائدّاإلعاناتّالمدفوعةّللمنتجاتّالتيّيتمّإنتاجها،
ّ

ّ.يساويّاألسعارّاألساسية
 

لذاّفإنّالثالثةّعواملّالتيّينبغيّوضعهاّفـيّ 33-31
االعتبــــارّعنــــدّتحويـــــلّقــــيمّاإلنتـــــاجّوالــــوارداتّإلـــــىّ

 :ّأسعارّالمشتريّهي
ّشّالتجارة،هوامّ–أّ
 هوامشّالنقل،ّّ–بّ

اإلعاناتّالحكوميةّّهامنّمخصوماّ الضرائبّّ-جـّ
 .المنتجاتعلىّ

ـــي ـــدُّذكـــرتّهـــذهّالعوامـــلّتبعـــا ّفيمـــاّيل هـــوامشّ.ّوق
ّمباشـرةأكبرّحجما ّمنّهوامشّالنقلّولكنهـاّّالتجارة
وتعــدّهــوامشّربــحّالنقــلّمــنّاألمــورّ.ّأكبــرّبشــكل

ّ.ّاستعادتهاالمعقــدةّنظــرا ّلتعــددّالطــرقّالتــيّيمكــنّمــنّخاللهــاّ
ّ

 :التجارة هوامش      
 

ربماّتكونّهوامشّالتجارةّكبيـرةّبعـضّالشـيءّ 33-86
ّاعـدادعنـدّ.ّالسـلعويمكنّتطبيقهاّعلـىّمعظـمّ

جدولّالعرضّواالستخدامّعلىّسعرّالمشـتريّ
لصـــــفوفّكـــــلّّ،ّيلــــزمّإضـــــافةّهـــــوامشّالـــــربح

 .ّّمجموعةّمنّالمنتجات
تجــــارّّهــــوامشلكــــيّيمكــــنّحســــابّاســــتخدامّ 33-83

الجملـــــةّوتجـــــارّالتجزئـــــة،ّيـــــتمّإضـــــافةّعمـــــودّ
التعــــديلّلجــــزءّالعــــرضّفــــيّجــــداولّالعــــرضّ

يظهــرّهــذاّالعمــودّحجــمّاإلضــافةّ.واالســتخدام
لكلّمجموعةّمنّالبضائعّإلىّمـاّالـذيّتطبـقّ
ّعليهّهوامشّالربحّالمكافئةّللمـدخالتّالسـالبة

يـتمّالتعامـلّ.ّللصفوفّالمناظرةّلهـوامشّالـربح
.ّمــــــعّالمــــــدخالتّالنموذجيــــــةّبــــــنفسّالطريقــــــة

(8ّ)عمـــودّالتعـــديل8ّّّ–33ّيوضـــحّالجـــدولّ
38ّّ–33ّّالعـرضّلجـدولفيّالجدولّالكامـلّ

ّ.ّ
ّ 

ــــىّغالبـا ّفـيّاالقتصـادّولكـنّّالتجـارةتنُتجّهوامشّ 33-88 ــــاجيمكــــنّتطبيقهــــاّعل ــــىّّاإلنت ــــيّوعل المحل
ناحيـــــةّأخـــــرىّ،ّيمكـــــنّّمـــــن.ّالــــوارداتّأيضـــــاّ 

ـــــوفيرّ ـــــلّمـــــنّّوالحصـــــولت ـــــىّهـــــوامشّالنق عل
وقــدّ.ّالمقيمــينّوغيــرّالمقيمــينّعلــىّحــدّســواء

نــــوقشّهــــذاّالجانــــبّمــــنّهــــوامشّالنقــــلّفــــيّ
ّ.ّالفقراتّالتالية

  
 .والنقل مثال على المدخالت التي تم تعديلها على العرض لكي تشمل هوامش الرب  من التجارة 2 – 14جدول 

  هوامش
والنقل التجارة  

 
 

 (0) والصيد الغابات ومنتجات الزراعية المنتجات
 

 ( 1)والمواد الخام ، الكهرباء، الغاز ، المياه  المعادن
 

 (  4 – 2) التصنيع
 

 ( 5) البناء
 

 ( 6)اإلسكان، الطعام والشراب ، خدمات النقل  التجارة،
 

 ( 73 – 72أقل من  7) والتأمين  المالية
 

 ( 73 – 72)العقارية ، خدمات اإليجار والتأجير   الخدمات
 

 ( 8)المشاريع التجارية واإلنتاج  خدمات
 

 ( 93 – 92)العامة والخدمات االجتماعية  الخدمات
 

 (99 – 94)أخرى  خدمات
 

 (  91)العامة  اإلدارة
 

  اإلجمالي
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 النقل هوامش          
  

منّالجيدّأنّنذكرّحالةّمصاريفّالنقـلّالـداخليّ 33-84
فـــــيّجـــــداولّالعـــــرضّّوضـــــعهاأوال ّلنـــــريّكيفيـــــةّ

واالســتخدامّقبــلّاالنتقــالّإلــىّهــوامشّالنقــلّعلــىّ
 .الواردات

 
 النقل الداخلي تكاليف        

00ّّ–0ّو08ّّّ–0ّكمــاّتــمّشــرحهّفــيّالفقــراتّ 33-83
،ّإذاّوافقّالمنـِتجّعلـىّنقـلّالمنـتجّإلـىّالمشـتريّ
بــدونّمصــاريفّمحــددةّ،ّفــإنّتكلفــةّالنقــلّتكــونّ

فقــطّإذاّتســلمّالمشــتريّ.ّضــمنّالســعرّاألساســي
فاتورةّواضحةّبمصاريفّالنقلّفإنّهنـاكّهـامشّ

ّ.ّنقلّالذيّهوّجزءّمنّسعرّالمشتري
 

وحــدةّأّتبيــعّمنتجـا ّإلــىّوحــدةّّفرضـا ّكانــتّهنـاك 33-88 يســـهلّفهـــمّذلـــكّمـــنّالمفتـــرضّأنهمـــاّّحتـــى.ّب
إذاّ.ّمنتجـــينّومصـــانعّتفصـــلّبينهمـــاّمســـافةّمـــا

حصــــلتّبّعلــــىّالُمنــــَتجّمــــنّأّ،ّيكــــونّالســــعرّ
وتكلفةّالنقلّمنّمصـنعّأّإلـىّبّتسـاويّ.866ّّ
وكــانّلــدىّأّوّبّوســائلّلنقــلّالمنــتجّمــنّ.36ّّ

ــــىّبّأوّيمكــــنّلكليهمــــاّاللجــــوء ــــىّطــــرفّّأّإل إل
يجـبّ.ّثالثّولـيكنّالطـرفّجــّيتـولىّنقـلّالمنـتج

ليســــــتّالضــــــريبةّ)دفـــــعّعشــــــرةّبالمائــــــةّضـــــريبةّ
ّالمنـتجعلىّكـلّمـنّتكلفـةّ(ّالمضافةّعلىّالقيمة

وقــــدّنــــتجّاخــــتالفّقــــيمّالتكــــاليفّ.ّوتكلفــــةّالنقــــل
المحتملةّعلىّالثالثةّأطرافّمنّتعددّطرقّنقـلّ
المنتجّمنّأّإلىّبّكماّهـوّموضـحّفـيّالجـدولّ

33ّ–ّ4ّ.ّ
 

المــدخالتّفــيّمصــفوفةّاالســتخدامّّســتختلف 33-80
 اختالفا ّتاما ّفيّكلّحالةّمنّالحاالتّالست،ّ

حتــىّإذاّكانــتّالتكلفــةّاإلجماليــةّعلــىّبّثابتــةّفــيّكــلّ
عنــــدماّتحصــــلّبّعلــــىّالمنــــتجّّفقــــط.ّالحــــاالت

بنفســهاّفــإنّســعرّالمشــتريّللمنــتجّباإلضــافةّإلــىّ
ـــةّ.843ّّتكـــاليفّالنقـــلّأقـــلّمـــنّ فـــيّهـــذهّالحال

البــدّأنّنفتـــرضّأنّالتكــاليفّالداخليـــةّللحصـــولّ
ـــتجّ ـــىّالمن ـــإن36ّّعل ـــذلكّف ـــاّســـابقا ّ،ّل ،ّكمـــاّقلن علـىّذلـكّوالتـيّّالدفعّالمستحقةالضريبةّالوحيدةّ

للتكلفـــةّالكليــةّلتســلمّمنـــتجّّ،ّتعــدّتقليصــاّ 3ّهــيّ
886ّالطرفّأّعلىّالرغمّمنّأنّسعرّالمشـتريّ

عنـــدّاســـتخدام843ّّمقارنـــة ّبـــأنّالســـعرّسيصـــبحّ
ّ.ّالطرقّاألخرىّلنقلّالمنتج

 
يتحمـــــلّالطـــــرفّأّأوّالطـــــرفّبّمهمـــــةّّعنـــــدما 33-87

تكلفـــةّنقـــلّالبتـــرولّّتظهـــر،ّمســـاندالنقـــلّكنشـــاطّ
والمــــــوادّاالســــــتهالكيةّاألخــــــرىّفــــــيّاالســــــتهالكّ

أوّالقــــــائمينّعلــــــىّ)ســــــيطّ،ّأجــــــورّالســــــائقينّالّو
فيّبندّتعويضاتّالعاملينّوسـيكونّهنـاكّ(ّالنقل

رأسّالمــالّالثابــتّالمســجلّعلــىّحســبّّاهــتالك
ّ.ّوسيلةّالنقل

 
تظهـــــرّهـــــذهّالمـــــدخالتّللطـــــرفّأّعنـــــدماّيقـــــومّ 33-85

تكلفـــةّهـــذاّالنشـــاطّالثـــانويّّولكـــنبنشـــاطّثـــانوي،ّ

تظهــــــرّكاســــــتهالكّوســــــيطّللنشــــــاطّاألساســــــيّ
ّّ.للطرفّأ

 
للطـرفّأّ،ّسـواءّّوكيالّ يمثلّالطرفّجـّّعندما 33-81

ـــــىّّمباشـــــرةّ كـــــانّأّقـــــدّكل ـــــفّبّ للحصـــــولّعل
خدماتّجـّأمّالّ،ّفإنّتكلفةّخدماتّجــّتشـكلّ

ـــــدماّ.ّجـــــزءا ّمـــــنّاالســـــتهالكّالوســـــيطّلّأّ عن
يســـتأجرّالطـــرفّبّالطـــرفّجــــّبشـــكلّمباشـــرّ

 .وسيطّلّبمنّاالستهالكّالحينئـٍذّتكـونّتكلفـةّالخدمـةّجـزءا ّ(ّللقيامّبالنقـل)
هــــذهّالتســــجيالتّهــــوّاألمــــرّّمــــنّالمغــــزىّإن 33-06

إذاّوافـــقّأّأوّاضـــطرّألنّيقـــومّبنقـــلّ.ّالطـــرقالذيّيختلفّعندّتحـولّالملكيـةّتبعـا ّالخـتالفّ
المنـــتجّللطـــرفّب،ّحتـــىّإنّكـــانّذلـــكّمقابـــلّ
مصـــاريف،ّحينئـــذّيحـــدثّتحويـــلّالملكيـــةّعنـــدّ

إذاّوافــقّبّأوّ.ّوصـولّالمنــتجّإلــىّمصــنعّب
التســليمّلنفســه،ّحينئــذّيقــعّاضــطرّلترتيــبّأمــرّ

ّ.ّّّتغيرّالملكيةّعندماّيغادرّالمنتجّمصنعّأ
ّ 

 النقل الدولي تكاليف         
 

النقــــــــلّّبرســــــــومالمعلومــــــــاتّالخاصــــــــةّّتتــــــــوفر 33-03
مـــــــنّخـــــــاللّّالقـــــــوميينالـــــــداخليّللمحاســـــــبينّ

معلوماتّالتيّتمّالحصـولّعليهـاّمـنّالمسـحّال
 .ّالمحليةالذيُّأجريّعلىّالمؤسساتّ

،ّيمكــــــــنّأنّتتــــــــوفرّّأعــــــــالهّللمثــــــــالبــــــــالنظرّ
.ّالمعلومــاتّمــنّاألطــرافّالثالثــةّأّوّبّوّجـــ

بالنســـبةّللمنتجـــاتّالتـــيّتُنقـــلّإلـــىّالمؤسســـاتّ
ـــهّإالفـــيّالخـــارج، ـــيسّأن ســـواءّ.ّكـــذلكّاألمـــرّل

بّوربماّالطرفّجــّمـنّغيـرّ,ّكانّالطرفينّأّ
التـــيّّإلداريـــةاّالســـجالتّمـــنتـــأتيّالمعلومـــاتّالوضــــعّاألكثــــرّشــــيوعا ّهــــوّعنــــدماّ.ّالمقيمــــين

تجمعهـــــــــاّســـــــــلطاتّالجمـــــــــاركّوالتـــــــــيّيجـــــــــبّ
وعلىّنحوّمتزايد،ّتمّتـداولّبعـضّ.ّاستخدامها

المنتجــــاتّدونّاإلشــــرافّوالتســــجيلّالجمركــــيّ
يطبــقّذلــكّعلــىّالخــدماتّباســتثناءّ.ّّالمباشــر

الخـــدماتّالنـــادرةّإالّإذاّارتبطـــتّنفقـــاتّالنقـــلّ
ّ.ّبتسليمها

 
التيّلمّتغطيهاّحسـاباتّّللسلعفيماّيليّنماذجّ 33-08

 :ّالجمارك
ـــداولّ .أّ فـــيّمنطقـــةّجمـــاركّواحـــدةّتمتـــدّّالســـلعت

 عدةّاقتصاداتّل
 عنّالشاطئّمثلّمنصاتّالبترولّ؛ّالتــيّتســلمّبعيــدا ّعــنّالمؤسســاتّالبعيــدةّّالســلع .بّ
ّوالســــــلع،ّكالمـــــاسّّالســـــلعأنـــــواعّمعينـــــةّمـــــنّ .جّ

الثمينــةّاألخــرىّعاليــةّالقيمــةّقليلــةّالحجــمّالتــيّ
 .أيّشخصّيمكنّأنّيحملها

الســفنّوالطــائراتّ،ّالتــيّبينمــاّيصــعبّإخفائهــاّ .دّ
مــنّالناحيــةّالماديــة،ّربمــاّيصــعبّتمييزهــاّعــنّ
المركبـــاتّاألخـــرىّالتـــيّتخـــصّاقتصـــادّآخـــرّ
 .ّويمكنّنقلهاّبسهولةّعنّطريقّالنقلّالداخلي
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لذاّفإنهّمنّالمناسبّتوضـيحّالمنتجـاتّالخاضـعةّ
لوثــــائقّالجمــــاركّبشــــكلّمنفصــــلّعــــنّالمنتجــــاتّ

 .ّالميةّالتيّيتمّتداولهاّتجارياّ الع

التيّيـتمّإرسـالهاّّوالسلعالتجاريةّّبالسلعالمتعلقّينبغيّأنُّيقد مّتوضيحّمنفصـلّأيضـا ّعـنّالنقـلّ
ّ.ّّّّللخارجّلتجهيزها

ّ
 مثال على تأثير مصاريف النقل على األسعار:  3 – 14 جدول
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ّوسيطّاستهالكّهوّجـّإنتاج
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جـّهوّاستهالكّوسيطّّإنتاج
 منّإنتاجّأّ

 
 

بّلّمساندنشاطّّالنقل  
 

تشتريّمنتجينّأحدهماّّب
واآلخر886ّّّمنّأّمقابلّ
33ّّمنّجـّمقابلّ  
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ّبّلّالمصاريفّكافةّأّيدفع
ّخاصتهاّالنقلّوسائلّوتستخدم

ّ
ّولكنهّالنقلّأجرةّبّلّأّيدفع

ّخاصتهّالنقلّوسائلّيستخدم
ّ
ّ

أّالسعرّكامال ّولكنّيستخدمّّيدفع
ّجـّللنقلّ

ّ
 

ّولكنهّالنقلّأجرةّبّلّأّيدفع
للنقلّجـّيستخدم  

 
بّعلىّالمنتجّمنّأّّيحصل

 ويستخدمّاألسطولّالخاصّبهّ
 

فيّالحصولّعلىّّب يستخدمّجّـ
 المنتجّمنّأّثمّتوصيلهّإلىّبّ

 
 

 

ّ
 المنتجات التي ال تشملها المستندات الجمركية         

 
فيّغيابّالمستنداتّالجمركيـة،ّينبغـيّالحصـولّ 33-04

علــىّالمعلومــاتّمــنّالمســحّوالمصــادرّاألخــرىّ
ــــاتّ ــــىّحســــبّاالتفاقي ويــــتمّتســــجيلّاألســــعارّعل

يمكنّأنّينطبـقّالتحليـلّالسـابقّ.ّالمطبقةّبالفعل
االقتصـــادّّنطـــاقللبضــائعّالتـــيّيـــتمّنقلهـــاّضـــمنّ

عنـدماّ.ّالقوميّعلىّالنقلّالـدوليّللبضـائعّأيضـاّ 
دّيتعهــــــدّا بتوصــــــيلّالبضـــــــائعّ(ّالمصــــــدر)لمــــــور 

.ّللمســتورد،ّستشــملّقيمــةّالبضــائعّتكــاليفّالنقــل
مســــئوال ّعــــنّ(ّالمســــتورد)عنـــدماّيكــــونّالمشــــتريّ البضــائعّ(ّســعر)نقــلّالبضــائعّســيتثنىّمــنّقيمــةّ

كانـــتّالوحـــداتّالتـــيّتتـــولىّمســـئوليةّالنقـــلّفـــإنّأيـــا ّ.ّقيمـــةّالنقـــلّومـــاّيتعلـــقّبهـــاّكشـــراءّمنفصـــل
.ّحــدةّلكــلّمــنّالمــوردّوالمســتوردقيمــةّالبضــائعّوا

إحصائياتّالجماركّعلـىّالسـلعّالتجاريـةّكمـاّتـمّويعـــدّذلـــكّفرقـــا ّهامـــا ّعـــنّالتقيـــيمّالمســـتخدمّفـــيّ
 .شرحهّفيّالجزءّالتالي

 
فيمــاّيلــيّمثــالّعلــىّالجــزءّالســابق،ّإذاّكــانّأّ 33-03

بنــوعينّمختلفــينّمــنّأنــواعّّالمقيمــينوّبّمــنّ
ليةّاالقتصـــادّ،ّحينمـــاّيتحمــــلّالطـــرفّأّمســــئّو

ــــّ ـــإنّقيمـــةّالصـــادراتّ(ب)التســـليمّل ،ّبالتـــاليّف
يشـملّ(ّبّلــّللـوارداتوالقيمـةّالمنـاظرةّ)ّمنّأّ

ــــــل ــــــدّالنق ــــــكّبن ــــــولىّالطــــــرفّبّ.ّذل أمــــــاّإذاّت
أّ،ّحينئـــِذّلـــنّتشـــملّقيمـــةّّمـــنمســـئوليةّالنقـــلّ

الصادراتّمنّأّوالّقيمةّالوارداتّمـنّبّقيمـةّ
 .ّالنقل

اســـُتخدمّالطـــرفّالثالـــثّجــــّلتـــوليّمســـئوليةّّإذا 33-08
النقل،ّفإنّمكانّإقامتـهّمـنّاألمـورّالهامـةّفـيّ

إذاّ.ّتحديــدّقيمــةّإجمــاليّالــوارداتّوالصــادرات
ّبـالقربّمـنّالطـرفّأّوّ كانّمحلّالطـرفّجـّـ 

مـعّّمحليـةّمعاملـةيزودهّبالخدمات،ّيكونّذلكّ
 .النظامّاالقتصاديّللطرفّأ

مـنّأّسـتعكسّّغيرّأنّقيمةّصادراتّالبضـائع
واقــــــعّأنهــــــمّالبــــــدّأنّيغطــــــواّتكلفــــــةّالخــــــدماتّ



 نظام الحسابات القومية
 

334 

إذاّكــانّمحــلّ.ّالصــادرةّالتــيّتــمّشــرائهاّمــنّجـــ
الطــرفّجـــّبــالقربّمــنّأّولكنــهّيــوفرّللطــرفّبّ
أيضــا ّمــنّحيــثّنقــلّالبضــائعّمــنّالطــرفّأّإلــىّ
للصـــــــادراتّللطــــــــرفّبّ،ّولكـــــــنّينظــــــــرّلهــــــــذهّالطـــــرفّبّ،ّحينئــــــِذّيكـــــونّالطــــــرفّجــــــّمــــــوفرا ّ

أنهـــــاّصـــــادراتّالنقـــــل،ّوّلـــــيسّالخـــــدماتّعلـــــىّ
 .صادراتّالبضائع

ّّ 
إذاّكــانّمحــلّالطــرفّجـــّبــالقربّمــنّالطــرفّبّ 33-00

،ّوكانّقدّتعاقدّمعّالطرفّأّعلىّنقـلّالبضـائعّ
إلىّالطرفّب،ّفإنّهناكّوارداتّلخدماتّالنقـلّ
مـــنّاقتصــــادّالطــــرفّبّإلـــىّاقتصــــادّالطــــرفّأّ
ـــىّب .ّوالتـــيّستشـــملهاّقيمـــةّالصـــادراتّمـــنّأّإل

قدّالطرفّجـّمعّالطـرفّبّعلـىّنقـلّأماّإذاّتعا
ـــا ّبالنســـبةّ ـــدّاتفاقـــا ّقومي البضـــائع،ُّيعـــدّهـــذاّالتعاق
القتصــــادّبّعلــــىّالــــرغمّمــــنّأنّجـــــّتعمــــلّفــــيّ

 .منطقةّأجنبيةّفيّتجميعّونقلّالبضائع
ـــــيّإذاّكــانّجـــّمنتميــا ّالقتصــادّدولــةّمــاّغيــرّدولــةّ 33-07 ـــــٍذّتمثـــــلّالخـــــدماتّالت كـــــلّمـــــنّأّوّب،ّحينئ

دراتّخـــدماتّمـــنّيحصـــلّعليهـــاّالطـــرفّأّصـــا
اقتصــادّجـــّإلــىّاقتصــادّأّوتكــونّقيمــةّالبضــائعّ
المصـــــد رةّمــــــنّأّإلــــــىّبّكافيـــــةّلتغطيــــــةّتكلفــــــةّ
الــوارداتّهــذهّّفقــطّكمــاّســبقّوأنّغطــتّتكلفــةّ

ــــي ــــىّنقــــلّ.ّالتعامــــلّالمحل إذاّاتفــــقّجـــــّوّبّعل
ـــــىّأنهـــــاّتصـــــديرّ ـــــةّعل البضـــــائعّ،ّتظهـــــرّالتكلف

 .ّللخدماتّمنّاقتصادّجـّإلىّاقتصادّب
الحالةّالمحلية،ّيكـونّالسـؤالّعـنّمـاّإذاّكماّفيّ 33-05

البضائعّتغطيّتكلفةّالنقـلّأمّأنهـاّالّّقيمةكانتّ
تعتمـــــدّعلـــــىّالمســـــئولّعـــــنّالنقـــــلّســـــواءّكـــــانّ

ومـــنّجديـــدّيتســـاوىّذلـــكّ.ّالمصـــدرّأوّالمســـتورد
مــعّالســـؤالّعمــاّإذاّكـــانّتغيــرّالملكيـــةّســـيحدثّ

ّ.ّقبلّأوّبعدّنقلّالبضائعّمنّأّإلىّب
ّّ
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فــــيّأغلــــبّالــــدول،ّيــــتمّالحصــــولّعلــــىّمعظــــمّ 33-01
المعلومــاتّعــنّالــوارداتّوالصــادراتّمــنّبيانــاتّ

يـــــتمّتجميــــعّهـــــذهّالبيانــــاتّألغـــــراضّ.ّالجمــــارك
إداريةّبحتةّ،ّوتسـمىّبرسـومّالضـرائبّالجمركيـةّ
علـــىّالصـــادراتّوالـــواردات،ّّوليســـتّبالضـــرورةّ

 .ّألنهاّمتاحةّللجميعّوالستمراريةّتقييمهاالمدفوعاتّولكنهاّتسـتخدمّنظـرا ّّميزانالقوميةّأوّيكونّمثال ّيمكنّتطبيقـهّفـيّسـياقّالحسـاباتّّأن
ّ

يتمّتسعيرّالوارداتّضـمنّبيانـاتّالجمـاركّعلـىّ 33-76
بمعنــىّأنهــاّتشــملّالتكلفــةّوالتــأمينّ)CIFّحسـبّ
عنــــــدّنقطــــــةّالــــــدخولّإلــــــىّاالقتصــــــادّ(ّوالشــــــحن

يعدّهـذاّالتقيـيمّهـوّالمعيـارّاألساسـي،ّ.ّوِردالمست
قـدCIFّّبغضّالنظرّعماّإذاّكانّأحـدّعناصـرّ

CIFّالمفروضةّعلىّالوارداتّتطبـقّعلـىّتقيـيمّوفرتــهّالمؤسســاتّاإلقليميــة،ّنظــرا ّألنّالضــرائبّ
كمــاّأنهــاّأيضــا ّتســتثنيّتكلفــةّالنقــلّمــنّخــارجّ.ّ

.ّنطــاقّاالقتصــادّالمســـتوردّإلــىّمواقــعّالمســـتوِرد
كـــنّتـــوفيرّهـــذاّالنقـــلّبواســـطةّناقـــلّمحلـــيّأوّيم

ـــــيّأيضـــــاّ  ـــــرّمحل ـــــتمّتســـــعيرّالصـــــادراتّ.ّغي ي
بحيــــثّيشــــملّالســــعرّالتســــليمّ)FOBّبطريقــــةّ

ـــىّظهـــرّالســـفينة ـــدّمكـــانّالخـــروجّمـــنّ(ّعل عن
يتضــمنّذلــكّتكــاليفّالنقــلّ.ّاقتصــادّالُمصــد ر

مــنّمواقــعّالمصــدرّإلــىّخــارجّنطــاقّاقتصــادّ
ـــــــــــــــــادئّتســـــــــــــــــعيرّّ.ّالتصـــــــــــــــــدير نشـــــــــــــــــأتّمب
CIF/FOBّمــــنّالوضــــعّالغالــــبّعنــــدماّتُنقــــل

البضـــــائعّمـــــنّدولـــــةّإلــــــىّأخـــــرىّفمـــــنّغيــــــرّ
لـــىّســـفينةّ المعقـــولّأنّنفـــرضّأنّالنقـــلّمـــنّوا 
يمكـــــنّأنّيــــــتمّبواســــــطةّنــــــاقلينّينتمــــــونّإلــــــىّ

 .ّاقتصادّمرتبطّبنفسّاالقتصاد
ربمـــــاّالّيـــــزالّهـــــذاّالفـــــرضّباقيـــــا ّّفـــــيّكافـــــةّ

وهــوّأقــلّ.ّالبضــائعّالتــيّيــتمّنقــلّبحــرا ّأوّجــواّ 
فـــيّحالـــةّالبضـــائعّالتـــيّتُنقـــلّبـــرا ّحينمـــاّّقبـــوالّ 

تنقــلّمركبــةّواحــدةّمــنّالمصــد رّإلــىّالمســتوردّ
 دونّتوقفّدونّتوقفّفيّالحدودّالوطنية

كمــاّهــوّواضــحّاآلن،ّإذاّكــانّتعاقــدّالمصــد رّ 33-73
ـــــىّالتســـــليمّ بصـــــرفّالنظـــــرّعـــــنّجنســـــيةّ)عل

،ّفمــــنّالمناســــبّأنّتُــــدرجّقيمــــةّالنقــــلّ(الناقــــل
سـتوردة،ّبـالرغمّسعرّالبضائعّالم/ّضمنّقيمةّ
ـــــيّنظـــــامّالحســـــاباتCIFّّمـــــنّأنّّ ـــــدّف الّيفي
ــــثّأنــــهّجــــزءّشــــرعيّمــــنSNAّّالقوميــــةّّ حي

تكلفةّالبضائعّالمستوردة،ّوالّيجوزّالنظـرّإليـهّ
يقــدمّ.ّعلــىّأنــهّاســتيرادّمنفصــلّلخــدماتّالنقــل

المتعهدّبالتسليمّخـدماتّللُمصـد ر،ُّينظـرّلـذلكّ
علــــىّأنــــهّاســــتيرادّللخــــدماتّإذاّكــــانّالُمتعهــــدّ

 .ّالنقلّغيرّمقيمّمعّالُمصد رب
ـــدّالمســـتوردّعلـــىّنقـــلّالبضـــائعّ،ّولـــمّ 33-78 إذاّتعاق

ـــــاّالمســـــتورديكـــــنّالناقـــــلّمقيمـــــا ّمـــــعّ ،ّيقـــــعّهن
ـــــالي،ّبالنســـــبةّ اســـــتيرادّالخـــــدماتّبالشـــــكلّالمث
ــــهّ ــــةّمــــنّالمرغــــوبّفي لنظــــامّالحســــاباتّالقومي

عـنCIFّّفصلّقيمةّالتكلفـةّوالتـأمينّوالشـحنّ
إذاّ.ّالنقـــلّقيمـــةّالبضـــائعّبمفردهـــاّوعـــنّقيمـــة

تعهدّالمستوردّبالنقلّبمفردهّأوّتعاقدّمعّوحـدةّ
تنتمــــيّإلـــــىّنفـــــسّاالقتصــــاد،ّلـــــنّيكـــــونّهنـــــاّ
اســـــتيرادّللخـــــدماتّبـــــالرغمّمـــــنّأنهـــــاّســـــتظهرّ
عنـــدماّتســـجلّالـــوارداتّقيمـــةّالتكلفـــةّوالتـــأمينّ

لمواجهـــــــةّذلـــــــكّ،ّينبغـــــــيّإظهـــــــارّ.ّوالشـــــــحن
التصـــديرّالـــوهميّلكـــيّتبقـــىّميزانيـــةّالبضـــائعّ

ّ.ّّليمةوالخدماتّس
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التجاريـــةّهـــيّالعمليـــةّالتـــيّتشـــتريّّالعمليـــةإنّ 33-74
مـــنّاقتصـــادّصّكـــيّّســـلعخاللهـــاّوحـــدةّسّّ

ّالســـــلعتتغيـــــرّملكيـــــةّ.ّتبيعهـــــاّفـــــيّاقتصـــــادّع
ولكنهـــــــاّالّتـــــــدخلّاالقتصـــــــادّّقـــــــانونيبشـــــــكلّ

المنقولـــةّإليـــهّبالفعـــلّعنـــدماّيكـــونّمالكهـــاّمـــنّ
عنـدّطريـقّاالتفــاق،ّ.ّالمنتمـينّلـنفسّاالقتصــاد

إلعــادةّالبيــعّتظهــرّّالســلعفــإنّالحصــولّعلــىّ
كصــــادراتّســــلبيةّعنــــدماّيــــتمّالحصــــولّعلــــىّ

ـــــرة،ّيظهـــــرّّالســـــلع ـــــسّالفت ـــــعّفـــــيّنف ويقـــــعّالبي
ّفقـــــطّإذاّتـــــم.ّاالخـــــتالفّكإضـــــافةّللصـــــادرات

فــيّفتــرةّمحاســبيةّ،ّتــتمّّالســلعالحصــولّعلــىّ
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موازنــــــةّالصــــــادراتّالســــــلبيةّعــــــنّطريــــــقّزيــــــادةّ
نّكانتّهـذهّّالسلعمخزونّ إلعادةّبيعها،ّحتىّوا  فــيّفتـــرةّتابعــةّللفتــرةّالمحاســـبيةّ.ّبالخــارجّالســلع

ــــعّ ــــتمّبي ــــدماّي ــــةّالصــــادراتّالســــلععن ــــتمّموازن ،ّت
ــــــــقّســــــــحبهاّمــــــــنّ ــــــــيعهمّعــــــــنّطري المســــــــجلةّلب

ـــــــــات ـــــــــديرّمـــــــــنّال.ّالمخزون ـــــــــتمّتق طبيعـــــــــيّأنّي
فـــيّتـــاريخّالســـحبّ،ّّالســـلعالمســـحوباتّبتكلفـــةّ

وأيّزيــادةّطـــرأتّعلـــىّالقيمـــةّنتيجـــةّللتغيـــرّفـــيّ
تظهــرّعلــىّأنهــاّمكاســبّأوّخســائرّّالســلعســعرّ
 .حيازة

ّ
مـــنّسّّالســـلعيمكـــنّدفـــعّمقابـــلّخـــدماتّنقـــلّ 33-73

أيّوحـــدةّمـــنّوحـــداتّعّأوّّبواســـطةإلـــىّصّ
سّأوّصّ،ّوينبغــــيّتســــجيلهاّبشــــكلّيتوافــــقّ

أنظـرّالفصـلّ.ّ)معّالمبادئّالمحددةّفيماّسـبق
ـــــــة80ّّ ـــــــدّمـــــــنّالمعلومـــــــاتّحـــــــولّالعملي للمزي

ّ(.ّالتجارية
ّ
 

 
لى تكلفة الشحن مثال على مدخالت الواردات في جدول العرض واالستخدام مع التعديل الشامل ع:  4 – 14جدول 

 .والتأمين والنقل إلى التسليم على ظهر السفينة
 
 

 (0) والصيد الغابات ومنتجات الزراعية المنتجات
 (1) والماء والغاز والكهرباء الخام والمواد المعادن
 (4-2) التصنيع
 (5) البناء
 (6) النقل خدمات ، والشراب الطعام ، اإلسكان ، التجارة
 ( 73-72أقل من  7)والتأمين  المالية
 (73-72)واالستئجار اإليجار خدمات الثابتة، األصول خدمات
 ( 8)األعمال واإلنتاج  خدمات
 (93-92)االجتماعية والخدمات العامة الخدمات
 ( 99-94)أخرى  خدمات
 ( 91)العامة  اإلدارة
 التسليم على ظهر السفينة / والتأمين والنقل  الشحن تكاليف

 في الخارج عن طريق المقيمين  المشتريات
 اإلجمالي

/  والنقل والتأمينالشحن  تكاليف
 السفينة ظهر على التسليم
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 المرسلة للخارج لتجهيزها السلعنقل         
 

المرســلةّللخــارجّمــنّاقتصــادّسّّللســلعلــنُّينظــرّ 33-78
إلـــىّاالقتصـــادّصّبغـــرضّتجهيزهـــاّدونّتغييـــرّ

ّسـلعالملكيةّبعدّعودتهـاّلالقتصـادّسّعلـىّأنهـاّ
مصـــدرةّمـــنّسّإلـــىّصّأوّفيمـــاّبعـــدّصـــادراتّ

كمـــاّتـــمّشـــرحهّســـابقا ّينظـــرّ.ّمـــنّصّإلـــىّسّ المتفـــقّعليهـــاّنظيـــرّالتجهيـــزّعلـــىّأنهـــاّّللرســـوم
ـــــىّسّتصـــــديرّللخـــــدماتّمـــــنّص ـــــرّأنّ.ّإل غي

ســواءّمــنّسّإلــىّصّّالســلعهنــاكّتكــاليفّلنقــلّ
ينبغـيّأنُّينظـرّ.ّوّعندّعودتهاّمنّصّإلـىّس

لتكلفــــةّهــــاتينّالــــرحلتينّباســــتثناءّقيمــــةّالبضــــائعّ
أماّإذاّكـانّهنـاكّ.ّنفسها،ّعلىّأنهاّخدماتّنقل

هــــوّالمســــئولّعــــنّالنقــــلّفــــيّ(ّع)طــــرفّثالــــثّ
النقــلّّرحلــةّالــذهابّأوّرحلــةّالعــودةّ،ّفــإنّتكلفــة

مــاّهــيّإالّاســتيرادّمــنّاقتصــادّعّإالّإذاّقــامّعّ
عنــــدماّ.ّأوّوحــــدةّأخــــرىّمقيمــــةّمــــعّصّبالنقــــل

يكـــونّصّالمســـئولّعـــنّتكـــاليفّنقـــلّالبضـــائعّ
ــــرحلتين) (ّذهــــابّالبضــــائعّأوّعودتهــــاّأوّكلتــــاّال

ـــــهّنظيـــــرّ ـــــقّعلي ُتغطـــــىّالتكـــــاليفّبـــــاألجرّالمتف
التجهيــزّ،ّومــنّثــمّفــيّقيمــةّصــادراتّالخــدماتّ

ّ.ّّّسّمنّصّإلىّ

ّّ 
 
تسجيل هوامش النقل في جداول العرض   

 .واالستخدام
 

ـــــدّمـــــنّ 33-70 فـــــيّجـــــداولّالعـــــرضّواالســـــتخدام،ّالب
تعديلّالعرضّليكونّمساويا ّألسعارّالمشـترينّ

لألســـعارّّمســـاوياّ أوّتعـــديلّاالســـتخدامّليصـــبحّ
ّ تصــنيفّّالشــائعّمــن.ّالميزانيــةّبــنفسّاألســعاراألساسيةّحيثّأنهّالبدّمنّالتعبيرّعـنّطرفـي 

حســــبّأســــعارّّاألقــــلّعلــــىجــــدولّاالســــتخدامّ
،4ّّّ–33ّكمــاّيتضــحّمــنّالجــدولّ.ّالمشــترين

ـــا ّأي ـــاّ كانــــتّطريقــــةّنقــــلّالبضــــائعّمــــنّالبــــائعّإلــــىّتكـــونّهـــذهّالقيمـــةّكمـــاّكانـــتّعليـــهّغالب
يســــــتثنىّمــــــنّذلــــــكّعنــــــدماّيجلــــــبّ.ّالمشــــــتري

المشــتريّالبضــائعّمســتخدما ّمصــادرهّالخاصــةّ
نقـلّالخـدماتّتعتمـدّإضافة ّإلـىّأنّطريقـةّ.ّبه

إلـىّحــدّكبيــرّعلــىّكيفيــةّتــوفيرّهــذهّالخــدماتّ
باســـــــــتخدامّالمصـــــــــادرّالخاصـــــــــةّبالبـــــــــائعّأوّ)

لـــىّ(ّالمشـــتريّأوّطـــرفّثالـــثّمتعهـــدّبالنقـــل وا  ــــد مّهــــذهّالخدمــــةّ (.ّالبــــائعّأمّالمشــــتري)مــــنّتُق
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أشـــيرّإلـــىّتلـــكّاألشـــكالّالمختلفـــةّللتســـجيلّفـــيّ
 .4ّّّ–33ّظروفّمختلفةّفيّالجدولّ

لّوارداتّالبضــائعّفــيّجــدولّالعــرضّيــتمّتســجي 33-77
علـــــىّحســـــبّاألســـــعارّاألساســـــيةّمضـــــافا ّإليهـــــاّ

الّيوجـــــدّ.ّالضـــــرائبّوالهـــــوامشّالمضـــــافةّتباعـــــاّ 
تقيـــــيمّعـــــالميّمالئـــــمّلـــــوارداتّالبضـــــائعّحســـــبّ

لــذاّينبغــيّمعرفــةّالتوصــياتّ.ّاألســعارّاألساســية
 .التالية

فيّحالةّالحصولّعلـىّالبيانـاتّمـنّعمـالءّّ–أّ .أّ
الحصـــولّعليهـــاّمـــنّمســـتنداتّآخـــرينّبـــدال ّمـــنّ

الجمـــــــاركّ،ّمـــــــنّالمفتـــــــرضّاألســـــــعارّالحقيقـــــــةّ
ــــــدّاســــــتخدمتّ،ّوينبغــــــيّأنّتكــــــونّ للصــــــفقاتّق
لتّخــدماتّالنقــلّفــيّالفــواتيرّ واضــحةّســواءُّســج 
بشكلّمنفصلّأمّالّّإذاّاستُثنَيتّقيمـةّالنقـلّمـنّ
األســعارّاألساســيةّ،ّإنّلــمّيكــنّكــذلكّ،ّسيشــملّ

ختلــــفّســــعرّي.ّالســــعرّاألساســــيّتكــــاليفّالنقــــل
المشــــتريّعــــنّالســــعرّاألساســــيّفقــــطّفــــيّحالــــةّ

 .ّمنّقبلّالمشتريّمستحقةوجودّضرائبّ
 

فيّحالةّالحصولّعلىّالمعلوماتّمنّمسـتنداتّ .بّ
الجمــاركّ،ّوكــانُّمصــد رّالبضــائعّالمســئولّعــنّ
دفـــعّتكـــاليفّالنقـــلّ،ّينبغـــيّأنّتشـــملّاألســـعارّ

ــــــل ــــــةّ،ّ.ّاألساســــــيةّتكــــــاليفّالنق فــــــيّهــــــذهّالحال
لتكـــاليفّوالنقـــلّوالشـــحنّالســـعرّســـتتخطىّقيمـــةّا

تتخطاهـــــاّإنّلـــــمّيكـــــنّهنـــــاكّمتعهـــــدّ)األساســـــيّ
محلـــيّلنقـــلّالبضـــائعّيتـــولىّمســـئوليةّالنقـــلّمـــنّ

سيختلفّسـعرّالمشـتريّ(.ّحدودّالدولةّالمستوردة
 .ّماليةّوجبّعلىّالمشتريّدفعهاعنّالسعرّاألساسـيّنظـرا ّأليـةّرسـومّأوّإعانـاتّ

نداتّإذاّتـــــمّالحصـــــولّعلـــــىّالبيانـــــاتّمـــــنّمســـــت .جّ
الجماركّ،ّوكـانّالمـوردّهـوّالمسـئولّعـنّتحمـلّ
تكــاليفّالنقــلّ،ّينبغــيّأنّتســتثنىّتكــاليفّالنقــلّ

فـــيّهـــذهّ.ّّمـــنّقيمـــةّالبضـــائعّبالســـعرّاألساســـي
التسـليمّعلـىّسـطحّ(ّقيمـة)الحالةّسيتخطىّسعرّ

تتخطاهــــاّألنّ)الســــعرّاألساســــيFOBّّالســــفينةّ
ـــــىّحـــــدودّاالقتصـــــادّ قيمـــــةّالنقـــــلّمـــــنّالمنشـــــأّإل

تــدخلّضــمنّتقيــيمّالتســليمّعلــىّســطحّالمصــدرّ
يختلـــــفّســـــعرّالمشـــــتريّعـــــنّالســـــعرّ(.ّالســـــفينة

األساسيّألنهّيتحمـلّّالمصـاريفّباإلضـافةّإلـىّ
ـــــىّ ـــــةّيجـــــبّعل ـــــاتّحكومي أيـــــةّضـــــرائبّأوّإعان

 .ّالمشتريّدفعها
ربمــاّالّيمكــنّالتحديــدّمــنّالبيانــاتّالجمركيــةّأيــةّ .دّ

وحــــدةّهــــيّالمســــئولةّعــــنّدفــــعّتكــــاليفّالنقــــلّ،ّ
نّأ مكنّذلكّومنّالناحيةّالنظريةّينبغـيّوحتىّوا 

فصــلّتكلفــةّالنقــلّعــنّقيمــةّالبضــائعّنفســها،ّلــنّ
تكونّهنـاكّمعلومـاتّأوّمصـادرّمتاحـةّلفصـلهاّ

 .ّعلىّأرضّالواقع
 

فــيّكافــةّّ-ربمــاّيكــونّالمصــدرّالوحيــدّللمعلومــاتّ
هــوّّ-حــاالتّدفــعّقيمــةّالتكلفــةّوالتــأمينّوّالشــحنّ
حســـــبّقيمـــــةّالـــــوارداتّمـــــعّفصـــــلّالبضـــــائعّعلـــــىّ

إذاّاســتخدمتّحســاباتّدفــعّالتكلفــةّوالتــأمينّ.ّنوعهــا
والشــحنّالمنفصــلةّللبضــائعّالمســتوردةّ،ّبــالرغمّمــنّ
أنّهـــذاّالجـــزءّمـــنّتكـــاليفّالنقـــلّوالتـــأمينّالموجـــودّ

ضـــــمنّوارداتّالخـــــدماتّيمكـــــنّيـــــزدوجّحســـــابهاّ
لــــذاّ،ّحتــــىّيمكــــنّتجنــــبّهــــذهّ(.ُّتحســــبّمــــرتين)

ـــذيّيح تـــويّاالزدواجيـــة،ّيضـــافّعمـــودّالتعـــديلّال
علــــىّالخصــــمّمــــنّبنــــودّالخــــدماتّبالنســــبةّللنقــــلّ
والتـــــأمينّبحيـــــثّتكـــــونّمســـــاويةّلضـــــبطّالتكلفـــــةّ
والتأمينّوالشحنّإلىّظهرّالسفينةّلهـذهّالبنـودّمـعّ
التعــديلّالشــاملّالمــوازنّالــذيُّأجــريّعلــىّوارداتّ

مثـــــاال ّعلـــــى3ّّّ–33ّيعطـــــيّالجـــــدولّ.ّالبضـــــائع  .ّّّّّّّّّالتعديالتّمنّهذاّالقبيل
ّ 

 الضرائب واإلعانات على المنتجات       
 

إنّالضـرائبّواإلعانـاتّالماليـةّالحكوميـةّعلـىّ 33-75
المنتجاتّوالمضافةّإلىّقيمةالمنتجاتّالمتاحـةّ
فـــيّاالقتصـــادّهـــيّنفســـهاّالتـــيّتمـــتّتســـميتهاّ
فـــــــيّالفصـــــــلّالســـــــابعّبالضـــــــرائبّواإلعانـــــــاتّ

أمـــــاّ.ّالحكوميـــــةّالمفروضـــــةّعلـــــىّالمنتجـــــاتّ
ـــــىّ ـــــاجالضـــــرائبّاألخـــــرىّالمفروضـــــةّعل ّاإلنت

والتـــيّهـــيّضـــمنّالســـعرّاألساســـيّلإلنتـــاجّ،ّ
واإلعانــاتّاألخـرىّعلــىّّاإلنتـاجيسـتثنىّقيــاسّ

اإلنتــــــاجّ،ّولــــــذاّفإنهــــــاّالّتظهــــــرّفــــــيّتعــــــديلّ
الضرائبّالتيّتـدخلّبـينّالتسـعيرّعلـىّحسـبّ

 السعرّاألساسيّأوّعلىّحسبّالمشتريّ
تشــــــملّالضــــــرائبّمــــــنّنــــــوعّضــــــريبةّالقيمـــــــةّ 33-71

ــــىّّقوميــــةالالمضــــافةّفــــيّنظــــامّالحســــاباتّ عل
ضــــريبةّالقيمــــةّالمضــــافةّالمناســــبةّوالضــــرائبّ

بطريقـةّمماثلـةّلطريقـةّضـريبةّالقيمـةّّالمقتطعة
يوصـيّنظـامّالحسـاباتّالقوميـةّبـأنّ.ّالمضـافة

نّكــانّحسـبّســعرّّاإلنتــاجيـتمّتسـعيرّ الُمنــِتجّبحيــثّتســتثنىّضــريبةّالقيمــةّالمضــافةّحتـىّوا 
التــــيّســــجلهاّالمنــــتجّفــــيّالفــــواتير،ّيــــتمّأيضــــا ّ

الــوارداتّباســتثناءّضــريبةّالقيمــةّ(ّتســعير)تقيــيم
ّالوســيطّلالســتهالكبالنســبةّ.ّالمفــوترةالمضــافةّ

لّمشـــــــترياتّ المضــافةّالغيــرّّالبضــائعّشــاملةّضــريبةّالقيمــةواالســــــتخداماتّالنهائيـــــــةّ،ُّتســـــــج 
 .ّّّّّّقابلةّللخصمّفقط

،ّغيـــــــرّمســـــــتقطعةضـــــــريبةّالقيمـــــــةّالمضـــــــافةّفيمـــاّيلـــيّســـردّللحـــاالتّالتـــيّعـــادة ّمـــاّتكـــونّ 33-56
 :ّ،ّغيرّمطب قةمستقطعة

 
 : المستقطعةحاالت الضريبة على القيمة المضافة 

 معظمّأشكالّاالستهالكّالوسيط 
 إجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّّّمعظم 
 ّييراتّفيّالمخزوناتّجزءّمنّالتغ

 
حةةةةةةاالت الضةةةةةةريبة علةةةةةةةى القيمةةةةةةة المضةةةةةةافة غيةةةةةةةر 

 : المستقطعةا
 معظمّنفقاتّاالستهالكّالنهائي 
 جزءّمنّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت 
 ّجزءّمنّالتغييراتّفيّالمخزونات 
 ّجزءّمنّاالستهالكّالوسيط 

 حاالت عدم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
 ّالصادرات 
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 أوّخدماتّلمّتتجاوزّنسبةّّأيةّبضائع
%ّالضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّلهاّصفرّ

معفاةّمعّحقّالخصمّبغضّالنظرّعنّ)
 (استخدامها

 ّالمشاريعّ)الضريبةّعلىّالقيمةّالمضافةّأيّمنتجاتّمعفاةّنهائيا ّمنّتسجيل
 (.ّالتجاريةّالصغيرةّأوّماّيضاهيها

عنــدماّيكــونّاإلنتــاجّحســبّاألســعارّاألساســية،ّ 33-53
عمـــودّالضـــرائبّعلـــىّإجمـــاليّالضـــريبةّيحتـــويّ

علـــىّالقيمـــةّالمضـــافةّالغيـــرّقابلـــةّللخصـــمّعلـــىّ
المنتجـــاتّ،ّالضـــرائبّوّالرســـومّالجمركيـــةّعلـــىّ
الوارداتّباستثناءّالضريبةّعلىّالقيمـةّالمضـافة،ّ
ــــــىّ ــــــىّالصــــــادراتّوالضــــــرائبّعل والضــــــرائبّعل
.ّالمنتجــــــاتّباســــــتثناءّضــــــريبةّالقيمــــــةّالمضــــــافة

ـــــاجّحســـــ بّســـــعرّالمشـــــتري،ّعنـــــدماّيكـــــونّاإلنت
سيشــملّعمــودّالضــرائبّعلــىّالضــرائبّوالرســومّ

باســتثناءّالضــريبةّ)الجمركيــةّعلــىّالــوارداتّفقــطّ

،ّباإلضـافةّإلـىّالضـريبةّ(علىّالقيمةّالمضافة
 .ّعلىّالقيمةّالمضافةّعلىّهذهّالمنتجات

ّ
اإلعاناتّالحكوميـةّعلـىّالمنتجـاتّكمـاُّّتسج ل 33-58

ّأوّالمنتجــــاتلــــوّكانــــتّضــــرائبّســــلبيةّعلــــىّ
ّفقـــطيـــتمّإدخـــالّ.ّاإلنتــاجّعلـــىّســـلبيةّضــرائب

فـيّالعمـودّّالمنتجـاتاإلعاناتّالحكوميـةّعلـىّ
لتعـــديلّالضـــرائبّإلـــىّتقيـــيمّالعـــرض،ّوتظهـــرّ
بإشارةّسالبةّلتشيرّإلىّأنهاّقدّخفضتّأسـعارّ

 .المشتريّبدال ّمنّزيادتها
ّ

مـــن3ّّو4ّّاألعمـــدة8ّّّ–33ّيظهـــرّالجـــدولّ 33-54
ــةّللعــرضّفــيّالجــدولّّالمصــفوفة ّ–33ّالكامل

ـــــــىّالضـــــــرائب38ّّ ـــــــذيُّيظهـــــــرّالتعـــــــديلّعل ال
ـــــــــــىّالمنتجـــــــــــات ـــــــــــةّعل ـــــــــــاتّالحكومي .واإلعان

  جدول االستخدام  - جة 
ـــــىّّاالســـــتخدامّجـــــدولّيظهـــــر 33-53 ّجـــــدولّشـــــكلّعل

ّالطـــرفّفـــيّاثنـــين,ّمربعـــاتّأربـــعّمـــنّمســـتطيل
ــــى ّويتكــــون.ّّاألســــفلّالطــــرفّفــــيّواثنــــينّاألعل
ـــــــع ـــــــدائريّالمرب ـــــــةّالعلـــــــويّال ّمـــــــنّاليســـــــارّناحي

ّالمنتجـــــــاتّاســـــــتخدامّتوضـــــــحّفرعيـــــــةّمصـــــــفوفة
.ّالمختلفــةّالمنتجــةّالوحــداتّّخــاللّمــنّالمختلفــة
ّّعلــىّالــدائريّالمربــعّهـذاّّيحتــويّّأخــرىّوبعبـارة

ّمنـتجّنـوعّّكـلّّبتقسـيمّّّالوسـيطّاالسـتهالكّقيم
.ّّاألعمـدةّفـيّالمنـتجّصناعةّونوعّالصفوفّفي

ّمــنّاليمــينّناحيــةّالعلــويّالــدائريّالمربــعّويتكــون
المســــتهلكّّالســــتخدامّموضــــحةّفرعيــــةّمصــــفوفة
ــــةّللمنتجــــاتالنهــــائيّّ ــــىّباإلضــــافة,ّّّالمختلف ّإل
ّاســـتخدامّتوضـــحّومصـــفوفةّللصـــادراتّمصـــفوفة
ّّوتقـــــوم.ّالرأســـــماليّللتكـــــوينّالمختلفـــــةّالمنتجـــــات

ّمشــتركّبشــكلّّالفرعيــةّالثالثــةّالمصــفوفاتّهــذه
ّالمربـعّويحتـوي.ّّللمنـتجّالنهائيّالطلبّبتوضيح
ّعــنّبيانــاتّعلــىّاليســارّناحيــةّاألســفلّالــدائري
ّحســـابّعناصـــرّلبيـــانّمقســـمةّالمضـــافةّالقيمـــة
ّالعــاملينّتعويضــاتّحسـابّوهــي,ّّالــدخلّّتوليـد

جمـــــاليّللتشـــــغيلّاإلجمـــــاليّوالفـــــائض ّالـــــدخلّوا 
ّاإلعانـــاتمنهـــاّّمخصـــومةّوالضـــرائبّّالمخـــتلط
ـــــــى ـــــــاجّعل ـــــــاألدنىّويوضـــــــح.ّّاإلنت ّمـــــــنّكـــــــلّب

ـــةّالمصـــفوفات ّالمربـــعّفـــراغّمـــعّّالخمســـةّالفرعي
 .ّاليمينّجهةّاألسفل

ّ
ّالمربعــاتّفــيّوالوســيطّالنهــائيّالطلــبّتقيــيمّيــتم 33-58

ّاالســتخدامّلمصــفوفةّالعلــويّالجــزءّّفــيّّالدائريــة
.ّّاألساسـيّالسـعرّأوّالمشـتريّسعرّأساسّعلى

ّّالفرعيـــــةّالمصـــــفوفاتّالقســـــمّهـــــذاّفـــــيّوينـــــاقش
ّالبــــديلوالتقيــــيمّ.ّالمشــــتريّّلســــعرّّالمخصصــــة
"ّّد"ّالقســمّفــياألساســيةّســيتمّمناقشــتهّّباألســعار

ّجــــــدولّبغــــــرضّتتعلــــــقّاعتبــــــاراتّخــــــاللّمــــــن
 .الحجومّبطريقةّاالستخدام

ّ

ّمربعـات)ّّاليسـارّجهـةّالمربعـاتّمعظمّتظهر 33-50
ّبشـــكل(ّّالمضـــافةّوالقيمـــةّالوســـيطّاالســـتهالك

ّتــرتبطّاألعمــدةّمــنّمجموعــةّخــاللّمــنّكامــل
ّوالتـــيّّالمنتجـــةّالوحـــداتّبمجموعـــةّمنهـــاّكـــل

ّوحســاباتّباإلنتــاجّمتعلقــةّبيانــاتّعلــىّتحتــوي
ّتتعلـقّأخـرىّبياناتّإلىّباإلضافةّالدخلّتوليد

ّّمفصــــــلّتقســــــيميّبإطــــــارّالمنتجــــــةّبالوحــــــدات
ّواألعمــــالّالمشــــاريعّمجموعــــاتّعــــنّمختلــــف
ّالبيانـــــــاتفـــــــيّالغالــــــبّّّوتتضــــــمن.ّالتجاريــــــة
ّوعـــددّالمـــالّرأسّعــنّبيانـــاتعلـــىّّّّاألخــرى

ّالوحـــــداتّمـــــنّمجموعـــــةّكـــــلّعـــــنّالمـــــوظفين
ّالنقــاطّهـذهّمناقشـةّأيضــاّالمقـررّومـنّالمنتجـة

 .ّدّرقمّالقسمّفي
ّ

ّالمنتجة الوحدات عبر المنتجات استخدام.3ّّّّ
ّالمنتجـــاتّاســـتخدامّالفرعيـــةّالمصـــفوفةّتوضـــح 33-57

ّالمنتجــــــــةّالوحــــــــدةّمــــــــنّنــــــــوعّلكــــــــلّالمحــــــــددة
ّمـــنّاليســـارّناحيـــةّالعلويـــةّالدائريـــةّالمربعـــات)

ّالهامـــةّّالنقـــاطّمـــنّكواحـــدةّوتعتبـــر(ّّالجـــدول
ّوجـــــــداولّواالســـــــتخدامّالعـــــــرضّجـــــــداولّفـــــــي

ّهــــــذهّتوضــــــحّكمــــــا.ّوالمخرجــــــاتّالمــــــدخالت
ّإلــىّالمنتجــاتّتحويــلّكيفيــةّالفرعيــةّالمصــفوفة
ّأوّالمعالجــةّبزيــادةّســواءّتعقيــداّ ّأكثــرّمنتجــات

ّأوّالنهــــــائيينّللمســــــتخدمينّالبيــــــعّخــــــاللّمــــــن
ّأوّالعــــــــرضّجــــــــدولّوبخــــــــالف.ّّالمصــــــــدرين

ّالمنتجـاتّأيضـاّّتوضـحّالتـيّالصـنعّمصفوفة
ّالمصـــفوفةّفـــإنّّالمنتجـــةّالوحـــداتّخـــاللّمـــن

ّعليهـاّيطلـقّوالتـي)ّّاالسـتخدامّلجدولّالفرعية
ّمــنّعديــدعلــىّّّتحتــوي(ّاالســتيعابّمصــفوفة

ّأنمـــــــــاطّكبيـــــــــرّبشـــــــــكلّوتتشـــــــــابهّّالعناصـــــــــر
ّالنهــــــائيّواالســــــتخدامّالســــــوقّفــــــيّالمــــــدخالت
ّأنّإالّّّالســـــــوقيينّغيـــــــرّوالمنتجـــــــينالـــــــذاتيّ
ّاألنـواعّخصـائصّتغيـرّكيفيـةّتوضحّالتغيرات
 ّلإلنتاجّالثالثة

ّ
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ّاالسـتهالكّتعريـفّّالسـادسّالفصـلّفيّويوضح 33-55
ّاالســـــــتخدامّبمـــــــدفوعاتّيتعلـــــــقّّومـــــــاّّالوســـــــيط
 .ّّالمالّورأسّللعمال

ّ
ـــــدأ 33-51 ـــــةّوتب ـــــةّللمصـــــفوفةّاإلعـــــدادّعملي ّمـــــنّالفرعي

ّحـــــــــولّالمؤسســـــــــاتمـــــــــنّّّالمقدمـــــــــةّالبيانـــــــــات
ّحســـــــبّالتصـــــــنيفّويـــــــتم.ّالوســـــــيطّاســـــــتهالكهم

ّوتتـــألف.ّّّالبضـــائعّنـــوعّلـــهّّالمســـتخدمّالغـــرض
ّالغـرضّحسـبّالمنتجـينّلنفقاتّالتصنيفّعملية
ّاالسـتهالكّعلـىّتطبـقّرئيسـيةّعناصـرّسـتةّمـن

ّهــــذهّمــــنّواحــــدةّعــــداّفيمــــاّللمؤسســــاتّالوســــيط
.ّّلإلنتـــــاجّالحاليـــــةّبالتقنيـــــاتّمرتبطـــــةّالعناصــــر

ّعلـــىّاألخـــرىّالخمســـةّالعناصـــرّتتضـــمنّبينمـــا
ّسـبيلّعلـىّتشـتملّوالتـيّللتصـنيفّالعامةّالقوائم
ّتنميــــــةّوّالتســــــويقّونفقــــــاتّمصــــــروفاتّالمثــــــال
ّفـــــيّعـــــامّبشـــــكلّالمخصصـــــةّّالبشـــــريةّالمـــــوارد
ـــــاقش.ّّّالمؤسســـــاتّمعظـــــم ّالتاســـــعّالفصـــــلّوين

ّمفصـلّبشـكلّالتطبيقـاتّهـذهّاستخدامّوالعشرون
 .التابعةّللحسابات

ّ
ّفيقـومّالحسـاباتّمجمعّلدىّالبياناتّهذهّوبتوافر 33-16

ّالمدرجـةّالمنتجـاتّمـنّنوعّكلّبتقييمّخاللهاّمن
ّحسـبّالمنتجـةّالوحـداتّبـينّللتمييزّفقرةّكلّفي
 مختلفّنوعّكل

ّ
ّفـيّالبيانـاتّهـذهّبتوضـيحّالقيامّالهامّمنّوكذلك 33-13

ّالتــــيّالصـــفوفّوتوضـــح.ّّفرعيـــةّمصـــفوفةّكـــل
ّالمنـتجّاستخدامّمدىّالعامّاإلجماليّعلىّتحتوي

ّمـــــنّالوســـــيطّاالســـــتهالكّمرحلـــــةّفـــــيّالمطـــــروح
ّاألعمــدةّأنّحــينّفــي.ّّالمنتجــةّالوحــداتّخــالل
ّكافـــةّتوضـــحّالعـــامّاإلجمـــاليّعلـــىّتحتـــويّالتـــي

ــــــــــــواع ّكمــــــــــــدخالتّالمســــــــــــتخدمةّالمنتجــــــــــــاتّأن
ّللوحــدةّمفــردّنــوعّخــاللّمــنّالوســيطّلالســتهالك
ـــىّمبـــررّيوجـــدّوال.ّّالمنتجـــة ّحـــولّاإلطـــالقّعل
ّالكيانـــاتّلهـــذهّالمتعلـــقّالحجـــمّبـــينّالـــربطّســـبب
ّمفهــومّطــرحّبخطــأّالقيــامّأنّإالّمــنظمّشــكلّفــي
ّأنـهّإالّاآلخرونّيرتكبهّشائعّخطأّهوّآخرّبديل
ّالعــــــرضّجــــــدولّطبيعيــــــةّمــــــعّمألوفــــــاّ ّيكــــــونّال

 .ّواالستخدام
ّ

30,86,84ّّبأرقـامّأعمـدة0ّ-33ّالجـدولّيوضح 33-18
ّعلــــــــــىّمتضــــــــــمنةّاالســــــــــتخدامّلمصــــــــــفوفة83ّ,

ّوهــذا.ّّاإلنتــاجّمــنّنــوعّلكــلّالوســيطّاالســتهالك
ّيظهــــرّوالــــذي33.3ّّرقــــمّالجــــدولّعــــنّيختلــــف

ّللعــرضّمنهــاّجــزءّالمخصصــةّنفســهاّاألعمــدة
ّالجــدولّأنّحــينّفــي.33.8ّّّرقــمّالجــدولّفــي
ّالمنتجـــاتّغالبيـــةّإنتـــاجّأنّيوضـــح33.3ّّرقـــم

ّالقطـاعّفـيّسـوقيينّمنتجينّقبلّمنّالصناعية
33.0ّّرقــــــــــمّالجــــــــــدولّويوضــــــــــح,ّالصــــــــــناعي
ّالمصــنعةّللمنتجــاتّالثالثــةّالمنتجــينّاســتخدام
ّفــيّالمصــنعةّالمنتجــاتّمــنّالنصــفّواسـتخدام
ّّتســــعيرةّّتعتمــــدّّحــــينّفــــي.ّّالتصــــنيعّعمليــــة
ّمالحظــةّيمكــنّحيــثّالمثــالّهــذاّعلــىّالنســب
 ّعامّبشكلّالظاهرةّهذه
ّ
 لالسةةةةةتهالك المعةةةةةدة المنتجةةةةةات اسةةةةةتخدام .

ّ النهائي
ّ

1ّّرقــمّالفصــلّفــيّموضــحّهــوّكمـاّو 33-3
ّوحــــــــداتّّمــــــــنّأنــــــــواعّثــــــــالثّفهنــــــــاك,ّ

ّالمعيشـــــية،ّاألســـــر:ّّالنهـــــائيّاالســـــتهالك
ّوتخــــــدمّللــــــربحّالهادفـــــةّغيــــــرّالمؤسســـــات

ّالحكومــــــةّإلـــــىّإضـــــافةّالمعيشـــــيةّاألســـــر
ـــعّطـــرقّوتتشـــابه.ّالعامـــة ّالمصـــفوفةّتجمي
ّتوضــــحّحيــــثّاإلســــتخدامّلجــــدولّالفرعيــــة
ّلالســـــــتهالكّالمعـــــــدةّالمنتجـــــــاتّاســـــــتخدام
ّالثالثــةّاألنــواعّمــنّمســتهلكّلكــلّالنهــائي
 .ّّّفيهاّالمصنف

ّمـــناألســـرّّّّالســـتهالكّالبيانـــاتّعـــادةّّتـــأتي 33-8
ّ.ّّاالسريةّالمسوحّخالل
ّحســـبّالمعيشـــيةّاألســـرّنفقـــاتّتصـــنيفّويـــتم

ّوفيــه(COICOPّ)ّالفــرديّاالســتهالكّغــرض
ّقـــوائمّعشــرةّفـــيّاألســريةّالنفقـــاتّتصــنيفّيــتم

ّغــرضّكــلّحســبّالفــرديّلالســتهالكّّرئيســية
ّوتكمــــن.ّوالمســــكنّوالمالبــــس,ّّاألغذيــــةّمثــــل
ّاألساســـياتّمعرفـــةّكيفيـــةّفـــيّالتحليـــلّّأهميـــة

ّســــبيلّعلــــى,ّّالمنزلــــيّلالســــتهالكّالضــــرورية
ّســــــعرّمؤشــــــرّبتقيــــــيمّالمؤسســــــةّتقــــــومّالمثــــــال

ّأساسـيّإطـارّفـيّتكونّالّقدّأنهّإالّالمستهلك
ّبالنسـبةّأماّو.ّاالستخدامّجدولّضمنّلإلدراج

ّبيـانّفيّفتكمنّّّأهميتهّوّالتحويلّجدولّإلى
ـــلّالمخصصـــةّالمنتجـــاتّشـــراء ّوّاألطعمـــةّمث

ـــــــأنّويالحـــــــظ.ّّوغيرهـــــــاّالمالبـــــــس ّالمســـــــوحّب
ّســبيلّعلــىّبالخــارجّنفقــاتهمّتتضــمنّّاألســرية
ـــــال ـــــيّالمث ّعـــــنّمنفصـــــلةّبكونهـــــاّاإلجـــــازاتّف
ّجــــــداولّفــــــيّالمحلــــــيّاالقتصــــــادّفــــــيّالطلــــــب
ّ.ّّواالستخدامّالعرض
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 . االستخدام جدول في الوسيط االستهالك جزء  من مختصرة نسخة  14.6 الجدول
  إنتاج إنتاج  
لالستخدام  إنتاج 

 النهائي
  غير

ّ
 (1)منتجاتّزراعيةّوتشجيريةّومنتجاتّاسماكّ

 المجموع سوقي النهائي سوقي
 (1)ّأسماكّومنتجاتّوتشجيريةّزراعيةّمنتجات

 
82 1ّ5ّ88 

217ّ 9 0 208ّ(1)ّماءموادّخامّومعدنيةّوكهرباءّوغازّّو
 991 81 32 878ّ(4-2) تصنيعّ
41ّ 18 0 22 (5) تشييدّ
119ّ 9 0 110 (6)ّنقلّوخدماتّومشروباتأغذيةّ,ّإقامةّ,ّتجارةّ

114ّ 23 5 76 (73-72)مالّوتأمينّ
 1ّّ18ّّ57 39ّ(72-73)خدماتّعقاريةّإيجاريةّوخدماتّاستئجاريةّ

نتاجّ(8) 222ّ 39 12 171 خدماتّأعمالّوا 
34ّ  32  0 2 (93-92) خدماتّمجتمعيةّواجتماعيةّ

 11 4 1 6ّ(94-99)ّأخرىّخدمات
     

النقلّالعامّّ (91) 0 0 2 2ّ
 1 223 839 50 1594 اإلجمالي 

ّ  ّ
ّ
ّقبـــلّمـــنّاالســـتهالكّنفقــاتّفـــيّالمـــدخلّنفـــسّويســتخدم2

ّالمعيشـيةّاألسـرّتخـدمّالتـيّللـربحّالهادفـةّغيرّالمؤسسات
لهــــذهّّاالســــتخدامّأغــــراضّّحســــبّتصــــنيفّبعمــــلّبالبــــدء

ّبتوضــــيحّالتصــــنيفّهــــذاّويقــــوم(ّ.COPNI)المؤسســــاتّ
ّاألغـــراضّحســـبّالمؤسســـاتّالســـتهالكّالمختلفـــةّاألنـــواع
ّالخـــــدماتّنظــــامّداخـــــلّتطبــــقّكانــــتّســـــواءّســــبيلّعلــــى

ّعلــــىّوبنــــاء.ّّّالدينيــــةّأوّالتعليميــــةّالخــــدماتّأوّالبحثيــــة
ّّكانــــــتّإذاّتحديــــــدّإمكانيــــــةّمــــــنّوأهميتهــــــاّالمعرفــــــةّهــــــذه

ّتكــــاليفّمقابــــلّبخــــدماتّتقــــومّالربحيــــةّغيــــرّالمؤسســــات
ّالمـــــــوظفينّمـــــــنّلمجموعـــــــةّمكتبيـــــــةّإدارةّعلـــــــىّتقتصـــــــر

ّخـدماتّوّللبضـائعّمخصصةّتكاليفّأنهاّأوّالمستأجرين
 .ّالمعيشيةّاألسر

ّ
ّّللحكومــــةّاالســــتهالكّنفقــــاتّّلتصــــنيفّبالنســــبة 33-4

ـــدءّخـــاللّمـــنّفتكـــون ّمحـــدداتّتصـــنيفّمـــنّالب
(ّ.COFOGّ)ّبالحكومــــــةّالخاصــــــةّّالوظــــــائف

ّفــــيّوردّمــــاّمــــعّمتطــــابقّالتصــــنيفّهــــذاّويــــأتي
GFSM 2001ّّالنفقــــــاتّتوزيــــــعّبتوضــــــيح

ّمصـــاحبةّقياســـيةّوظـــائفّخـــاللّمـــنّالحكوميـــة
ّالـــــدفاعّإداراتّمثـــــلّالحكوميـــــةّالعامـــــةّلـــــإلدارت
ّخـــــــــاللّومـــــــــن.ّّّوغيرهـــــــــاّوالتنظـــــــــيمّوالقـــــــــانون
ّالغيــــرّالمؤسســـاتّقبـــلّمــــنّّالمطبـــقّالتصـــنيف

ـــة ـــربحّهادف ـــيّلل ـــإنّّالمعيشـــيةّاألســـرّتخـــدمّالت ّف
ّتخصــيصّفــيّالبــدءّيتــيحّالوظــائفّأنــواعّمعرفــة
ّّاألخـرىّوالنفقـاتّالوسـيطّاالسـتهالكّبينّالنفقات

ّاألنــــواعّحســــبّالوســــيطّاالســــتهالكّوتخصــــيص
ّ.ّّللمنتجّالمحددة

ّاألعمـــــدةّبتفريـــــقّالقيــــامأمكـــــنّّّإذاّالمفيـــــدّومــــن 33-3
ّالنفقـاتّو)ّّللحكومـةّالعامـةّللنفقـاتّالمخصصة
ّالســـــتهالكّربحيـــــةّالغيـــــرّبالمؤسســـــاتّالخاصـــــة

ّنفقـــاتّلبيـــان(ّّالضـــرورةّعنـــدّالمنزليـــةّاألســـر
ّاالســـــــــــتهالكّونفقـــــــــــاتّالفـــــــــــرديّاالســـــــــــتهالك
ّاالســــتهالكّلحســــابّمفصــــلّبشــــكلّالجمــــاعي
ّنفقــــــــاتّحســــــــابّمجــــــــردّمــــــــنّأكثــــــــرّالفعلــــــــي

ّالفصــلّفــيّموضــحّهــوّمــاّحســبّاالســتهالك
ّ.1ّّّرقم

 
ّهــوّكمــاّالمشــترينّبأســعارّالبيانــاتّاعــدادّعنــد 33-8

ّداعــيّيوجــدّالّبالتــاليّالجــزء،ّهــذاّفــيّمقتــرح
ّتجــــــارةّلخــــــدماتّاالســــــتهالكّلقــــــيمّالدخــــــاالت
ّفـــــــيّمدمجـــــــةّألنهـــــــاّنظـــــــراّ ّوالتجزئـــــــةّالجملـــــــة

,ّّمشــابهّنحــوّوعلــى.ّّالســلعّعلــىّاالســتهالك
ّالمنتجـــاتّعلـــىّالمدفوعـــةّالضـــرائبّإدراجّيـــتم
.ّّمنفصـــــلّغيـــــرّبشـــــكلّالمشـــــتريّقيمـــــةّّفـــــي

ّمـــعّمشـــابهّنحـــوّعلـــىّالبيانـــاتّهـــذهّوتســـتخدم
ّالوســـيطّاالســـتهالكّفـــيّالمســـتخدمةّالمنتجـــات
ـــــــات ـــــــرأسّالمســـــــتخدمةّوالبيان ّأنّإالّّالمـــــــالّل
ّاالســتهالكّفـيّيكـونّتحديـداّ ّاألكثـرّاالسـتخدام
 .ّّّالنهائي

ّ
ّجـــدولّمـــنّجـــزء7ّّ-33ّرقـــمّالجـــدولّيوضـــح 33-0

)ّّالنهـــائيّاالســـتهالكّفـــيّالمطبـــقّاالســـتخدام
ـــــــــــمّاألعمـــــــــــدة ّمـــــــــــن81ّّو48ّ-43ّّ-46ّرق
ّّإنتـاجّمـدخلّويتضـمن(38ّّ-33)ّرقمّالجدول

ّّبتقـــــديرّالمعيشـــــيةّلألســـــرّالنهـــــائيّاالســـــتخدام
ّويمثـل.ّّّّالمملوكةّأوّّالسكنيةّالمنازلّتأجير
ّالسـوقيةّغيـرّالمنتجـاتّإنتـاجّعلـىّالنفقاتّبند

مـــنّقبـــلّاألســـرّّالمـــدفوعاتّمـــنّجـــزءّّلألســـر
ّمـنّاسـميةّبأسـعارّييمهـاتقّيتمعلىّسلعّوالتيّ

 .ّّالربحيةّغيرّالمؤسساتّأوّالحكومةّقبل
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 . االستخدام جدول في النهائي لالستهالك المخصص الجزء:  7-14:  الجدول

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ(0)زراعيةّوتشجيريةّومنتجاتّاسماكّّمنتجات
 (3)وماءّّوغازّوكهرباءّومعدنيةّخامّمواد

 (4-2) ّتصنيع
 (5) ّتشييد
ّ(0)ّنقلّوخدماتّومشروباتومسكنّوأغذيةّّتجارة
 (73-72) وتأمينّّمال

يجارّعقاريةّخدمات ّ(78ّ-74)وخدماتّاستئجارّّوا 
نتاجّّّخدمات  (8) أعمالّّوا 
 (93-92) مجتمعيةّواجتماعيةّّخدمات
ّ(99-94) أخرىّّخدمات
ّ(13)ّالعامةّاالدارة
ّمشترياتّمقيمينّمنّالخارجّّّ
 لمقيمينّمنّاالقتصادّالمحليّمشترياتّغيرّاّّّ

 االجمالي
 
ّ

 أسر
 منزلية

 هيئات
 ربحية غير

 
 حكومية هيئات

 عامة
 

 اإلجمالي

85ّ
36ّ
876ّ
8ّ
38ّ
84ّ
338ّ
36ّ
83ّ
58ّ
8ّ
34ّ
-ّ81ّ

1015 

6ّ
6ّ
6ّ
6ّ
6ّ
6ّ
6ّ
6ّ
33ّ
6ّ
8ّ
6ّ
6ّ
16 

8ّ
6ّ
4ّ
6ّ
6ّ
6ّ
6ّ
6ّ

863ّ
6ّ

381ّ
6ّ
6ّ

368 

46ّ
36ّ
874ّ
8ّ
38ّ
84ّ
338ّ
36ّ
841ّ
58ّ
300ّ
34ّ
-ّ81ّ

399ّ1 

 
ّ
ّّالرأسمالي التكوين في المنتجات استخدام    .3
ّ

ّوهـــيّالرأســماليّالتكــوينّمــنّأنــواعّثالثــةّهنالــك 33-7
ّالثابـــــتّاإلجمـــــاليّالرأســــماليّالتكـــــوينّّتتضــــمن

ّالنفــــــائسّوامــــــتالكّالمخزونــــــاتّفــــــيّوالتغييــــــرات
 .ّمنهاّالتخلصّمنهاّمخصوما

ّ
ّ

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي         
 

ّالثابـــــتّاإلجمـــــاليالرأســـــماليّّالتكـــــوينّبنـــــدّيعـــــد 33-5
ّاالسـتخدامّجدولّفيّاألبسطّالجزءّهوّللمنتجات
ّبشـكلّتتطابقّالثابتّالمالّرأسّقوائمّّأنّبسبب
ّّتعفــى,ّّذلــكّعلــىّعــالوة.ّالمنتجــاتّمــنّطبيعــي
ّإلــــىّتخضــــعّوالّالمنتجــــاتّعلــــىّالضــــرائبّمــــن
,ّّذلـكّمـنّالـرغمّوعلى.ّّّالتجاريةّالهوامشّنظم

ـــــلّتكـــــاليفّإلـــــىّاألصـــــولّبعـــــضّتخضـــــع ّتحوي
ّتتطلــبّكمــاّّواالســتخدامّاالمــتالكّّعلــىّالملكيــة
ّوقـــــــد.ّّاألمثـــــــلّللمنـــــــتجّالتكـــــــاليفّهـــــــذهتوزيـــــــعّ

ّوّالنقـــــلّأوّالتجـــــارةّفـــــيّالمنـــــتجّهـــــذاّيخصـــــص
ّســبيلّعلــىّالعقاريــةّأوّالتجاريــةّالخــدماتّأيضــا
 ّالمطروحةّّاألصولعلىّّويعتمد,ّالمثال

ّ
ّاسـتخدامالضروريّذكرهاّوهـيّّمنّمسألةّوهناك 33-1

ّإعــادةّيـتمّالتـيّالموجــودةّللبضـائعالمعالجـةّّنمـط
ّهـــذاّويطبـــق.ّ)ّأخـــرىّوحـــدةّفـــيّللبيـــعّّترحليهـــا

ّوصـــفهاّويرجـــعّأيضـــاّ ّاالســـتهالكّنفقـــاتّعلـــى
ّالعامــــةّالعناصــــرّمــــنّتعــــدّأنهــــاّنتيجــــةّهنــــاك

 (.ّالثابتّالمالّرأسّفيّالمستخدمة
ّ
ّ

  الموجودة البضائع بيع إعادة         
 

ّالصــحيحّمــنّفلــيسذلــكّالبنــدّّّإلــىّوبــالتطرق 33-36
ّفـيّللشـراءّالمتاحةّالبضائعّبأنّاإلطالقّعلى

ّأوّالمحلــيّاإلنتـاجّمــنّتـأتيّالمحليــةّّاألسـواق
ّتوجــدّالتــيّالبضــائعّبعــضّفهنــاك.ّّّالــواردات
ّعلـىّتغيـركـانّهنالـكّّقـدّاالقتصـادّفيّبالفعل
ّالمـالّلرأسّهوّاألوضحّالمثالّويعد.ّّمالكها
ّتبـــاعّالتـــيّوالســـياراتّالمبـــانيّفـــيّهـــوّالثابـــت
ّهــذهّوفــي.ّّاألصــلّاســتنفاذّقبــلّمنــتظمّبشــكل
ّعلـىّلـيسّالبضائعّعرضّتسجيلّيتم,ّّالحالة
ّمـدخلّبلّالعرضّجدولّفيّموجبّمدخلّأنه

 .ّّاالستخدامّجدولّفيّمدرجّسالب
ّ

ّالبـائعّيقـوم,ّّمبنـىّبيعّعندّالمثالّسبيلّوعلى 33-33
ـــىّبتســـجيله ـــرأسّســـلبيّتكـــوينّأنـــهّعل ّالمـــالّل
ّتكـوينّأنـهّعلىّبتسجيلهّالمشتريّويقومّالثابت
ّفــيّتســتبدلّوال.ّّّالثابــتّالمــالّلــرأسّإيجــابي
ّأنّبســــببّاألخــــرىّمكــــانّالبنــــودّهــــذهّالغالــــب
.ّّّللمبادلـــةّّمصـــاحبّالملكيـــةّتحويـــلّتكـــاليف
ّفـــإن,36ّّّرقـــمّالفصـــلّفـــيّموضـــحّهـــوّوكمـــا

ّتسـقطّالبـائعّيتحملهـاّالتـيّالملكيـةّنقـلّتكـاليف
ّعنــدّولــذا,ّّللموجــوداتّالبــائعّملكيــةّفتــرةّأثنــاء
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ّالملكيــةّنقــلّتكــاليفّكافــةّإســقاطّيــتمّالبيــعّوقــت
ّكافـةّتسـجل,ّّالمشتريّإلىّوبالنسبة.ّالشراءّعند

ّكجزءّللموجوداتّالشراءّعندّالملكيةّنقلّتكاليف
ّالمقابــلّوفــيّالمــالّللــرأسّاإلجمــاليّالتكــوينّمــن
ّقيـــــامّمـــــنّالمتوقعـــــةّرةالفتـــــّخـــــاللّإســـــقاطهاّيـــــتم

ّهـــــذاّوعلـــــى.ّّّالموجـــــوداتّباســـــتخدامّالمشـــــتري
ّاالمـتالكّعنـدّسـواءّالنقـلّملكيةّتصنفّّالمنوال

ّّجديــدّتكــوينّأنهــاّعلــىّوالمشــترياتّالــتخلصّأو
 .ّّالثابتّالمالّلرأس

ّ
ّالمنتجـــــينّإلـــــىّدائمـــــاالّتبـــــاعّّالثابتـــــةّاألصـــــول 33-38

ّالمثـالّسـبيلّعلـى.ّّاإلقتصـادّنفـسّفـيّاآلخرين
,ّّالحالـةّهذهّوفيّّالخارجّفيّطائرةّبيعّيتمّقد,ّ
ّتكــوينّأنــهّعلــىّالطــائرةّبيــعّعــرضّتســجيلّيــتم

ّعلــىّيســجلّاالســتخدامّأنّإالّالمــالّلــرأسّســلبي
 .ّصادراتّأنه

ّ
ّّسـاريةّتكلفةّأنهاّعلىّاألصولّتحتسبّالّعندما 33-34

ّسـبيلّعلـىّمتبقيـةّّقيمـةّأنهاّعلىّاحتسابهاّفيتم
ّهـوامشعلـىّأنّّّذلـكّويالحـظ.)ّّالخـردةّالمثال
ّمقارنـةّالتكلفـةّمرتفعـةّبأنهاّتحتسبّالخردةّتجارة

ّهــذهّوفــي(ّ.ّّالخــردةّّلشــراءّالمدفوعــةّباألســعار
ّســــلبيّتكــــوينّأنــــهّعلــــىّالعــــرضّيســــجلّالحالــــة
ّوســيطّكاسـتهالكّاالسـتخدامّويســجلّالمـالّلـرأس

.ّّّالخــــــــردةّصــــــــناعةّلتــــــــدويرّالمنتجــــــــةّللوحــــــــدة
ّأنّاءوّرّالســببّّأيضــاّ 36ّّرقــمّالفصــلّويوضــح
ــــتّالمــــالّرأسّاســــتهالكّإجمــــالي ــــيّالثاب ّفتــــرةّف
ّعنــدّلهــاّالكليــةّالقيمـةّيمثــلّالّالموجــوداتّتـداول
ّعنـدّاألصـولّقيمـةّبـينّاختالفّهناكّبلّالشراء
ّفـيّأنهـاّعلـىّنهـائيّإتاحتهـاّعنـدّوقيمتهـاّالشراء
ّال,ّّالحـــــاالتّهـــــذهّوفـــــي.ّّّخـــــردةّالحالـــــةّهـــــذه

ّّالعموميــةّالميزانيــةّّقيمــةّمــعّالخــردةّقيمــةّتتوافــق
ّعمـــلّويـــتم,ّّاالســـتخدامّقبيـــلّاألصـــولّلمتبقيـــات
ّالتغييـراتّبعـضّخـاللّمنّاألصولّلقيمةّتسوية
 .ّاألصولّحسابّحجمّفي

ّ
ّ

ّنفقـــاتّضـــمنّّالمســـتخدمةّاألصـــولّتـــدخلّوقـــد 33-33
ّالمثـــالّســـبيلّعلـــىّالمعيشـــيةّلألســـرّاالســـتهالك

ّّســــــياراتهاّببيــــــعّســــــياراتّاســــــتئجارّشــــــركةّقيــــــام
ّاإلجــازاتّفــيّاســتخدامهاّبغــرضّّاألســرّلــبعض
 .ّوالترفيه

ّ
ّأكثـرّاألصـولّمـنّالعديـدّالوحـدةّتسـتخدمّوعندما 33-38

ّإلــىّتتحــولّفهــيّالمــدةّهــذهّفــيّبقائهــاّفتــرةّمــن
ّحـدوثّالممكـنّومـن.ّّّالمـالّلرأسّسلبيّتكوين

ّّفـيّالمـاليّالـرأسّتكـوينّّشـائعّغيـرذلكّإالّأنهّ
ّفـيّّسـلبيةّتكـونّبـأنّالمنتجـةّالوحـداتّمجموعة

 .ّّالحالةّهذهّمثل
ّ

ّفمـــــن,1ّّّرقـــــمّالفصـــــلّفـــــيّموضـــــحّهـــــوّوكمـــــا 33-30
ّالمنتجـــاتّباســـتهالكّتقـــومّاألســـرةّبـــأنّالمفتـــرض
ّالتــــيّالمســــتهلكّمنتجــــاتّوفــــيّامتالكهــــاّلحظــــة
ّّوالتـــيّالكهربائيـــةّاألدواتّمثـــلّأطـــولّلمـــدةّتبقـــى

ّأخــرىّوحــداتّضــمنّتخصيصــهاّأوّبيعهــاّيــتم
ّطلبـــاتّالمثـــالّســـبيلّعلـــى)ّالحـــقّوقـــتّفـــي

ّأيضـاّالحالـةّهـذهّوفـي,ّ(ّالكـوارثّمـنّاإلغاثة
ّعلـــىّالمطروحـــةّالبضـــائعّعـــرضّمعاملـــةّيـــتم
ّواســـتخدامّالمالـــكّقبـــلّمـــنّســـلبيةّنفقـــاتّأنهـــا

ّمتضـــمنة)ّّّّّالجديــدّالمالــكّقبــلّمــنّايجــابي
(ّ.ّّالعـــالمّأنحـــاءّبقيـــةّفـــيّالمنزليـــةّالمنتجـــات
ّعنصـــرّفيهـــاّيكـــونّالتـــيّالطريقـــةّهـــذهّوتعــالج
ّخــاللّمــنّاألخــرىّالوحــداتّإلــىّتبرعــاّ ّالــدخل

5ّّرقــمّالفصــلّفــيّموضـحّهــوّكمــاّالتحـويالت
ّالّواالســــتخدامّالعــــرضّجــــدولّأنّحــــينّفــــي,ّ

ّالفعلــيّالــتخلصّأنّبســببّالصــددّبهــذاّيــرتبط
 .ّتسجيلهّتمّماّهوّالمنتجّمن

ّ
  المخزونات في التغييرات         

 
ّثابــتّمــالّرأسّتخصــيصّعمليــةّأنّحــينّفــي 33-37

ّعمليــةّأنّإالّمباشــرةّعمليــةّهــيّمعــينّلمنــتج
ـــتجّالمخـــزونّفـــيّالتغيـــرّتخصـــيص ّمعـــينّلمن

ّكيفيـة36ّّرقـمّالفصـلّويوضـح..ّّالتحـديّهي
ّالحســـــاباتّنظـــــمّفـــــيّالجـــــردّعمليـــــاتّتطـــــابق
ّواللــــــــوازمّالمــــــــوادّلجـــــــردّّالمتضــــــــمنةّالقوميـــــــة

ّالتشـــــــــطيبيةّوالبضـــــــــائعّّالجـــــــــاهزةّوالبضـــــــــائع
ّمشــاكلّأيّتوجــدّوال.ّّّللبيــعّالمعــدةّوالبضــائع
ّّالجـــــاهزةّأوّالتشـــــطيبيةّالبضــــائعّإلـــــىّبالنســــبة

ّالجـــــــاهزةّالمنتجـــــــاتّأنّبســـــــببّّللتخصـــــــيص
.ّّالجــــردّعمليــــاتّوحــــدةّمــــنّّبتقريــــرّتصــــدر
ّقبـــلّمـــنّالمحـــددةّواللـــوازمّالمـــوادّبعـــضّهنـــاك
ّبعــــــضّهنــــــاكّأنّإالّالمنتجــــــةّالوحــــــدةّتقريــــــر

ّتبقــىّاالفتراضــيةّالناحيـةّمــنّالمنتجــةّالوحـدات
ّومـوادّالمكتبيـةّاللـوازمّبعـضّالمثالّسبيلّعلى

ّالمخصصـةّالبضـائعّإلـىّبالنسبةّو.ّّّالنظافة
ّكافــةّفــإنّالتطبيقيــةّالناحيــةّفمــنّبيعهــاّإلعــادة
ّعمليـــاتّفـــيّتـــدرجّالبضـــائعّمـــنّاألنـــواعّهـــذه

ّالزيــــادةّمعــــدلّعلـــىّذلــــكّيقتصــــرّوال.ّّالجـــرد
ّّالبضـائعّنمـطّيشملّذلكّأنّإالّالبضائعّّمثل

ــــدخولهاّللبيــــعّالمخصصــــة ــــيّّأكبــــرّبــــنمطّب ّف
 .ّالحسابيةّالفترةّّضمنّّالزمنيّالتغيرّعملية

 
الشـــكوكّفـــيّعمـــلّتـــوازنّبـــينّجـــدولّّوتكمـــن 33-35

ّفــــيّالتغيــــرالعــــرضّواالســــتخدامّخاصــــةّفــــيّ
ــــــةمضــــــافةّإلــــــىّّّّالمخــــــزون ّتقيــــــيمّأنّالحقيق
ّأقــــلّتكــــونّقـــدّالجــــردّعمليـــاتّفــــيّالمتغيـــرات

ّتقيـيمّبـأنّيعنـيّممـاّالمرغوبـةّالقيمةّمنّبكثير
ّويتطلـبّمباشـرّغيـرّبشـكلّيـتمّالجردّعمليات
ّباعتبـارهّواالسـتخدامّالعـرضّجـدولّبـينّموازنة
ّتشغيليةّقيود

 النفائس
 

ّّالنفـائسّضـمنّالمدرجـةّالمنتجـاتّنطـاقّتتزايد 33-31
.ّّّللعـــرضّالمتاحــةّالبضـــائعّضــمنّّباعتبارهــا

ّاألثريـةّوالتحـفّاألنتيكـات,ّّالمثـالّسـبيلّعلـى
.ّّّالحاليـــةّالفتـــرةّمخرجــاتّضـــمنّمدرجـــةّغيــر
ـــد ّاســـتخدامّاألقـــلّالمشـــترياتّقيمـــةّأهميـــةّوتقي
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ّرأسّتكـوينّفيّصنفّأنهاّعلىّالماليةّالقيمّمن
ّالمتاحــــةّالماليــــةّالقــــيمّكافــــةّأنّحــــينّفــــيّالمــــال

ّفـــيّالمبيعـــاتّمثـــلّأكبـــرّنحـــوّعلـــىّلالســـتخدام
ّ.ّّشيوعاّ ّاألكثرّهيّالمتحف

ـــمّالجـــدولّيوضـــح 33-86 ّرأسّتكـــوينّجـــزء5ّ-33ّرق
ّ.ّاالستخدامّجدولّفيّالمال

 
 . االستخدام جدول كجزء من المال رأس تكوين:  8-14 جدول

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ(6)ّّاسماكّومنتجاتّوتشجيريةّزراعيةّمنتجات
ّ(3)ّّماءّوّوغازّوكهرباءّومعدنيةّخامّمواد

ّ(3-8)ّّتصنيع
ّ(8)ّّتشييد

ّ(0)ّنقلّوخدماتّمشروباتّأغذية,ّّإقامة,ّّتجارة 
ّ(74-78أقلّمن7ّّ)ّوتأمينّمال

أقـــلّمـــن7ّّ)ّّاســـتئجاريةّخـــدماتّإيجاريـــةّعقاريـــةّخـــدمات
78ّ–ّ74ّ)ّ

نتاجّأعمالّخدمات ّ(5)ّوا 
ّ(14-18)ّّواجتماعيةّمجتمعيةّخدمات
ّ(11-13)ّّأخرىّخدمات
ّ(13)ّعامةّإدارة
 

 اإلجمالي

 تكوين
 المال رأس

 الثابت
 من الحيازة صافي المخزوناتفي  التغير
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ّحســـــبّالصـــــادراتّتخصـــــيصّعمليـــــةّوتتطلـــــب 33-83
ّأكـوادّأوSITCّّّاكوادّبينّالتحويلّنفسّالسلعة

HSّّّالــوارداتّفــيّالتخصــيصّنمــطّنفــسّعلــى
ّإلــىّنتيجــةّالصــادراتّفــيّالتقيــيمّعمليــةّوتســهل.
ّشـــكلّفـــيّتـــتمّللصـــادراتّاإلحصـــائياتّنظـــامّأن

ّهنــــاكّيكــــونّالّوقــــدّّفــــوبّشــــحنّبتقيــــيمّموحــــد
ّالحســــاباتّنظــــمّداخــــلّالتســــجيلّفــــيّتــــامّتوافــــق
ّبــــدونّهامشــــيةّالتقيــــيمّمســــألةّأنّنتيجــــةّالقوميــــة

ّفـــــيّتغييـــــرّمـــــنّيحـــــدثّلمـــــاّرئيســـــيةّاعتبـــــارات
ّّومثلهـاّالـوارداتّفـيّالتقيـيمّعمليـةّوتـتم.ّّالملكية
ــــيّالصــــادراتّفــــيّتمامــــاّ  ــــرّومكــــانّوقــــتّف ّتغيي
ّسـكانيةّغيـرّوحدةّإلىّّسكانيةّوحدةّمنّالملكية

ّافتــراضّعلــىّبنــاءّالــوارداتّتقيــيمّأنّحــينّفــي,ّ
ّالنطـــــاقّعلــــىّيـــــتم,ّالملكيــــةّفـــــيّتغييــــرّحــــدوث
ّالمتــــــــاحّالعملــــــــيّاالفتــــــــراضّباعتبــــــــارهّالقــــــــومي
ّ.ّالحاليةّّالبياناتّلمصادر
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ّجـــــدولّصـــــفوفّفـــــيّّالمجـــــاميعّقيمـــــةّتتســـــاوي 33-88
ّاالســــتهالكّقيمــــةّمــــنّكــــلّيشــــملّوّاالســــتخدام

ّوالصـادراتّّالمـالّرأسّوتكـوينّوالنهائيّالوسيط
ّالعـرضّجـدولّصـفوفّمبلـغّقيمـةّمعّسلعةّلكل

ّإلــــىّباإلضــــافةّالمحلــــيّاإلنتــــاج)ّّيشــــملّوالــــذي
ّويتوافــــــق(.ّالقــــــيمّعلــــــىّالتعــــــديالتّوّالــــــواردات
ّجــدولّفــيّنظيــرهّمــعّالعــرضّجــدولّفــيّالتقيــيم

ّكــــلّوتوضــــح.ّّالمنــــتجّنــــوعّلــــنفسّاالســــتخدام
ّاإلنتـاجّقيمـةّالعـرضّعمـودّأسفلّمسجلةّقيمة
ّعمــودّقيمــةّتوضــحّكمــا.ّالمنتجــةّالوحــدةّلنــوع

ّالمنتجــــةّالوحــــدةّنــــوعّلــــنفسّاالســــتخدامّجــــدول
ّمــــنّنــــوعّكــــلّفــــيّالوســــيطّاالســــتهالكّمقــــدار
ـــىّوبنـــاءّالمنتجـــةّالوحـــدة ّّالواضـــحّالتوســـعّّعل
ّصـــــــفينّّفيضـــــــافّّاالســـــــتخدامّجـــــــدولّّفــــــي

ّهـــــــذهّّوتحتـــــــوي.ّالمنتجـــــــةّالوحـــــــداتّللعمـــــــود
ّجــــدولّمــــنّالمخرجــــاتّّقــــيمّعلــــىّالصــــفوف
ّاالخـتالفّعلـىّاألولـىّيحتـويّبينمـا,ّّالعـرض
ّاالســـــــتهالكّقيمـــــــةّوّاإلجماليـــــــةّالنســـــــبةّبــــــين

ّالمضــافةّالقيمــةّعــرضّمــعّالموضــحةّالوســيط
 .ّالمنتجةّالوحدةّمنّنوعّلكل

ّ
ّعناصـرّمـنّوالمخـرجّالمضافةّالقيمةّاستعمال 33-84

ّالعـــــــــرضّجـــــــــداولّفـــــــــيّالرئيســـــــــيةّاألهـــــــــداف
ّتطــــابقّلضــــمانّأســــاسّباعتبارهــــاّواالســــتخدام
ّبعــــــضّإلــــــىّوبــــــالرجوع.ّّّداخليــــــاّ ّالحســــــابات

ّهـــذهّنجـــدّالتعريفـــيّالقســـمّفـــيّالـــواردةّاألمثلـــة
 .ّّفيهّموضحةّالنقطة

ّ
ــــاتّأنّافترضــــناّاذا 33-83 ــــواردةّالبيان ــــيّال ّالمســــوحّف

ّالمعيشـــــــيةاألســـــــرّّاســـــــتهالكّحـــــــولّاألســـــــرية
ّّفرضــــــــيةّّفيصــــــــاحبهاّّصــــــــحيحةّّللســــــــجائر
ّصـــادراتّوجـــودّعـــدمّحـــولّبســـيطةّاســـتنباطية
ّنحــوّعلــىّالحقــاّ ّّالشــكلّهــذاّويحــددّللســجائر
ّالتبـــغّلمنتجـــاتّاإلجمـــاليّاالســـتخدامّافتراضـــي
ـــاّّالســـجائرّوارداتّوطـــرح صـــورةّحـــولّّيعطين
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ّلصـــناعةّالمحليـــةّالمصـــانعّمـــنالغنتـــاجّالمحلـــيّ
ّمـنّالواردةّالكمياتّمنّأقلّهذاّيكونّوقد.ّالتبغ

ّالجــــــامعّيلجــــــأّوقــــــدّالســــــجائرّتصــــــنيعّشــــــركات
ّشــــــركاتّانتــــــاجّبــــــأنّاالعتقــــــادّإلــــــىّللحســــــابات

ّالـــرغمّوعلـــى.ّّفيـــهّمبـــالغّأمـــرّالســـجائرّتصـــنيع
ّللتصــــنيعّاألساســــيةّالمــــدخالتّفــــإن,ّّذلــــكّمــــن
ّمــنّلكــلّأخــرىّأرقــامّوجــودّمــعّالتبــغّمــنّيكــون
ّقلــــةّوبــــافتراض.ّّالتبــــغّصــــناعةّووارداتّإنتــــاج

ّمنتجــاتّمــدخالتّمــنّأكثــرّللتبــغّّاالســتخدامات
ّلحسـاباتّالمعـدّقيامّحالّوفي,ّّوصادراتهاّالتبغ

ّبيانـــاتّإلــىّبــاللجوءّواالســـتخدامّالعــرضّلجــدول
ـــدّّالمعيشـــيةّّاألســـرّلنفقـــاتّاألســـريةّالمســـوح ّفق
ّأخطـاءّهنـاكّأنّإمـاّاالفتراضـاتّمنّعددّيواجه
,ّّالســـــجائرّتصـــــنيعّشـــــركاتّمـــــنّالمغـــــاالةّفـــــي

نتـــاج ّأعـــدادّأوّالـــوارداتّفـــيّّمغـــاالةّأوّالتبـــغّوا 
ّعـدمّحيـزّدخلتّالتبغّالستهالكّالمنزليةّّاألسر
 .ّّالدقيقّالتقدير

ّ
ّوأنّمــاّبلــدّفــيّاألجــرّســياراتّخــدماتّباعتبــار 33-88

ّواحـــدةّالمجتمـــعّفـــيّالمســـتخدمةّاألجـــرةّســـيارات
مضــــافّإليهــــاّّّّّلألشــــخاصّالنقــــلّعناصــــرّمــــن
ّتقــاريرّفــيّالــواردةّاألجــرةّســياراتّخــدماتّقيمــة

ّبيانـــاتّهنـــاكّيكـــونّفقـــد,ّّالســـياراتّهـــذهّســـائقي
ـــةّالســـياراتّعـــددّحـــولّإضـــافية ّأوّالبنـــزينّوكمي

ّالضـريبةّمقتطعاتّمنّأنهاّأساسّعلىّالديزل
ّاألجـــــرةّســـــياراتّلخـــــدماتّاســـــتخدامهمّبســـــبب

ــــــأتي. ــــــيمّوي ــــــاّالتقي ــــــتّمــــــاّســــــواءّهن ّهــــــذهّكان
ّفـــيّالمـــذكورةّاألعـــدادّمـــعّمتماشـــيةّالمـــدخالت
ّّمــــنّأكثــــرّشــــكلّفــــيّّاألســــرّنفقــــاتّإحصــــاء
 .ّّالّأمّالواردةّالمخرجاتّأعداد

ّ
ّجـداولّتتسـاويّعنـدماّبأنـهّعامّبشكلّويالحظ 33-80

ّفـــــــــيّزيـــــــــادةّأيّفـــــــــإنّواالســـــــــتخدامّالعـــــــــرض
ّمـــنّتكـــونّمعينـــةّلبضـــاعةّالنهـــائيّاالســـتخدام

ّفــيّنقصــانّأوّلعــرضّمجمــلّفــيّزيــادةّخــالل
ــــنفسّالوســــيطّاالســــتهالك ــــي.ّّّالبضــــاعةّل ّوف

ّاإلنتــــــاجّعــــــنّتـــــنجمّالعــــــرضّزيــــــادةّأنّحـــــال
ّمـــــعّتماشـــــياّ ّالمضـــــافةّالقيمـــــةّفتـــــزدادّالمحلـــــي
ّأنّحـالّوفي:ّّالنهائيّاالستخدامّفيّالزيادات
ّمـنّفكلّالوارداتّزيادةّمنّتنجمّالعرضّزيادة
ــــيم ــــتجّالمضــــافةّالق ــــيّوالمن ّالّاإلجمــــاليّالمحل

ّالهــامشّفــيّوضــعهماّمــع)ّّتــأثيرّأيّتشــكالن
ّالـــــوارداتّعلـــــىّضـــــرائبّوجـــــودّحـــــالّفـــــيّإال

,ّّمتشــــابهّنحــــوّوعلــــى(ّ.ّّّالمعينــــةّللبضــــاعة
ّبــــدونّالوســــيطّاالســــتهالكّفــــيّزيــــادةّأيّفــــإن
ّإلــىّحتمــاّ ّتــؤديّالمحليــةّالمخرجــاتّفــيّزيــادة

ّنقصــانّوأيضــاّ ّالنهــائيّاالســتخدامّفــيّنقصــان
ّ.ّالمضافةّالقيمةّفي
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ّوسيطّّاستهالك
ّالناتجّالمحليّاإلجماليّ/ّالمضافةّاإلجماليةّّّالقيمة

 الموظفينّّتعويض
ّ

 والوارداتّاالنتاجّعلىمخصومةّمنّالضرائبّّإعانات
 المختلطّّالدخلّاجمالي
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ّجــــــدولّأســــــفلّفــــــيّالمضــــــافةّالقيمــــــةّتضــــــاف 33-87
ـــىّّاالســـتخدام ـــدّأساســـيّنحـــوّعل ّمـــنّيكـــونّوق
ّوبيــانّالمضــافةّالقيمــةّتقســيمّأمكــنّأنّاألفضــل
تــمّ)ّالــدخلّتوليــدّحســابّّفــيّالمــدخالتّجميــع

 (ّ.7ّشرحهّفيّالفصلّ
ّ
ّ

ّنــوعّكــلّمــدخالت1ّ-33ّرقــمّالجــدولّويوضــح
ّإلـى37ّّو33ّّرقـمّالصـفوفّداخلّاإلنتاجّمن
ّّاالستخدامّجدولّمن38ّ-33ّالجزءّفي88ّ
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ّبــــالمتغيراتّّتتعلــــقّّبنــــودّإضــــافةّالممكــــنّمــــن 33-85
ّمســـــتوىّعلـــــىّاإلنتـــــاجّدراســـــةّفـــــيّالمســـــتخدمة
ّالمختصـــةّّالمـــدخالتّإلـــىّإضـــافة,ّّّالمؤسســـة
ّمـدخالتّعـنّعبارةّوهي.ّّالدخلّتوليدّبحساب
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ــــرأسّمجمــــلّتكــــوين ّللمؤسســــةّالثابــــتّّالمــــالّل
ّكمـــاّالضـــرورةّعنـــدّّويفضـــل.ّالمـــوظفينّوعـــدد
ّبإظهـــارّالقيـــامّعشـــرّالتاســـعّالفصـــلّفـــيّطـــرح
 .الكاملّالدوامّذاتّّالعمالة

  االستخدام جدولأخرى حول   توضيحات -دّ
 
 القيمةةة السةةتعماالت المتقاطعةةة التصةةنيفات        1

  الصناعة و القطاع بحسب المضافة
 

ّاالســــتخدامّجــــدولّفــــيّعمــــودّكــــلّأخــــذّويمكــــن 33-81
ّكــــــــلّوتخصــــــــيصّاالنتــــــــاجّبوحــــــــداتّمتعلــــــــق

ّالمؤسســــــــــــاتيةّالقطاعــــــــــــاتّإلــــــــــــىّالمــــــــــــدخالت
)KّّّفئـةISICّّّعمـودّويخصـص.ّاالقتصادية

.ّّالماليــــــةّالمؤسســــــاتّإلــــــى(ّالتــــــأمينّوّالمــــــال
ّالجهاتّإلىّإماّالسوقيّغيرّاإلنتاجّوتخصص
ّغيـــــرّالخاصـــــةّالجهـــــاتّّأوّالعامـــــةّالحكوميـــــة
ـــــــة ـــــــىّاألعمـــــــدةّبعـــــــضّوتخصـــــــص.ّّالربحي ّإل
ّاألجـــزاءّتخصيصـــهاّمـــعّالماليـــةّغيـــرّالشـــركات
ّالشخصـــــيةّذواتّغيـــــرّّالمشــــاريعّفـــــيّالممثلــــة

ــــة ــــةّالجــــدولّهــــذاّويقــــدم.ّّّاالعتباري ّبــــينّعالق
ّالحســاباتّوتسلســلّواالســتخدامّالعــرضّجــداول
ّقطــاعّإجمــاليّبيانــاتّبــينّاالرتبــاطّإلــىّنتيجــة

ّتوليــــــدّوحســـــابّاإلنتــــــاجّوبيانـــــاتّّالمؤسســـــات
ـــدخل ّهـــذاّّفـــيّالنقـــاشّمـــنّالمزيـــدّيطـــرحّو.ّال
ّالفصــلّفــيّباألعــدادّالمطــروحّوالمثــالّّالعــرض

 .85ّّّرقم
ّ
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ّكــلّبيــانّالفصــلّهــذاّفــيّاآلنّحتــىّطــرحّوقــد 33-46
ّالمشــتريّلســعرّواالســتخدامّالعــرضّجــداولّمــن
ّالعــــــرضّتقيــــــيمّمحــــــدداتّإضــــــافةّخــــــاللّمــــــن

ّوبـــينّاألساســـيّالســعرّبـــينّاالخـــتالفّبإيضــاح
ّإضــــــــافةّّالممكــــــــنّومــــــــن.ّّّالمشــــــــتريّســــــــعر

ّبتقليــــــلّّالعامـــــةّالتقيـــــيمّقاعـــــدةّإلـــــىّالجـــــدولين
األســــــــعارّّإلــــــــىّاالســــــــتخدامّجــــــــدولّعناصــــــــر
ّبــينّومــن.ّّّالفصــلّهــذاّفــيّالــواردةاألساســيةّّ
ّهـوّالعمـلّبهـذاّالقيامّنحوّتوجهناّالتيّاألسباب
ّالعــــــرضّجــــــدولّفــــــيّاإلعــــــدادّعمليــــــةّتســــــهيل

ّموضــحّهــوّكمــاّالحجــومّحيــثّمــنّّواالسـتخدام
 .ّباألدنى

ّ
ّ

ّّاالســــتخدامّجــــدولّعناصــــرّكافــــةّإلــــىّوبــــالنظر 33-43
ّمــــنّتتكــــونّبأنهــــاّيتضــــحّالمشــــتريّســــعرّفــــي

ّ:ّّمكوناتّستةّتحديداّ ّالعناصرمنّّالعديد
ّباألسعارّاألساسيةّالمحليّاإلنتاج

ّ
ّّالواردات
ّّالتجاريةّالهوامش
ّّالنقلّهوامش
ّّالمنتجاتّعلىّّالضرائب
ّّللمنتجاتّالمقدمةّّالماليةّاإلعانات

ّ
ّّمــــــنّاالســــــتخدامّجــــــدولّتقليــــــلّعلــــــىّوللعمــــــل 33-48

ّمـــنّعنصـــرّكـــلّتقســيمّيـــتم,ّاألساســـيةّاألســعار
ّّإلـــىّوينظـــر.ّّّبنـــودّســتةّإلـــىّالجـــدولّعناصــر

ّفــيّمتســاويةّجــداولّســتةّإنشــاءّخــاللّمــنّذلــك
ّمــنّلواحــدةّبنــودّعلــىّيحتــويّمنهــاّكــل,ّّالحجــم
ّاالسـتخداماتّمـنّالعديـدّوهناك.ّّالمكوناتّهذه

ّالعــرضّجــدولّســحبّّمجــردّمــنّأكثــرّالمتاحــة
ّذلــــكّيتطلــــبّحيــــثّالمشــــتريينّألســــعارّّأعلــــى
ّ.ّّمكوناتّالستّمنّلكلّأعمدةّستة

 
  التجارية الهوامش        

 
ّأنـــواعّأهـــمّمـــنّواحـــدةّالهامشـــيةّالخـــدماتّتعـــد 33-44

ــــيّاألنشــــطة ــــةّالحســــاباتّنظــــامّف ــــاكّالقومي ّفهن
ّإلــىّالمنــتجّمــنّتنقــلّالتــيّالمنتجــاتّمــنّالعديــد

ّوفـي.ّّّالتفرقـةّأوّبالجملـةّكانـتّسواءّالمشتري
قـــدّّالتـــيّالبضـــائعّبعـــضّهنـــاك,ّّاألمـــرّحقيقـــة
ومـنّثـمّّالجملةّتجارّّمنّالعديدّأيديّإلىّتنقل
ّتمـــول,ّّأخـــرىّجهـــةّمـــن.ّّالتجزئـــةّتجـــارّإلـــى

ــــىّالمنــــتجّمــــنّمباشــــرةّالخــــدماتّمــــنّالعديــــد ّإل
ّّالـرغمّعلى,ّوالمتداولّالشائعّهوّوهذا,ّالمشتري

ّتـذاكرّتقـدمّالسـياحةّومكاتبّشركاتّبعضّّأن
ّللبيـعّنوعّباعتبارهاّوالرياضيةّالترفيهيةّللحفالت
ّّأنّباإلضــــــافة.ّّالخــــــدماتّهــــــذهّلمثــــــلّالمفــــــرق
ّالمعروضـــــةّالماليـــــةّاألدواتّمـــــنّالعديـــــدّهنـــــاك
ّأســـاسّعلـــى(ّّشـــرائهاّإعـــادةّيـــتمّحيـــث)ّّللبيـــع
ّمثــــالّويعــــد.ّّّوالبيــــعّالشــــراءّســــعرّبــــينّالفــــرق

ّلمثـــلّالشـــارحةّاألمثلـــةّإحـــدىّاألجنبيـــةّالمبادلـــة
ّللخدمــــةّأيضــــاّالفــــروقّهــــذهّعــــرضّمــــنّّذلــــك

ّمثـالّفـيّنجـدّوقـدّالزبـونّإلـىّالمقدمةّالهامشية
ّمنـــتجّأنـــهّعلـــىّيعامـــلّالهـــامشّبـــأنّّالخـــدمات
ّمثـــالّفـــيّونجـــدّّالخـــدماتّبصـــناعاتّمخـــتص
ّلألنشــــطةّمنفصــــلّنــــوعّكــــلّتغطيــــة,ّّالبضــــائع
ّالبضــائعّلكافــةّوالتجزئــةّبالجملــةّالبيــعّوخــدمات

ّتجــارّمــنّمخــرجّأنــهّعلــىّيــدخلّمنهــاّالعديــد.ّ
ّمنهـاّالبعضّأنّحينّفي,ّوالمفرقّبالجملةّالبيع
ّ.ّثانويّنشاطّأنهّعلىّيقدم

ّالهـوامشّاستخدامّفصلّإلىّّحاجةّهناكّوليس 33-43
ّبالجملــــــةّالبيــــــعّتجــــــارّمــــــنّّالمقدمــــــةّالتجاريـــــة
ّفيـــهّمـــدرجّاالســـتخدامّجـــدولّأنّطالمـــاّوالمفـــرق

ّّأن:3ّّّ-33ّجــدولّويوضــح.ّســعرّالمشــتريّّ
ـــــيمّإضـــــافات ـــــيّتطـــــرحّّالمختلفـــــةّالبضـــــائعّق ّف
ّبحيـثّالتجاريـةّالهـوامشّلعرضّسلبيةّمدخالت

ّجــــدولّفــــيّإليضــــاحهّمتبقــــيّعــــرضّيوجــــدّال
 .ّّاالستخدام

ّ
ّفيـتم,0ّّّو4ّّرقـمّالفصـلّفـيّموضـحّهـوّوكما 33-48

ّأنّباعتبـــارّالتجاريـــةّللمعـــامالتّالتقســـيمّفـــرض
ّفــيّتطلــبّوالمفــرقّبالجملــةّالبيــعّتجــارةّّنشــاط
ّاعتبـــاراتّعلـــىّوبنـــاءّالقوميـــةّالحســـاباتّنظـــام

ّاألســـــبابّتوضـــــحّواالســـــتخدامّالعـــــرضّجـــــداول
ّكافــــــةّعــــــرضّبفــــــرضّالــــــنهجّهــــــذاّســــــلكّوراء

ّفـيّوالتفرقـةّالجملـةّتجـارّمـنّالمتداولةّالبضائع
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ّالمشــتريّعلــىّلعرضــهاّبينهمــاّواالســتالمّالتســلم
ّالعــــــرضّبضــــــائعّصــــــفوفّكافــــــةّفــــــإنّوبــــــذلك

ومـــــــنّ,قيمـــــــةّلهـــــــاّليســـــــتّاالســـــــتخدامّوجـــــــداول
ّوالتفرقــةّبالجملــةّالبيــعّتجــارّاســتخدامّالمفتــرض

ّيعــرضّلــنّمعظهمــاّأنّبفرضــيةّالبضــائعّلكافــة
ّأوّالمنزليـــــةّّاألســـــر,ّّالمنتجـــــةّالوحـــــداتّعلــــى

ّببنـدّالمنزلـيّاالسـتهالكّنمـطّويوضح.ّالحكومة
ّالجملــــةّتجــــارّمــــنّللمشــــترياتّّكبيــــرّتفصــــيلي
ّأوّالتصـنيعّشـركاتّعنّالنظرّبصرفّوالمفرق
ـــينّالواضـــحّاالخـــتالفّمـــعّوحتـــى.ّّّالزراعـــة ّب
ّيمكــــــنّفــــــالّالبقالــــــةّومحــــــالتّاألثــــــاثّمتــــــاجر
ّتـــمّالتـــيّالمـــأكوالتّأنـــواعّحـــولّالـــدقيقّالتحديـــد
ـــعّوكـــذلكّشـــرائها ـــاثّقطـــعّّبي ّكانـــتّســـواءّاألث
 .ّّالمعدنّأوّالخشبّمنّمصنعة

ّ
ّالعـرضّللجـدولّالمعيـاريّالتعامـلّمعاييرّوتتبع 33-40

ّالتجاريــــةّالمعــــامالتّتقســــيمّقواعــــدّواالســــتخدام
ّبالجملــةّالبيــعّأنشــطةّمــدخلّلقيــاسّالمســتخدمة
ّللمنــتجّشــراءّعمليــةّكــلّإلــىّوينظــر.ّّّوالمفــرق

ــــةّأوّالتفرقــــةّّبــــائعّمــــن ّمنــــتجّأنــــهّعلــــىّالجمل
ّإليهــاّينظــرّمنهــاّفواحــدة.ّّّاآلخــرّعــنّمختلــف
ّبأســــــعارّّتقــــــيمّّعينيــــــةّّبضــــــاعةّأنهــــــاّعلــــــى

ّهــامشّأنهــاّعلــىّإليهــاّينظــرّواآلخــرّالمنتجــين
ّاســتخدامّبأنــهّالبضــائعّشــراءّويوضــح.ّّّتجــاري

ـــــىّالهـــــامشّيوضـــــحّبينمـــــا,ّّللبضـــــاعة ـــــهّعل ّان
ـــــعّتجـــــارّمـــــنّالمقدمـــــةّللخـــــدماتّاســـــتخدام ّالبي
ّبــــأنّمالحــــظّهــــوّوكمــــا.ّّّالمفــــرقّأوّبالجملــــة
ّالبيـــــعّتجـــــارّلنشـــــاطّّتفصـــــيليّوصـــــفّهنـــــاك
ّّواالسـتخدامّالعـرضّجـداولّفـيّوالجملةّبالمفرق
ّتكـــاليفّتحمـــلّاألحـــولّمعظـــمّفـــيّبأنـــهّنتيجـــة

ّمتعـــددةّفئـــاتّإلـــىّالمتناســـبةّالمختلفـــةّالهـــوامش
ّّاألســـــرّّالمثـــــالّســـــبيلّعلـــــى,ّّالمشـــــتريينّمـــــن

ّمــــــنّأعلــــــىّتجاريــــــةّّهــــــوامشّّتــــــدفعّالمنزليــــــة
ـــــةّالمؤسســـــات ـــــف,ّّالحقيقـــــةّوفـــــيّاإلنتاجي ّتختل
ّلشـــراءّالمنزليـــةّّاألســـرّعلـــىّالتجاريـــةّالهـــوامش

ـــذّنفـــسّمـــنّالبضـــاعةّنفـــس ـــاتّعـــنّالمنف ّالكمي
ّمتناســــبةّصــــغرىّهــــوامشّتحمــــلّالتــــيّالكبــــرى
ّجــــــامعّويقــــــوم.ّاألصــــــغرّالكميــــــاتّمــــــنّأكثــــــر

ـــدورهّالحســـابات ـــهّباســـتخدامّب ّالمتخصصـــةّخبرت
ّتفصـــيليّإطـــارّفـــيّالتقســـيمّعمليـــةّعلـــىّللتقيـــيم

ّ.ّّالمنتجّللمستوى
ّ
  النقل هوامشّ
 

ّبــــينّاالخــــتالفّمراجعــــةّفــــيّموضــــحّهــــوّكمــــا 33-47
ّّاألساســـــيّوالســـــعرّوالمنتجـــــينّالمشـــــتريّســـــعر

ّإصــدارّعنـدّيـتمّذلــكّأنّفيتضـحّالنقـلّوهـوامش
.ّّّالنقــلّخــدماتّمــنّخدمــةّلكــلّمنفصــلةّفــواتير
ّيتطلـبّفـالّفـاتورةّفـيّمنهمّكلّفصلّحالّوفي
ّعلــىّالنقــلّخــدماتّلمعاملــةّنتيجــةّتقســيمّعمــل
ّالحســاباتّمعــدّعمــلّويعـد.ّّّمســتقلّمنــتجّأنهـا

ّبعـــضّيعـــرضّالمثـــالّســـبيلّعلـــىّمطلوبـــاّ ّأمـــراّ 
ّّللمشـترياتّالمجـانيّالنقلّعمليةّأحياناّالموردين

ّالمنتجـاتّبنقـلّخاصـةّّوتكلفـةّمعينـةّقيمةّذات
ّ.ّالخفيفة

 
  المنتجات على الضرائب

 
ّنفـــــسّعلـــــىّالمضـــــافةّالقيمـــــةّضـــــريبةّّتخصـــــم 33-45

ـــبعضّالمنـــتج ـــداُّ)ّّالمســـتخدمينّل ّالوحـــداتّتحدي
ّلألســرّالخصــمّعمليــةّوتعــد(ّ.ّّوغيرهــاّالمنتجــة
ّيصــــــعبّالتــــــيّاألســــــبابّمــــــنّواحــــــدةّالمنزليــــــة

ّّواالســــــــتخدامّالعــــــــرضّجــــــــدولّفــــــــيّإيضــــــــاحها
ـــــــيّالمخصـــــــص ّّوترتفـــــــع.ّّّالمشـــــــتريّســـــــعرّف

ـــــةّالنســـــبة ـــــيّاالســـــتخدامّمـــــنّالمبين ّلألســـــرّالكل
ــــــة ــــــرّالضــــــريبةّعنصــــــرّخــــــاللّمــــــنّالمنزلي ّغي

ّللوحـداتّاالسـتخدامّبحصصّمقارنةّالمستقطعة
ّمــنّوالنقــلّالتجــارةّهــوامشّطــرحّوبعــد.ّالمنتجــة
ّالتاليـةّالخطـوةّتـأتىّثـم,ّّالمشتريّسعرّتقديرات

.ّّّالمســتقطعةّغيــرّالمضــافةّالضــريبةّطــرحّفــي
ّّالمســــتقطعةّغيــــرّالضــــريبةّطــــرحّعمليــــةّويعــــد
ّيمثـــلّأنـــهّإالّالنهـــائيينّللمســـتخدمينّســـهالّأمـــراّ 

ّّأنّحيــــــثّالوســــــيطّاالســــــتهالكّلــــــدىّصــــــعوبة
ّاســـــتقطاعّإلـــــىّيخضـــــعّقـــــدّاالســـــتهالكّمعظـــــم
ّّتطـــــــرحّوعنــــــدما.ّّّالمضــــــافةّالقيمــــــةّّضــــــريبة
ّتقيــيم,ّّالمســتقطعةّغيـرّالمضــافةّالقيمــةّضـريبة

ّســـعرّداخـــلّّاالســـتخدامّجـــدولّفـــيّالمـــدخالت
 .ّّالمنتج

ّ
ّإذاّإالّذلــكّّمخالفــةّالــدولّبعــضّفــيّيمكــنّالوّ 33-41

ّعلـــىّالضـــرائبّبعـــضّطـــرحّاإلمكـــانّفـــيّكـــان
ّفـــيّالمـــدخالتّبإزالـــةّالطلـــبّحســـبّالمنتجـــات
.ّّّّاألساســــــيّالســــــعرّنحــــــوّاالســــــتخدامّجــــــدول
ّصـفّإدخـالّالضروريّفمنّذلكّاستكمالّوعند
ّهــذاّيوضــحّحيــثّّاالســتخدامّجــدولّفــيّجديــد

ّالمســـــتحقةّالمنتجـــــاتّعلـــــىّّالضـــــرائبّالصـــــف
ّويحتسـب.ّّّالمعنيـةّالمنتجـةّالوحـداتّمنّالدفع
ّفـيّالوسـيطّاالسـتهالكّتكلفـةّضمنّالصفّهذا

ّعليــهّيكـونّالـذيّالمنــوالّبـنفسّالمشـتريّأسـعار
ّيتضـــمنّكمـــا.ّوالنقـــلّالتجـــارةّهـــوامشّمـــدخالت

ّّخضـوعّعنـدّالوارداتّعلىّالضرائبّبعضّذلك
ّاالســــــتهالكّمــــــنّجــــــزءّّتمثــــــلّالتــــــيّالــــــواردات
ّّالتـــــابعّالمـــــدخلّّعلـــــىّالضـــــرائبّإلـــــىّالوســـــيط

ــــــطّوال.ّّلالقتصــــــاد ــــــينّيخل ّالضــــــرائبّصــــــفّب
ّللجــــــدولّّالوســـــيطّاالســـــتهالكّّبجـــــزءّالمعنيـــــة

ّالقيمــةّجــزءّفــيّالموضــحّالصــفّمــعّاالســتخدام
ّاإلنتـاجّتقيـيمّعندّاالستخدامّجدولّمنّالمضافة

ّالصــــفّهــــذاّويوضــــح.ّّالمنتجــــينّأســــعارّفــــي
ّمـــنّّالمســـتحقةّّالمنـــتجّعلـــىّالضـــرائبّمقـــدار

ّّاســتخدامّبخــالفّالوحــدةّمــنّالمــزودةّالمنتجــات
ّالوحــدةّمـنّالمســتحقةّّالمنتجـاتّعلــىّالضـرائب

ّ.ّّالمنتجاتّعلى
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 االستخدام مصفوفة في الواردات  محتوى:  10-14 جدول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 (0)زراعيةّوتشجيريةّومنتجاتّاسماكّّمنتجات
ّ

ّ(1)ّوماءّوغازّوكهرباءّومعدنيةّخامّمواد
ّ

 (4-2) ّتصنيع
ّ

ّ(5) ّتشييد
ّ

ّ(6ّ)نقلّّخدمات
 (73-72)وتأمينّّمال
ّ

ّ(72-73)ّواستئجاريةعقاريةّإيجاريةّّخدمات
 (8) نتاجّّخدمات أعمالّوا   

 (93-92) مجتمعيةّواجتماعيةّّخدمات
ّ(99-94) أخرىّّخدمات
 (91)ّالعامةّاالدارة
ّّّّّّ

ّفوبّ/ّسيفّّتعديلّّّّّّّ
ّخارجيةّللمقيمينّّمشترياتّّّّّّ

 
 ّالوارداتّإجمالي

 االستهالك
 الوسيط

 االستهالك
 النهائي

 الواردات إجمالي المال رأس تكوين

    

27 10 0 37 
    
61ّ0 0 61 
100 100 84 284 
0 0 0 0 
37 25 0 62 
17 0 0 17 
    
0 0 0 0 
0ّ5  5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0ّ0 0 
-5 -3 -2 -10 
 43  43 
237 180 82 499 

ّ
 

ّّالمنتجات على المالية اإلعانات       
ّ

ّعلــــــىّالماليــــــةّاإلعانــــــاتّأخــــــرىّمــــــرةّتضــــــاف 33-36
ّالمنتجـــاتّعلـــىّالضـــرائبّطـــرحّعنـــدّالمنتجـــات

ّتطـابقّيوجدّوال.ّاالستخدامّجدولّمدخالتّمن
ـــــاتّضـــــمنّّالمضـــــافةّالقيمـــــةّّلضـــــريبة ّاإلعان
ّإزالــةّمــعّاإلعانــاتّإزالــةّيتطــابقّوبــذلكّالماليــة

ّعلــــــىّمنهــــــاّأكثــــــرّالمنتجــــــاتّعلــــــىّالضــــــرائب
 .ّّالمضافةّالقيمةّضريبة

ّ
  المحلي اإلنتاج عن الواردات فصل       

 
ّكإحـــدىّالمحلـــيّاإلنتـــاجّّعـــنّالـــوارداتّتفصـــل 33-33

ّّفــــــيّاالســــــتخدامّلجــــــدولّاإلضــــــافيةّالتنســــــيقات
ــــي.ّّاألساســــيّالســــعر ّال,ّّالحــــاالتّبعــــضّوف
ّكـــانّإذاّحـــالّالفصـــلّإجـــراءّفـــيّمشـــاكلّتوجـــد
ّهـذاّيـدخلّلـمّأوّأجنبيـةّدولةّمنّالمنتجّمصدر
ّعمليـــــــةّوتصـــــــعب.ّّّاالســـــــتيرادّدائـــــــرةّالمنـــــــتج
ّمصـادرّمـنّمتـوافرةّالمنتجـاتّكانـتّإذاّالفصل
ّعلـــــىّالتعـــــرفّطريقـــــةّوتعـــــد.ّّوأجنبيـــــةّمحليـــــة

ّفـيّاإلطـالقّعلىّتدخلّالّالتيّالمنتجاتّتحديد
ّفـــيّالمتبعـــةّالحلـــولّمـــنّواحـــدةّاالســـتيرادّنطـــاق
ّبشـكلّتتضـمنّالعمليـةّهـذهّأنّإالّالفصـلّعملية
ّ.ّّعليهّمطلعّّوتقييمّكبيرةّوخبرةّمعرفةّعام
ّ

ّمــنّالــوارداتّجانــب:38ّّّ-33ّالجــدولّيوضــح 33-38
36ّّ-33ّالجــــــــدولّويوضــــــــح38ّّ-33ّالجــــــــدول
ّمقـدارّتوضـحّوالتـي48ّّو83ّ,81ّّرقمّاألعمدة
ـــواردات ّالوســـيطّاالســـتهالكّمـــنّبكـــلّالمتعلقـــةّال
ّ.ّّالمالّرأسّوتكوينّوالنهائي

 
ّ الحجوم ناحية من االستخدام جدول عرض       .3
ّ

ّفقــــــــطّواالســــــــتخدامّالعــــــــرضّإطــــــــاراتّتتقيــــــــدّال 33-34
ـــــــيمّبتقـــــــديرات ـــــــةّالق ّواالســـــــتخدامّللعـــــــرضّالحالي
ّتقــديراتّّوضــبطّتــوازنّتضــمنّأنهــاّبــلّللموازنــة
ّّمـــعّّآخـــرّلعـــامّاألســـعارّفـــيّالموضـــحةّالكميـــة
ّجــــــدولّفــــــيّّالمدرجــــــةّاألســــــعارّسلســــــلةّتــــــرابط

ّتعـــد,ّّعمومـــاّ .ّّالكميـــةّوجـــدولّالحاليـــةّاألســـعار
ـــــة ّالعـــــرضّجـــــداولّإعـــــدادفـــــيّّاألفضـــــلّالطريق

ّالحاليــــةاعــــدادّالجــــداولّبــــالقيمّّّهــــوّواالســــتخدام
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.ّالقــــيمّبــــالحجومّمــــعّالوقــــتّنفــــسّفــــيّّللكميــــة
 .ّالثنائيّالتوازنّإلحداث

ّ
ّلمؤشـــراتّأنظمـــةّالـــدولّمـــنّالعديـــدّفـــيّوتوجـــد 33-33

ّوســعرّالمســتهلكّســعرّّمؤشــراتّمثــلّاألســعار
ّوتوجــــد.ّّّوالصــــادراتّالــــوارداتّوســــعرّالمنــــتج

ّوطريقـــــــــةّالمنهجيـــــــــاتّحــــــــولّدوليـــــــــةّكتيبــــــــات
ّاألنظمــةّهــذهّلمثــلّالنظمــيّواإلعــدادّاالســتخدام
ـــــنهجّعشـــــرّالخـــــامسّالفصـــــلّويطـــــرح ّالعـــــامّال
ّلخفــــضّلألســــعارّاألمثــــلّواالســــتخدامّللتطــــوير
ّبنقــاشّذلــكّويتبــع.ّّّالقوميــةّالحســاباتّتضــخم
ـــــمّمـــــاّأنّحـــــينّفـــــيّّعـــــام ـــــاّتقديمـــــهّت ّهـــــوّهن

ّالعـــــــــرضّجــــــــداولّعلــــــــىّالنقــــــــاشّالســــــــتكمال
ّالتـــــيّالمشـــــاكلّالقســـــمّويوضـــــح.ّّّواالســـــتخدام
ّالعــــــــرضّجـــــــدولّشــــــــرحّّفـــــــيّطــــــــرحّتتطلـــــــب

ّّمجــردّمــنّأكثــرّالكميــةّمفــرداتّفــيّواالســتخدام
ّولــذلك.ّالتوحيــدّطريقــةّحــولّتفصــيليةّإرشــادات
ـــــــــدم ـــــــــاتّحـــــــــولّالمراجـــــــــعّتق ّوّاألســـــــــعارّكتيب

ّالتوحيـــــدّّعمليـــــةّفـــــيّالمخصصـــــةّالمســـــتندات
ّالمــــدخلّوجــــداولّواالســــتخدامّالعــــرضّلجــــداول
ّالعــرضّلجــداولّايروســتاتّكتيــبّمثــلّوالمخــرج

ّ.8665ّّّنسخةّوالمخرجّوالمدخلّواالستخدام
 

 سةعري تكمةيش اجةراء ينبغةي التةي الجداول أي         
  لها؟
 

ّتجميــــعّعنــــدّاألولــــىّالفكــــرةّالبــــالّعلــــىّيخطــــر 33-38
ّهــوّّالحجــومّوفــقّاالســتخدامّوّالعــرضّجــداول

ّّاألساسـيّالسـعرّفـيّالجـداولّمعّالعملّيتمّهل
ّمــــــنّالعديــــــدّوهنــــــاك.ّّّالمشــــــتريينّأســــــعارّأو

ـــــيّالنقاشـــــات ـــــدةّجـــــاءتّالت ـــــةّمؤي ّلهـــــذاّومخالف
 .ّّالخيار

ّ
ّوالنقـــلّالتجاريـــةّالهــوامشّعناصـــرّكافـــةّتفصــل 33-30

ّاإلعانـــاتإلـــىّالضـــرائبّمطروحـــا ّمنهـــاّّاضـــافة
ّفـيّوالخـدماتّالبضائعّقيمةّمنّالمنتجاتّعلى

ّمــعّالعمــلّعنــدّوذلــكّّاألساســيّالســعرّجــدول
ّأنّنتيجــــةّلــــبسّيحــــدثّقــــدّو.ّّّالجــــدولّهــــذا

ّمؤشــــراتّعــــنّعبــــارةّبأنهــــاّالمعروفــــةّاألســــعار
ّالمنـــتجّأســـعارّبمفهـــومّتتعلـــقّالّالمنـــتجّللســـعر
ّتتعلـــــقّلكونهـــــاالحســـــاباتّالقوميـــــةّّّنظـــــامّفـــــي

ّجــــــداولّبحصــــــرّوتقــــــوم.ّّّاألساســــــيّبالســــــعر
الضـــــــــرائبّّوتـــــــــأثيروالنقـــــــــلّّالتجـــــــــارةّهـــــــــوامش

ــــــاتمخصــــــوماّمنهــــــاّ .ّالمنتجــــــاتّعلــــــىّاإلعان
ّلتخفـــــــيضّبالتـــــــاليّمناســـــــبةّالمنتجـــــــينّأســـــــعار

ّلجــــداولّاألساســــيّبالســــعرّالخاصــــةّالصــــفوف
ّالمــدخالتّأنّأســاسّعلــىّواالســتخدامّالعــرض
ّأكثــــرّاالســــتخدامّجــــدولّصــــفّفــــيّةالمتضــــمن
ـــــذيّالحـــــالّمـــــنّتناســـــقاّ  ـــــهّال ّســـــعرّجـــــدولّعلي

ّمــــنّالتحقــــقّّيتطلــــب,ّّهــــذاّومــــع.ّّّالمشــــتري
ّلتبريـــــــرّالناجمـــــــةّالمـــــــدخالتّتطـــــــابقّّمطلـــــــب
.ّّمـــدخلّلكـــلّالمفـــردّاألســـعارّمؤشـــرّاســـتخدام
ّوّبـالهوامشّالملحقـةّالعناصرّأنّإلىّباإلضافة

ّهــذاّيثيــرّمــاّمنفصــلّبشــكلّّتــنكمشّّالضــرائب
 .ّّالتطبيقيةّوّالنظريةّالمشاكلّمنّعدد

ّ
اســـتخدامّأكبـــرّللـــرقمّّويحصـــلّأقـــلّمشـــاكلّتـــنجم 33-37

ّمـــــعّالتعامـــــلّعنـــــدالقياســـــيّألســـــعارّالمســـــتهلكّ
الهـــــــــوامشّّعلـــــــــىّبالعمـــــــــلالمشـــــــــترينّّأســـــــــعار

ّسـعرّمؤشـراتّارتفـاعّمـنّالرغمّوعلىوالضرائبّ
ّالّالمزعومـــــــــــةّاالفتراضـــــــــــاتّأنّإالّالمســـــــــــتهلك
ّفـــــيّالموجـــــودةّاالفتراضـــــاتّمـــــعّكليـــــاّ ّتتناســـــب
ّّواالستخدامّالعرضّجداول

ّوالــوارداتّالصــادراتّتكمــيشّفــيّمشــاكلّوهنــاك 33-35
ّجــــدولّأوّالمشــــتريينّأســــعارّجــــدولّكــــانّســــواء
ّّّاألساسيّالسعر

 
  التطابق       

 
ّســــعرّمؤشــــرّاســــتخدامّحــــولّالمســــوغاتّوتحــــدد 33-31

ّالعـــــــــرضّجـــــــــدولّصـــــــــفوفّلتكمـــــــــيشّالمنـــــــــتج
ّمتجانســةّالصــفوفّعناصــرّأنّحــولّواالســتخدام
وهنالـــكّ.ّّســـعرّموحـــدّعبـــرّالصـــفوفّالســـتخدام

ّسببينّلعدمّامكانيةّذلك
ّالتــيّالمشــتريّســعرّصــفوفّعناصــرّتتطــابقّال 33-86

ّمــنّوالنقــلّالتجــارةّهــوامشّمــنّكــلّعلــىّتشــتمل
ّمنهااإلعانـــاتّمطروحـــاّالضـــرائبّوكـــذلكّجانـــب
ّالّذلــكّبــأنّمالحــظّهــوّوكمــا.ّآخــرّجانــبّمــن
ّذاتـــهّالتناســـبّفـــيّالمنـــتجّوتيـــرةّنفـــسّعلـــىّيقـــع

ــــــد ــــــل.ّّالمســــــتخدمينّمــــــنّللعدي ــــــةّويقل ّهــــــذهّإزال
ّهنـــــاكّأنّإالّالتطـــــابقّعـــــدمّمشـــــكلةّالمـــــدخالت

ّتظــلّولــذاّالتمــرينّفــيّمدرجــةّالتقــاربّمــنّدرجــة
ّ.ّّالتطابقّعدمّبقاياّمنّمشكلةّهناك

ّالتطـــابقّعـــدمّمـــنّاآلخـــرّالســـببّأيضـــاّويرجـــع 33-83
ّكبــرىّدرجــاتّوتوجــد.ّالتوحيــدّعمليــةّإلــىّنتيجــة
ّتــوفرّمــنّالــرغمّعلــىّصــفّكــلّفــيّالتوحيــدّمــن
ّالعــــرضّجــــداولّفــــيّالمنتجــــاتّمــــنّكبيــــرّعــــدد

ّ.ّّّواالستخدام
ّالطــــــولّإلــــــىّطبقــــــاّالبراغــــــيّّأســــــعارّوتختلــــــف
ّحتـىّمنهـاّالمسـتخدمّوالمـوادّللرأسّوالنوعّوالقطر
ّالمعدنيــةّالمنتجــاتّمــنّالبراغــيّهــذهّفصــلّعنــد

ّالعمــــلّالصــــحيحّمــــنّيكــــونّالّأنــــهّإال.ّاألخـــرى
ّهـــــذهّمـــــنّنــــوعّبكـــــلّللتعريــــفّّالبراغـــــيّبفصــــل
ّتعـدّكمـاّمنفصـلّشـكلّعلـىّالبراغـيّمـنّاألنواع
ّّعــــنّمنفصــــلّبشــــكلّالبراغــــيّكــــلّتحديــــدّفكــــرة

ّغيــــرّأمــــراّ ّاألخـــرىّالمعدنيــــةّالمــــوادّوّالمســـامير
ّأنهـاّإالّالتطـابقّمشـكلةّحتمـاّ ّهناّوتكمن.ّّّوارد
ّالبيانـــاتّمـــنّتفصـــيليّمســـتويّباعتبـــارّتحـــلّقـــد

ّنــوعّتحديــدّعنــدّالمنــتجّســعرّمؤشــرّمــنّالمتاحــة
ّالعـــرضّجـــداولّفـــيّعليهـــاّالمتعـــارفّالمنتجـــات
ّ.ّواالستخدام

ّ
  المستهلك سعر بمؤشرات لعملاّّّّّّّّ

ّ
ّالنكمــــــاشّالمســــــتهلكّســــــعرّمؤشــــــراتّتســــــتخدم 33-88

ّالمشــــتريّســــعرّعنــــدّالمعيشــــيةّاألســــرّاســــتهالك
ــــــد ّاألوزانّتتطــــــابقّوال.ّّّمنفصــــــلّّمســــــتوىّعن
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ّالمسـتهلكّسـعرّمؤشـراتّتجميـعّفـيّالمستخدمة
ّعــنّالنفقــاتّعمــودّفــيّالــواردةّاألوزانّمــعّكليــاُّ

ّاألوزانّأنّإلـــىّيرجـــعّهـــذا.ّّّاألســـرّاســـتهالك
.ّّّالنفقـاتّقـوائمّبعـضّوتستثنىّآخرّبعامّترتبط
ّالمسـتهلكّسـعرّمؤشـراتّاستنتاجّالمحتملّومن
ّالغالـــــبّوفـــــي.ّّالمعيشـــــيةّّاألســـــرّمســـــوحّمـــــن

ّالغنيــةّّاألســرّالمعيشــيةّّاألســرّمســوحّتحصــر
ّشـــموليةّأقـــلّالتغطيـــةّنظـــامّيكـــونّولـــذاّوالفقيـــرة
ّفـــــيّالمعيشـــــيةّلألســـــرّاالســـــتهالكّأعـــــدادّمـــــن

ّموضـحّهـوّوكمـا.ّّّواالسـتخدامّالعـرضّجـدول
ّلـــــبعضّالجـــــدولّتـــــوازنّيـــــؤديّقـــــد,ّّبـــــاألعلى
ّبعـــضّالمعيشـــيةّّاألســـرّمســـوحّمـــنّالعناصـــر
ّعلــــىّالتبــــغّمنتجــــاتّإلــــىّوبالنســــبة.ّّّالتعــــديل
ّالتعـــديالتّبعـــضّهنـــاكّيحـــدث,ّّالمثـــالّســـبيل

ّوفــيّالمســتهلكّسـعرّمؤشــرّأوزانّفــيّالمشـابهة
ّتنســيقيةّتعــديالتّتجــريّالّقــدّاألخــرىّالحــاالت
ّ.ّّالمستهلكّسعرّمؤشرّأوزانّداخل

ّ
  والصادرات لوارداتاّّّّّّ

ّ
القياسةةي ألسةةعار الةةواردات فيةةه اشةةكالية،   الةةرقم 33-84

ـــدّتعتمـــد حيةةةث ـــةّمـــنّالعدي ّمؤشـــراتّعلـــىّالدول
ّتغييـراتّاالعتبارّبعينّاألخذّدونللوحدةّّالقيمة
نّتــــوفرّّحتــــى.ّّمناســــبّنحــــوّعلــــىّّالجــــودة وا  ّفــيّمشــكلةّهنــاكمؤشــرّأســعارّالــوارداتّيبقــىّ
ّالســــعرّمؤشــــراتّفــــيّتفصــــيليةّدرجــــاتّتطــــابق

ّعـــالوة.ّّواالســـتخدامّالعـــرضّجـــداولّلمنتجـــات
ّالتقيـــــيمّوصـــــفّفـــــيّذكـــــرّومثلمـــــاّذلـــــكّعلـــــى

ـــــــوارداتّســـــــعرّفـــــــيّالصـــــــحيح ـــــــتمّّّال ّإجـــــــراءي
ّهـــــوامشّدفـــــعّكيفيـــــةّحـــــولّمختلفـــــةّافتراضـــــات

ّمــنّالمشــتريينّطريقــةّنفــسّعلــىّوالنقــلّالتجــارة
ّأســـعارّحالـــةّفـــيّإيضـــاحهّيمكـــنّوهـــذا.األفـــراد

ّأســــعارّبــــينّاالخــــتالفّويخضــــع.ّّّالصــــادرات
ّنفـــــسّعلــــىّالمنــــتجّســـــعرّومؤشــــراتّالــــواردات
ّعلـىّالصادراتّأسعارّتقييمّافتراضّإليّالمنتج
ّســــعرّمؤشــــرّتقيــــيمّيــــتمّحيــــثّاالقتصــــادّحــــدود
ّمــــــنّالخارجــــــةّالبضــــــائعّأســــــاسّعلــــــىّالمنــــــتج
ّ.ّّالمصنع

 
  والنقل التجارة هوامش       

 
ّالتجــــارةّهــــوامشالضــــروريّأيضــــا ّعــــرضّّمــــن 33-83

ّيتســــــاوىّعنــــــدماّّالحجــــــومّخــــــاللّمــــــنّوالنقــــــل
ّالجـــاريّالعـــامّفـــيّالمشـــتريّســـعرّفـــيّالهـــامش

ّالهــامشّكميــةّقيــاسّفــإنّاالســاسّســنةّفــيّكمــا
ّأنّحيــثّالنفقــاتّحجــمّبتناســبّتكــونّبــالحجوم
ّمـعّبالتطـابقّيكـونّالسـعرّوتحـركّالكميةّقياس
ّالغالـبّوفـي.ّّعليـهّالهـامشّيطبـقّالذيّالمنتج
ّوالفتــرةاالســاسّّســنةّبــينّّالهــامشّمعــدلّيتغيــر
ّالهــوامشّمعـدالتّفـيّاالخـتالفّبسـببّالجاريـة

ّالمنتجـاتّخلـطّفـيّالتغييـرّبسببّأوّالمطروحة
ّالمطـروحّالنقاشّعلىّعالوة.ّّّماّمجموعةّفي
ّالمســتهلكّســعرّمؤشــراتّكتيبــاتّفــيّيوجــدّفقــد

ّلحســـابّاســـتنتاجّطـــرقّالمنـــتجّســـعرّومؤشـــرات
 .ّبالحجومّالهوامشّتقديرات

 
  المنتجات على اإلعانات منها مخصوما الضرائب      

 
ّلعـــــرضّالمســـــتخدمةّالطـــــرقّمـــــنّالعديـــــدّهنـــــاك 33-88

ّعلــىبيانــاتّالضــرائبّمخصــوماّمنهــاّاالعانــاتّ
ّفيهــاّيــتمّالتــيّالطريــقّعلــىّباالعتمــادّالمنتجــات

 .الضريبةّجمع
ّ

ـــتم 33-80 ـــنفسّالحجـــومّحســـابّي ـــةّب ّالمنصـــوصّالطريق
ّيـــــتمّعنـــــدماّوالنقـــــلّالتجـــــارةّهـــــوامشّفـــــيّعليهـــــا
سـبيلّّعلـىّللقـيمّمئويـةّنسـبةكّّّالضـريبةّحساب
 (.ّالمضافةّالضريبة)ّبندالمثالّّ

ّ
ّحســـبّجمعهـــاّيـــتمّالتـــيّالضـــرائبّبعـــضّهنـــاك 33-87

ّبالضــــــــرائبّيســــــــميّمــــــــاّوهــــــــذاّّالشــــــــراءّكميــــــــة
ّوتجبـــىّالمكـــوسّورســومّالمحـــددةّاوّالمخصصــة

ّمـــــنّالنـــــوعّهـــــذاّإلـــــىّوبالنســـــبة.ّّالطريقـــــةّبهـــــذه
ــــأثيرّبــــأنّفننجــــدّالضــــرائب ّبشــــدةّمقيــــدّالحجــــمّت
ّأيّأنّمالحظــةّمــع,ّالشــراءّكميــةّفــيّللتغييــرات

ــادةّيعنــيّالتحديديــةّالضــريبةّمعــدلّفــيّتغييــر ّزي
ّالضـريبةّفـيّالسـعرّزيـادةّتتغيـرّوقـد.ّالسـعرّفـي

ّوفـيّللتضـخمّالعامّالمستويّمعّتماشياّالتحديدية
ّإذاّالمثـالّسـبيلّعلـىّاختالفّيحدثّّقدّالغالب
ّمنــــتجّإنتــــاجّتشــــجيعّعــــدمّإلــــيّالحكومــــةّســــعت
 .والكحولّالتبغّمثلّمطروحّمعين

ّ
ّعـامّمـنّبأنـهّالضـريبةّنظامّفيّالتغييراتّوتشير 33-85

ّالمجمعــــــةّالضــــــرائبّمعــــــدلّيتغيــــــرّآخــــــرّإلــــــى
ّسالســــــــلّوتتضـــــــمن.ّّّاســــــــتبدالهاّأوّباختفائهـــــــا
ّوأيضــــاّاألســــاسّســــنةّأســــعارّاســــتخدامّالحجــــوم
ّالكميــــاتّسالســــلّوتتضــــمن.ّالضــــريبيةّالقاعــــدة
ّالحاليـــةّالقـــيمّفـــيّالمتـــاحّغيـــرّالضـــريبةّعنصـــر
ّالحاليـةّالقيمـةّفـيّالضـريبةّعنصـرّيؤثرّالّبينما
ّســعرّمؤشــرّإلــىّوبالنســبةّالحجــومّسالســلّعلــى

ّســعرّمؤشــرّمفهــومّأنّإالّســارياّ ّفيظــلّالمشــتري
 .ّّلهّبالنسبةّقيمةّذوّيظلّّالضريبة

ّ
ّمـــــــنشـــــــيوعا ّّأقـــــــلّالمنتجـــــــاتّعلـــــــىّاإلعانـــــــات 33-81

ـــــــدّإالّالضـــــــرائب ّقيـــــــاسّفيحتســـــــبّوجودهـــــــاّعن
ّّالمبادئّنفسّباستخدامّالحجوم

 
  المضافة القيمة        

 
ّبنـــودّإلـــىّينظـــر,ّّالقوميـــةّالحســـاباتّنظـــامّفـــي 33-06

ّلهـــاّيوجـــدّالّبـــأنّالمضـــافةّالقيمـــةّمثـــلّّالتـــوازن
ّمــنّتوضــح,ّّذلــكّومــع.ّّّوالســعرّللحجــمّأبعــاد
خـــــاللّّمـــــنّالحقيقيــــةّباألســـــعارّعرضـــــهاّخــــالل

ـــــدّمـــــنهجّاســـــتخدام ـــــوازنّّبن ّاعـــــدادّالســـــتنتاجّالت
 .ّّالحسابّفيّالبنودّهذهّلمثلّالحجومّتقديرات

ّ
ّفـــــيّالمنـــــتجّســــعرّمؤشـــــراتّوجــــودّعلـــــىّوبنــــاء 33-03

ّذلـــكّتطبيـــقّفـــيمكن,ّّاالســـتخدامّجـــدولّصـــفوف
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ّاألعمـدةّّومجمـوعّالعـرضّجـدولّصـفوفّعلى
ّاألرقــامّوتطــرح.ّّّبــالحجومّلألنتــاجّرقــمّلتحديــد

ّمـــــنّالمســـــتنتجةّبـــــالحجومّالوســـــيطّلالســـــتهالك
ّجــــــدولّفــــــيّالمنتجــــــاتّحســــــبّتكمــــــيشّعمــــــل

ّالمضــافةّالقيمــةّبحســابّيســمحّممــاّاالســتخدام
ـــوعّكـــلّفـــي ّقيمـــةّّبأنهـــاّالمنتجـــةّالوحـــدةّمـــنّن

ّمتبقيـــةّقيمـــةّأنهـــاّعلـــىّوصـــفهاّويـــتم.ّّمتبقيـــة
ّاســـتنتاجّأيضـــاّيمكـــنّكمـــا.ّّالحقيقيـــةّباالســـعار
ّالقيمـةّبتقسـيمّالمضـافةّللقيمـةّاالنكمـاشّمعامـل
 .ّّالحقيقيةّالقيمةّعلىّالحالية

ّ
ّهـــذهّتتبـــعّفـــيّالمحللــينّمـــنّالعديـــدّانشـــغلّوقــد 33-08

ّالمضـــــافةّالقيمـــــةّحجـــــمّانكمـــــاشّفـــــيّالمســـــألة
ّتعويضـــاتّحســـابّأيضـــاّويمكـــن.ّّّباستفاضـــة
ّالبيانـاتّتـوافرّعنـدّالحجـومّحيـثّمنّالموظفين
ّالعــــاملينّعــــددّوأرقــــامّالرواتــــبّمعــــدالتّبشــــأن

ّفـيّللتغيـراتّالبدالتّتضعّكما.ّّّومجموعاتهم
ّوالتغييــــراتّالرواتــــبّعــــنّالخارجــــةّالتعويضــــات

ّأنّحـــينّفـــيّوالكلـــيّالجزئـــيّالـــدوامّعمـــالّبـــين
ّقيمـةّانكمـاشّفـيّالنظريةّالمشاكلّبعضّهناك

 .ّّالتعويضات
ّ

ّقاعــــدةّاالعتبــــارّبعــــينّاألخــــذّالضــــروريّومــــن 33-04
ّالضـــــــــرائبّبتكمـــــــــيشّللقيــــــــامّالضـــــــــريبةّجمــــــــع

,ّّاألحـوالّمعظمّوفي.ّاالعاناتّمنهاّمخصوما
ّأوّالمــوظفينّكافــةّبعــددّاإلنتــاجّضــرائبّتــرتبط
ّهـــوّوكمـــا.ّّّاإلنتـــاجّفـــيّالمســـتخدمّالمـــالّرأس
ّيكــــونّقــــد,ّالمنتجــــاتّعلــــىّالضــــرائبّفــــيّوارد

ّفـــــيّالمـــــدرجّالحجـــــمّوعنصـــــرّالســـــعرّعنصـــــر
 .ّّبالحجومّّللقياسّالتغييراتّحساب

ّ
ّللفـائضّمـنّلألرقـامّاسـتنتاجّبعملّالقيامّويمكن 33-03

ــــدخلّالتشــــغيلي ــــقّفيمــــاّالمخــــتلطّوال ــــالقيمّيتعل ّب
ــــــــة ّالمــــــــوظفينّتعويضــــــــاتّطــــــــرحّمــــــــنّالحقيقي
ّعلـــــــىّاالعانـــــــاتّمنهـــــــاّمخصـــــــوماّوالضـــــــرائب
ّالقيمـــــــةّعلــــــىّبـــــــالحجومّيتعلــــــقّفيمـــــــاّاإلنتــــــاج
ّعلــىّالقــائمينّأنّحــينّفــي.ّّالمضــافةّالحقيقيــة
ــــــاسّيحــــــاولونّالمــــــالّرأسّخــــــدمات ّفــــــائضّقي
ّاســـتنتاجّمـــنّمباشـــرةّطـــرقّخـــاللّمـــنّالتشـــغيل
ّغيـــرّالمـــنهجّوهـــذا.ّالحقيقـــيّالتشـــغيليّالفـــائض
ّالحســـــاباتّنظـــــمّفـــــيّكمعيـــــارّعليـــــهّمتعـــــارف
 .ّّالعشرينّالفصلّفيّسردهّتمّأنهّإالّّالقومية
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ّوّالعــــــــرضّجــــــــدول33.38ّّالجــــــــدولّيوضــــــــح 33-08
ّمـــنّاألعلـــىّالجـــزءّيتكـــونّ،ّالكامـــلّاالســـتخدام

ّإجمـاليّاألولىّالعمودويوضحّ,ّّالعرضّجدول
ّببيانـاتّهـذاّويتتبـعّّالمشـتريينّألسـعارّالعرض
ّموضــحّهــوّكمــا,ّّوالنقــلّالتجــارةّهــوامشّحــول
ّواإلعانـاتّالضرائبّثمّومن8ّ-33ّالجدولّفي

ّتطـــــــرح.8ّ-33ّالجـــــــدولّفـــــــيّالمنتجـــــــاتّعلـــــــى
ّالعناصـــــــرّمـــــــنّاألعمـــــــدةّكافـــــــةّفـــــــيّالعناصـــــــر
ّسـعرّجـدولّفـيّالعـرضّإجمـاليّبعمودّالمتصلة
ّجــدولّفــيّالعــرضّإجمــاليّفيــهّيعــرضّالمشــتري
ّمـــــنّأكبــــرّبجــــزءّهــــذاويتبــــعّ,ّاألساســــيّالســــعر
ّنــوعّحســبّالمنتجــاتّعــرضّّبتصــنيفّّالجـدول

ـــــةّالوحـــــدات ّشـــــكلّهـــــذاّويعـــــد.ّّالمنتجـــــةّالمحلي
ّاأليمـنّالجانـبّوفـي3ّ-33ّالجـدولّمنّامتدادي
ّحــولّّبيانــاتّنجــدّالعــرضّجــدولّمــنّالمتطــرف
3ّّ-33ّرقمّبجدولّتتعلقّالواردات

ّبجــزءّيتعلــق38ّ-33ّجــدولّمــنّالمتوســطّالجــزء 33-00
ّاألولّالعمــودّوفــيّّاالســتخدامّجــدولّفــيّالمنــتج
ّالمشــتريّســعرّجــدولّفــيّالعــرضّإجمــاليّيوجــد

ّجـــدولّفــيّالعلــويّبـــالعمودّتحديــداّهــذاّيتعلــقّو
ّجــدولّفـيّالتاليـةّأعمــدةّالـثالثّّوتفـرغ.ّالعـرض

ّالمفصــــلةّالبيانــــاتّتظهــــرّثــــمّومــــنّّاالســــتخدام
ّوحــدةّكــلّالنــوعّحســبّالمنتجــاتّاســتخدامّعلــى
ّ.ّّمنتجة
ّّويتبـــع0ّ-33ّلجـــدولّامتــدادياّ ّنموذجـــاّ ّهـــذاّويعــد

ّالنهـــــائيّاالســـــتهالكّوعمـــــودّالصـــــادراتّبعمـــــود
ّّّالرأسماليّالتكوينّوعمود
ّرقــمّالجــدولّو7ّّ-33ّرقــمّبالجــدولّهــذاّويتعلــق

33-5ّّ
ّنجـــدّاالســـتخدامّجـــدولّفـــيّالمنـــتجّجـــزءّوتحـــت 33-07

ّبيانـــاتّّأعمـــدةوتظهـــرّ,ّّالمضـــافةّالقيمـــةّجـــزء
ّوتظهــــر.ّّالمنتجــــاتّعلــــىّواإلعانــــاتّالضــــرائب
ّالوحـدةّمـنّنـوعّلكلّالدخلّتوليدّحساباتّبيانات

ّأســـــاسّعلـــــىّللمنتجـــــاتّواســـــتخداماتهمّالمنتجـــــة
ّبالبيانــــاتّالمــــدخالتّوتتعلــــقّّوســــيطّاســــتهالك
ّبيانـاتّأيضـاّوتظهـر1ّّ-33ّجـدولّفـيّالموجزة
ّالمنتجــــةّالوحــــدةّنــــوعّحســــبّالرأســــماليّالتكــــوين
ّأعمــــــــدةّتحــــــــتّمــــــــدخالتّتوجــــــــدّوالّّوالعمالــــــــة

ّوالتكـــــــــــوينّالنهـــــــــــائيّواالســـــــــــتهالكّالصــــــــــادرات
ّّالرأسمالي

ّ
  والضرائب الهوامشّ.8ّّّّ
 

ّقيمـة4ّّرقـمّالصـفّيوضـح38ّ-33ّالجـدولّفـي 33-05
ــــــــيّالمصــــــــنعةّالمنتجــــــــات ّّّاألساســــــــيّالســــــــعرّف

ّّاإلعانـاتّاسـتقطاعّيتمّالقيمةّهذهوعندّ,3115ّّ
ّوهــــوامشوتضــــاف13ّّّّمــــنّوالضــــرائب8ّّمــــن

ّالمشـتريينّبأسـعارّالقيمةّلبيان73ّوالنقلّّالتجارة
ّجــدولّفــيّاالســتخدامّجــزءّوضــمن8303ّّّّمــن
8303ّّّّلّالكليـــــــةّالقيمـــــــةّاعتبـــــــارّيـــــــتم33-38ّ
ّحســـابهاّيـــتم73ّّمـــنّالهـــوامشّبـــأنّيشـــيرّوهـــذا
ّالنقـــلّلصــناعةّكطلــبّولـــيسّالطريقــةّهــذهّعلــى

8ّّرقــــمّالصــــفّوفــــي.ّّّمباشــــرّبشــــكلّوالتجــــارة
ّتظهــــر,ّّالجـــدولّفـــيّالعــــرضّعناصـــرّكإحـــدى
ّمـــع)ّّالنقـــلّوخـــدماتّللتجـــارةّكعـــرضّالهـــوامش
ّالزراعــــةّمنتجــــاتّكــــلّعلــــىّالمطبــــق8ّّهـــوامش
ّاإلجمـاليّّيحتسـبّولـذا(ّّوالمعـادنّالخامّوالمواد
ّالمشـتريينّأسـعارّعنـدّوالنقـلّالتجـارةّهوامشّمن
ّاإلجمـاليّمـنّأقـل3ّّرقـمّالعمـودّموضحّهوّكما
 8ّّرقمّالعمودّفيّّاألساسيّالسعرّعند
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ّالعـــرضّجـــدولّمـــنّاأليمـــنّالجـــزءّفـــيّويظهـــر 33-01
ـــــــــىّالهـــــــــوامشّحســـــــــابّطريقـــــــــة ـــــــــوارداتّعل ّّال
ّمـنّمتاحـةّالبضائعّعلىّالوارداتّبأنّويفترض
ّضـــمنّّوالشـــحنّوالتـــأمينّالتكلفـــةّعمليـــةّخـــالل
ّالخــدماتّوارداتّعلــىّالمــدفوعاتّميــزانّاعــداد
ـــــدرج3ّّو0ّّمـــــنّاألعـــــدادّأنّحـــــينّفـــــي ـــــيّت ّف

ّفـــإنّوبـــذلك.ّّالمنتجـــاتّلهـــذهّالخـــدماتّورادات
ــــــمّالعمــــــود ّّالرئيســــــيةّالتعــــــديالتّيظهــــــر80ّّرق
ّضـــــمن0ّّ,3ّّرقـــــمّالســـــلبيةّالمـــــدخالتّوتعـــــدل
ّفـــــي36ّّرقـــــمّالبنــــدّفـــــيّالتتعــــديّمـــــنّالعمــــود
ّوالتــــــأمينّالتكلفــــــةّبتعــــــديالتّالخــــــاصّالصــــــف
ّالمـــــدخلّخـــــاللّمـــــنّالتعـــــديلّويـــــتم.ّّوالشـــــحن
ّاســـتيرادّعمــودّضـــمنّالصــفّنفـــسّفــيّالســلبي
 (87ّّعمود)ّرقمّالسلع

ّ
ّفـيمكنّالطريقـةّبهـذهّالهـوامشّمعالجةّمنّوبدال 33-76

ّأســــعارّعنــــدّواالســــتخدامّالعــــرضّجــــدولّتقليــــل
ــــــــىّالمشــــــــتريين ــــــــةّاألساســــــــيةّاألســــــــعارّإل ّّبازال
ـــــــــديراتّمـــــــــنّوالضـــــــــرائبّالهـــــــــوامش ّســـــــــعرّتق
ّ.ّّّاالستخدامّعناصرّلكافةّالمشتريين

,ّّدّالقسـمّمـنّاألخيرّالجزءّفيّموضحّهوّوكما
ّلالنكمــاشّقاعــدةّباعتبــارهّالغالــبّفــيّالعمــلّيــتم
34ّّ-33ّرقـمّالجـدولّويوضـحّالحجـومّجدولّفي

ّالمنتجـــاتّعلـــىّوالنقـــلّالتجـــارةّهـــوامشّعناصـــر
ّجـــدولّفـــيّالمدرجـــةّالمنتجـــاتّعلـــىّواإلعانـــات

ّاألعمـدةّكافـةّالجـدولّهذاّيفصلّوال.33-38ّّّ
ّالتســــهيلّبغــــرضّإالّاإلنتــــاجّمــــنّنــــوعّكــــلّعــــن

-33ّرقــمّالجــدولّفــيّالعمــودّأعــدادّإلــىّللرجــوع
ّمـــــعّبدقـــــةّربطهـــــاّيـــــتم38ّ-33-33-33ّو34ّ
ّ.38ّ-33ّالجدولّفيّالمستخدمةّالعناصرّكافة

ّ
 األساسية باألسعار االستخدام جدول     .4ّ
 

ّاالســـتخدامّجـــدول33ّ-33ّرقـــمّالجـــدولّيوضـــح 33-73
ّطـرحّخـاللّمـنّذلـكّويسـتنتجّّاألساسـيّبالسعر
34ّّ-33ّرقــــمّبالجــــدولّالمتعلقــــةّالعناصــــرّكافــــة
ّوبسـبب.38ّّ-33ّبجدولّالمتصلةّالعناصرّمن

ّبــــدونّمختصــــرّشــــكلّفــــيالعــــرضّّّيــــتمّالــــدمج
ّاالسـتخدامّإنتـاجّوبيانـاتّالسـوقّإنتاجّبينّتمييز

ّأنّحــــــينّفــــــيّالســــــوقيّغيــــــرّواإلنتــــــاجّالنهــــــائي
ّمتكامــــلّبشــــكلّيــــأتيّلألعمــــدةّالرقمــــيّالتسلســــل
ّّإليهّالرجوعّلسهولة
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ّمـنّوالضـريبةّالهـوامشّعناصـرّإزالةّإلىّإضافة 33-78
زالــةّّإجــراءّالممكــنّفمــن38ّ-33ّرقــمّالجــدول ّوا 
ّالـوارداتّمـنّالعـرضّيمثـلّعنصـرّكـلّمـنّجزء
ّتجمــــعّبــــذلكّوللقيــــام.المحلــــيّاإلنتــــاجّمــــنّبــــدل

33ّ-33ّو3ّ-33ّللجــــــداولّمشــــــابهةّمصــــــفوفة
38ّ-33ّالجــدولّويمثــل.ّّّفقــطّالــوارداتّلتشــمل
ّذلـــــــكّبعــــــدّويــــــتم.ّّّالجــــــداولّمــــــنّالنــــــوعّهــــــذا

33ّ-33ّالجــدولّمــنّبعنصــرّعنصــرّاســتقطاعه
ـــــــل ظهـــــــارّالمصـــــــفوفةّلتقلي ـــــــاجّاســـــــتخدامّوا  ّاإلنت
ّوتســـتثنىّّفقـــطّاألساســـيّالســـعرّحســـبّالمحلـــي

ّوالضــــــــــــرائبّالهــــــــــــوامشّالــــــــــــوارداتّمصــــــــــــفوفة
ّمــنّتســتقطعّثــمّومــنّالــوارداتّعلــىّالمســتخدمة

ّســـعرّجـــدولّمـــنّولـــيسّاألساســـيّالســـعرّجـــدول
 .ّالمشتري

ّ
ّالموضــــــحّالكامــــــلّالجــــــدولّمــــــنّالــــــرغمّوعلــــــى 33-74

-33ّالجـدولّفقـطّممثـلّغيـرّالمحليّلالستخدام
ّالقيمــــــةّأنّكيفيــــــةّمختصــــــرّبشــــــكلّيوضــــــح33ّ

ـــةّالمشـــتريّســـعرّحســـبّللعـــرضّاإلجماليـــة ّمبني
ّالتجـــــارةّوهـــــوامشّالمحلـــــيّالعـــــرضّوارداتّمـــــن

ّعلـىّوالضـرائبّالمنتجـاتّعلىّاالعاناتّوالنقل،
 .المنتجات
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تحليل الستخدام المنتجات على حسب الو:  11 – 14 جدول
 المشترينالمنتجة بالنظر إلى خمسة عناصر يشكلون تقييمًا ألسعار  حدات

 
 
 
 

 
 اإلنتاج
  المحلي

 
 

 الواردات
 

 النقل هوامش
 والتجارة

 
 اإلعانات
 على

 المنتجات

 
 الضرائب
 على

 المنتجات

 
 إجمالي

 27 0 0 1 87 59 (0)األسماك منتجات الغابات، استغالل ، الزراعة
 815 4 0 8 61 142 (1)والمياه الكهرباء ، الخام والمواد المعادن
 955 38 0 35 100 722 ( 4 – 8) التصنيع
 40 0 0 0 0 40 (5) البناء

 157 3 0 0 37 117 (6) النقل خدمات والشراب، الطعام اإلسكان، التجارة،
-78) والتةأجير اإليجةار خةدمات ، العقاريةة الخدمات

73) 
27 17 0 0 0 104 

 57 0 0 0 0 57 ( 73 – 78 من أقل 7) والتأمين المالية
 888 9 0 0 0 813 (2) واإلنتاج التجارية المشاريع خدمات
 34 0 0 0 0 34 (93-98) واالجتماعية العامة الخدمات
 10 0 0 0 0 10 (99-94) أخرى خدمات
 8  0   8 (91) العامة اإلدارة
 1 223 42 0 32 848 1 555 إجمالي
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 جداول العرض واالستخدام بأسعار المشترين 12-14جدول 
ّ
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التصنيف الدولي الصناعي  على حسب مجموعات)الصناعة  حسب االنتاج
 (االقتصاديةالموحد لجميع األنشطة 

 السوق

صيد
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ة وا
زراع
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اعة
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ذاء
والغ

ان 
سك

واإل
قل 

والن
ارة 

لتج
ا

 

الت
صا

واالت
ت 

وما
معل

ال
 

ين 
لتأم

ة وا
مالي

ال
رية  

عقا
ة ال

شط
األن

مال 
ألع

ت ا
دما

خ
 

عية
تما

الج
ت ا

دما
الخ

ة و
صح

، ال
يم 

لتعل
ا

 

رى
 أخ

ات
خدم
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الس

لي 
جما

إ
 

R-T 
and 
U 

 (A) (B-E) (F) (G-I) (J) (K) (L) (M-N) (P-Q) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16) 

 (حسب التصنيف المركزي)المنتجات 
 
 
 
 

 
 
 

 (0)المنتجات الزراعية ومنتجات الغابات والصيد  1
 

128 2 5 - 3 124 78 0 0 0 0 0 0  0 0 78 

 195 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 256 0 5 2 263 (1)المعادن والمواد الخام    الكهرباء ، الغاز ، المياه  2

 707 1 0 0 9 0 0 18 24 6 650 1 0 998 1 5 - 94 74 161 2 ( 4 – 8)التصنيع  3

 213      2 3 201 7 0 244 0 17 0 261 (5)البناء  4

 233 0 0    0 226 1 6 0 289 0 5 78 - 216 (6) التجارة ، اإلسكان ، الطعام والشراب   خدمات النقل 5

 146 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 159 0 0 0 159 ( 73 – 78أقل من   7)المالية والتأمين   6

 – 78) الخدمات العقارية  وخدمات اإليجار واالستئجار 7
73 ) 

195 0 0 0 195 0 2 0 4 0 0 94 0 0 0 100 

             0 80 3 0 1 0 261 0 11 0 272 (2)خدمات األعمال واإلنتاج  8
         

 172 0 0 256 

 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 275 0 0 0 275 الخدمات العامة واالجتماعية 9

 86 82  2 0 0 0 0 0 0 0 91 0 4 0 95 (99 – 94)خدمات أخرى  10

            91    91 (91)اإلدارة العامة  11

على ظهر السفينة / تعديل التكلفة والتأمين والنقل  12
 على الواردات

0    0            

            43    43 المشتريات المباشرة في الخارج من ِقبل المقيمين 13

 077 3 82 63 183 94 146 100 262 208 861 1 78 026 4 8 - 141 0 159 4 اإلجمالي 14

  

 لمنتجاتلا ستخداماال
 

 استخدام المنتجات
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التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع األنشطة  على حسب مجموعات)االستهالك الوسيط للصناعات           

 ( االقتصادية
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R-T 
and 
U  (A) (B-E) (F) (G-I) (J) (K) (L) (M-N) (P-Q) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)  (13) (14) (15) (16) 

 (حسب التصنيف المركزي)المنتجات 

 إجمالي االستخدامات

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 (0)األسماك الزراعة واستغالل الغابات وصيد  1

 
128     2 71 0 3 1 2 1 2 0 0 82 

 208 0 0 2 1 2 3 6 1 190 3     263 (1)المعادن والمواد الخام  ؛ الكهرباء ، الغاز ، المياه  2

 878 5 4 19 9 16 16 44 63 675 27     161 2 ( 4 – 2)التصنيع  3

 22 0 0 1 1 1 1 3 5 9 1     261 (5)البناء  4

 التجارة ، اإلسكان ، الطعام والشراب ؛ خدمات النقل 5

(6) 
216     3 65 3 25 4 4 2 4 0 0 110 

 76 1 1 7 3 3 1 18 5 36 1     159 ( 73 – 72أقل من   7)المالية والتأمين  6

 72) الخدمات العقارية  وخدمات اإليجار واالستئجار 7

– 73 ) 195     1 15 1 8 2 5 2 4 0 1 39 

 171 9 7 19 9 18 10 15 12 70 2     272 (8)خدمات األعمال واإلنتاج  8

 2 0 0 1 0  0 0 0 1 0     275 الخدمات العامة واالجتماعية 9

 6 0 0 1 0 1 1 1  1 1     95 (99 – 94)خدمات أخرى  10

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     168 (91)اإلدارة العامة  11

 0               43 المشتريات المباشرة بالخارج من قِبل المقيمين 12

 0               0 المشتريات المحلية  لغير المقيمين 13

 594 1 16 12 60 28 52 39 123 90 133 1 41     236 4 اإلجمالي 14

إجمالي الناتج / حاصل إجمالي القيمة المضافة  15

 المحلي
  141 -8  37 728 118 139 61 94 66 123 51 66 1 483 

 041 1 47 43 79 49 44 32 102 79 547 19      تعويضات العاملين 16

اإلعانات على اإلنتاج  هامن مخصوماالضرائب  17

 والواردات
  141 -8  -2 43 5 -5 -1 4 6 4 1 1 56 

 46 0 0 0 0 0 0 9 3 30 4      الدخل المختلط ، إجمالي 18

 340 18 7 40 11 46 30 33 31 108 16      ، إجمالي فائض التشغيل 19

 5 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1      الدخل المختلط –إهالك رأس المال الثابت  20

21  
 أخرى -إهالك رأس المال الثابت 

     8 80 11 30 7 12 5 12 1 2 168 

 077 3 82 63 183 94 146 100 262 208 861 1 78      اجمالي االنتاج 22

 072 53 642 494 562 1 290 290 1 332 1 786 8 244 4 962 31 840 1      (عدد ساعات العمل)مدخالت العمل  23

 إجمالي تكوين رأس المال 24

      10 122 8 49 14 7 5 7 1 2 225 

25  
 مخزون إغالق األصول الثابتة

     142 1 861 143 731 208 143 102 147 22 29 3 528 
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 المشترين أسعار حسب واالستخدام العرض جداول(: تابع) 18-14 جدول
 غير السوقي االنفاق الذاتي النهائي
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 الواردات   
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صاد
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ا
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كالي

تّت
يال
تعد

يّ
تأم
ّوال

حن
الش

ات
وارد
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عل

 

 الخدمات السلع

(A)ّ
17 

(F)ّ
18ّ

(L+T)ّ
19ّ

80 (P-Q)ّ
21ّ

O 
22 

23 84 85 86 87 28 

9 1 1 9 1 1 1 27   37  

1 1 1 1 1 1 1 195   61  

2 5 1 7 1 1 1 1714   824  

1 31 1 31 1 1 1 844     

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ833  -6  62 

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ146  -4  17 

1ّ1ّ95ّ95ّ1ّ1ّ1ّ195     

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ856    5 

1ّ1ّ1ّ1ّ212ّ1ّ212ّ875    0 

1ّ1ّ5ّ5ّ1ّ1ّ1ّ91    0 

ّّّّّ168ّ168ّ162     

ّّّّّّّ  10 -10  

ّّّّّّّ   80 23 

11ّ36ّ111ّ147ّ212ّ168ّ381ّ3604  0 398 107 
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هوامش النقل والتجارة ، الضرائب واإلعانات المالية الحكومية على االستهالك الوسيط : جدول العرض واالستخدام :  13 – 14جدول 
 واالستهالك النهائي للمنتج

  االنفاق النهائي  (وفق التصنيف الصناعي لالنشطة االقتصادية)االستهالك الوسيط حسب الصناعة  

  الحكومة العامة   الصادرات  غير السوقي االنفاق الذاتي 
ا 
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راع
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 (A)ّ
17 

(F)ّ
18ّ

(L)ّ
19ّ

80 (P-Q)ّ
21ّ

O 
22 

23 84 85 86 87 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

3 1 1 1 1 3 2 5 22   7 0 30 28 0 2 0 2 3 2 1  

8 1 1 1 1 5 4 9 817   7 0 40 40 0 0 0 0 -1 0 -1  

4 5 17 11 32 42 38 81 990   488 0 573 570 0 3 0 3 176 161 5 10 

3 1 1 1 1 11 7 18 40   6 0 2 2 0 0 0 0 213 190 23  

8 1ّ1ّ1ّ1ّ4ّ5ّ9ّ119   0 55 42 42 0 0 0 0     

0 1ّ2ّ3ّ5ّ6ّ17ّ23ّ104   0 2 53 53 0 0 0 0     

7 1ّ1ّ1ّ1ّ8ّ11ّ18ّ57   0 1 115 115 0 0 0 0 22 22 0  

5 1ّ5ّ7ّ12ّ15ّ24ّ39ّ888   0 9 40 40 0 0 0 0 1 1 0  

1 1ّ1ّ1ّ1ّ24ّ8ّ32ّ34   0 2 239 21 14 204 0 204     

36 1ّ1ّ1ّ1ّ2ّ2ّ4ّ10   0 0 85 85 0 0 0 0     

33 1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّ8    0 166 5 2 159 156 3     

38 ّّّّّّّ     43 43         

34 ّّّّّّّ   80 9 -29 -29         

33 6ّ24ّ21ّ51ّ121ّ118ّ239ّ1223   468 78 1399  1015  16    368   156   212 414 376 28 10 

38 5ّ12ّ81ّ97ّ91ّ51ّ141ّ1781 1245         

30 1ّ1ّ1ّّ71ّ39ّ119ّ1150 1150         

37 1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ2ّ52 52         

35 3ّ12ّ1ّ15ّّّّ61 61         

31 2ّ1ّ81ّ82ّ21ّ11ّ31ّ458 458         

86 3ّ1ّ1ّ3ّّّّ2 2         

83 1ّ1ّ15ّ16ّ21ّ11ّ31ّ814 814         

88 11ّ36ّ111ّ147ّ212ّ168ّ381ّ3604          

84 218ّ781ّ1ّ998ّ7299ّ

8111
ّ15299
ّ

69
36
9

 

 
        

83 1ّ1ّ124ّ126ّ13ّ12ّ25ّ376          

88 17ّ17ّ1851ّ1885ّ211ّ169ّ371ّ5723          
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 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

إجمالي اإلعانات على 
 المنتجات

إجمالي الضرائب   على 
 المنتجات

ش النقل 
إجمالي هوام

 والتجارة

  اإلدارة العامة
الضرائب على 

   المنتجات 

 خدمات  أخرى
الضرائب على 

  المنتجات 

الخدمات  العامة و 
 الخدمات االجتماعية

الضرائب على 
  المنتجات

خدمات األعمال و
 

اإلنتاج 
(8

)
 

الضرائب على 
 المنتجات

الخدمات العقارية ؛ 
)وخدمات اإليجار 

27
-

27
)

 
الضرائب على 

 المنتجات

المالية و التأمين 
(2 

أقل 
من 

27
-

27
)

 
الضرائب على 

 المنتجات

التجارة ، اإلسكان، 
الطعام  والشراب وال 

النقل
(6

)
 

الضرائب على 
 المنتجات 

 البـناء 
الضرائب على 

   المنتجات

التصنيع 
(7

-4)
 

ش النقل والتجارة
 هوام

الضرائب على 
 المنتجات

اإلعانات المالية 
الحكومية على 

 المنتجات

المعادن والمواد الخام 
؛الكهرباء والمياه

(1
)

 
ش النقل والتجارة

 هوام
 

الضرائب على 
 المنتجات

المنتجات     
(

حسب 
التصنيف المركزي

)
 

  االستخدام الكلي
الزراعة و الغابات 

والصي
)د

0)
ش النقل  

هوام
 والتجارة

 ا  الضرائب على المنتجات
اإلعانات المالية الحكومية 

 على المنتجات

 

  إجمالي االستخدامات  1  2 5 3-  2 5  74 94 5-  17  5  0  0  11  0  4  0 78 141 8-

0 1 1 0  0  0  0  0  0  0   0  0 1 1  0 0  0 0 0  6 A الزراعة واستغالل الغابات والصيد 

السوق
 

االستهالك الوسيط للصناعات على حسب مجموعات التصنيف الدولي لكافة األنشطة االقتصادية
 

0 35 
28 

0  0  0  3  0  0  2  0  0 26 
25 
 4 2  0 0 1  7 

B-E التصنيع والصناعات األخرى 

0 2 3 0  0  0  1  0  0  0   0  0 4 3  0 0  0 0 0  8 F البناء 

0 2 2 0  0  0  1  0  0   1  0  0 0 2  0 0  0 0 0  9 G-I التجارة، النقل، اإلسكان، الغذاء 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  10 J المعلومات واالتصاالت 

0 1 0 0  0  0  1  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  11 

K المالية والتأمين 

0 1 0 0  0  0  1  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  12 

L األنشطة العقارية 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  13 

M
-N
 خدمات المشاريع التجارية 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  14 

P-Q
 التعليم الصحة العمل االجتماعي 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  15 

T 
and U

 خدمات أخرى 

0 45 
34 

0  0  0  7  0  0  3  0  0 31 
31 
 اإلجمالي الفرعي للسوق  16  1 0 0  2 4 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  17 

A  ،الزراعة، الصيد، استغالل الغابات
االستخدام الشخصي  صيد األسماك

النهائي
 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  18 F البناء 

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  19 

L+T الخدمات العقارية واألسرية 

0 0 0 0  0  0  1  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  20 

اإلجمالي الفرعي لالستخدام  
 النهائي الشخصي
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0 1 0 0  0  0  1  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  21 

P-Q
التعليم، الصحة والخدمات  

 االجتماعية
 اإلنتاج الغير تسوقي

0 2 4 0  0  0  1  0  0  0  0  0 1 4  0 0  0 0 0  22 

O
اإلدارة العامة، الدفاع، الضمان  

االجتماعي، والخدمات العامة 
 األخرى

السوقياإلجمالي الفرعي غير   23  0 0 0  0 0  4 1 0  0  0  0  0  2  0  0  0 4 3 0  

0 48 
38 

0  0  0  9  0  0  3  0  0 32 
35 
 4 2  0 0 1  24 

 إجمالي الصناعة 

 الخدمات  26  0 0 0  0 0  0 0 0    0  0  0  0  0  0  0 0 0 0 الصادرات البضائع  25  0 0 0  0 0  16 10 0    0  0  0  0  0  0  0 16 10 0

                                  

                                   

اإلنفاق االستهالكي  اإلجمالي الفرعي  27  1 5 3-  0 1  20 48 5-  0  2  0  0  2  0  4  0 21 62 8-
 النهائي

 اأُلَسر  28  1 5 3-  0 1  20 48 5-  0  2  0  0  2  0  4  0 21 62 8-

0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0  0 0  0 0 0  29 

المؤسسات غير الهادفة  
 للربح

 الحكومة  العامة المجموع  30  0 0 0  0 0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0
      

   

 تجميعي  31  0 0 0  0 0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0

 فردي  32  0 0 0  0 0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0 0

 اإلجمالي الفرعي  33  0 0 0  0 0  3 4 0  17  0  0  0  0  0  0  0 3 21 0

إجمالي تكوين رأس 
المال

 
 

 

0 21 
3 0  0  0  0  0  0  0  17 
 0 4 3  0 0  0 0 0  34 

إجمالي تكوين رأس  
 المال   الثابت

 التغيرات في المخزونات  35  0 0 0  0 0  0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0

0 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 0         36 

صافي الحيازة من  
األصول غير المنتجة 

(الثمينة)  
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 االقتصاديةالدولي لألنشطة  الصناعي التصنيف و،  ةاالستخدام النهائي والوسيط حسب األسعار األساسي: جدول العرض واالستخدام  14 – 14جدول 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

االنتاج
 

اإلجمالي 
 

إهالك رأس المال الثابت 
– 

أخرى 
 

إهالك رأس المال الثابت 
– 

الدخل المختلط
 

ض التشغيل، إجمالي  
 فائ

الدخل المختلط ،
 

إجمالي
 

الضرائب األقل من اإلعانات على اإلنتاج 
 والواردات

  استهالك العاملين 
إجمالي القيمة المضافة 

 /
إجمالي اإلنتاج 

 المحلي

 إجمالي االستخدام على حسب أسعار المشترين

الضرائب األقل من اإلعانات الحكومية على 
 المنتجات 

إجمالي االستخدامات على حسب األسعار 
ا األساسية 

 لشراء المباشر من ِقبل المقيمين

المشتريات المحلية 
– 

من ِقبل غير  المقيمين
 

اإلدارة العامة 
(

11
)

 

خدمات أخرى 
(

14
-

11
)

 

الخدمات العامة والخدمات االجتماعية 
(

17
-

17
)

 

خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج 
(

 

الخدمات العقارية وخدمات اإليجار 
(

27 
– 

27
)

 

المالية والتأمين 
(2

أقل 
من 

27 
– 

27
)

 

التجارة ، اإلسكان، الطعام والشراب ،خدمات 
النقل 

(6
)

 

البناء 
(5

)
 

التصنيع 
(7

-4)
 

المعادن ، المواد الخام ، الغاز ، المياه 
(1

)
 

 المنتجات على حسب التصنيف المركزي
 إجمالي االستخدامات

0)الزارعة ، استغالل الغابات ، منتجات األسماك 
)

  

 استخدام المنتجات

        

4193 

133 

4060 

43 0 

168 

91 

275 

261 

195 

159 

289 

244 

1998 

256 

االساسيةاالستخدام باالسعار إجمالي   1  124   

     

133                    

اإلعانات على المنتجات مطروحا منهاالضرائب   4 -3  

89 9 4 18 7 -2 

19 

42 

47 1 46 0 0 0 1 0 2 1 1 4 1 30 3 3  

6+17 A  واستغالل الزراعة
 الغابات والصيد

االستهالك الوسيط للصناعات تبعاً لمجموعات التصنيف
z 

الدولي لألنشطة التجارية
  

 

1861 

80 3 

108 

30 

43 

547 

728 

1133 

35 

1098 

  0 1 1 67 

15 

36 

91 9 

624 

184 

70  7 B-
E 

التصنيع والصناعات 
 األخرى

244 

26 0 31 

15 5 79 

130 

114 

5 

109 

0 0 0 0 0 16 1 7 6 5 73 1 0  

8+18 F البناء 

262 

30 1 33 9 -5 

102 

139 

123 

2 

121   0 1 0 14 8 18 

26 3 42 6 3  9 

G-
I 

التجارة، النقل، 
 اإلسكان، الغذاء

100 

7 0 30 0 -1 

32 

61 

39 0 39   0 1 0 1 2 1 4 1 16 3 1  10 J المعلومات واالتصاالت 

146 

12 0 46 0 4 44 

94 

52 1 51   0 1 0 17 5 3 4 1 16 2 2  11 K المالية والتأمين 

194 

5 0 

91 12 

11 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 إجمالي  الواردات

   الشراء المباشر من ِقبل المقيمين
تعديل  التكلفة والتأمين والنقل 

 /
التسليم على ظهر السفينة

 

اإلدارة العامة 
(

11
)

 

خدمات أخرى 
(

14
-

11
)

 

الخدمات العامة والخدمات االجتماعية 
(

17
-

17
)

 

خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج 
(8

)
 

الخدمات 
العقارية وخدمات اإليجار 

(
27 

– 
27

)
 

المالية والتأمين 
(2

أقل من 
27 

– 
27

)
 

التجارة ، اإلسكان، الطعام والشراب ،خدمات النقل 
(6

)
 

البناء 
(5

)
 

التصنيع 
(7

-4)
 

المعادن ، المواد الخام ، الغاز ، المياه 
(1

)
   

الزارعة ، استغالل الغابات ، منتجات األسماك 
(0

)
  

إجمالي االستخداما
 ت

 

    
تقسيم المنتجات على حسب قطاع التصنيف المركزي

 

91 0 6 49 

146 

48 1 47 0 0 0 0 0 15 2 6 2 1 19 1 1  12 L األنشطة العقارية 

183  12 0 40 0 79 

123 

60 0 60 0  0 1 1 19 4 7 4 1 19 2 2  13 

M-
N 

خدمات المشاريع 
 التجارية

275 

21 0 27 0 2 

113 

142 

133 

1 

132 

0 0 1 2 24 

21 8 7 4 11 

46 5 3  

14+21 

P-
Q 

التعليم الصحة العمل 
 االجتماعي
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ّ
ّ
ّ
 
 
 
 

  

82 2 0 18 0 1 47 

66 

16 0 16   0 0 0 9 1 1 0 0 5 0 0  15 

(R
-
T)
+U 

 خدمات أخرى

168 

10 0 10 0 1 39 

50 

118 

2 

116   1 2 8 23 

10 

17 9 7 33 4 2  22 (O) اإلدارة العامة 

 3 604 

214 

8 

452 

61 

58 

1150 

1721 

1883 

48 

1835 

  2 10 

34 

213 

57 

104 

154 

40 

923 

211 

87  24 

 إجمالي الصناعة 

 نفقات االستهالك النهائي

 214 

8 

452 

61 

191 

1150 

1854 

                 25 

  إجمالي االقتصاد 

        462 

10 

452  20 0 0 0 0 0 0 16 6 

396 

7 7  27 

 البضائع 

 الصادرات

        78 0 78  9 0 0 2 9 1 2 55 0 0 0 0  28 
 الخدمات 

        1400 

54 

1302 

43 -29 

166 81 

239 38 

115 53 

61 2 510 39 

27  29 

اإلجمالي الفرعي  
 لنفقات االستهالك

 

        

1016 

54 

918 

43 

-29 

5 81 

21 

38 

115 

53 

61 2 

507 

39 

25  30 

 األسر 

 المؤسسات الخيرية  31  0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 2   16 0 16        

        368 

0 

368   159 

0 

204 

0 0 0 0 0 3 0 2  32 

 اإلجمالي الفرعي 

 تجميعي  33  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156   156 0 156        

        212 

0 

212   3 0 

204 

0 0 0 0 0 3 0 2  34 

 فردي 

 21 414         الحكومة العامة 

393   0 0 0 1 22 0 3 196 169 -1 3  35 

اإلجمالي الفرعي لتكوين  
 رأس المال

        376 

21 

355   0 0 0 1 22 0 3 

173 

154 

0 2  36 

إجمالي تكوين رأس  
 المال الثابت

  تكوين  إجمالي رأس 

        28 0 28   0 0 0 0 0 0 0 23 5 -1 1  37 

 التغير في المخزونات 

        10             10    36 

إجمالي تكوين رأس  
 المال الثابت

 التغير في المخزونات  37                         
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 الواردات المستخدمة في االستهالك الوسيط والطلب النهائي:  15 – 14جدول 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 إجمالي  الواردات

الشراء المباشر من 
ِقبل المقيمين

 

تعديل  التكلفة والتأمين والنقل 
 /

 التسليم على ظهر السفينة

اإلدارة العامة 
(

11
)

 

خدمات أخرى 
(

14
-

11
)

 

الخدمات العامة والخدمات 
االجتماعية 

(
17

-
17

)
 

 (8)خدمات المشاريع التجارية واإلنتاج 

)الخدمات العقارية وخدمات اإليجار 
27 

– 
27

)
 

المالية والتأمين 
(2

أقل م
ن 

27 
– 

27
)

 

التجارة ، اإلسكان، الطعام والشراب 
،خدمات النقل 

(6
)

 

البناء 
(5

)
 

التصنيع 
(7

-4)
 

المعادن ، المواد الخام ، الغاز ، 
المياه 

(1)
 

الزارعة ، استغالل الغابات ، منتجات 
األسماك 

(0
)

  

إجمالي االستخدامات
 

 

 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6+17 

A  الزراعة واستغالل الغابات
 واألسماك

االستهالك الوسيط
 

 

208  -5 0 0 0 0 0 5 25 0 95 61 27   7 

B-E التصنيع والصناعات األخرى 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8+18 

F البناء 

16   0 0 0 0  0 11 0 5 0 0   9 

G
-I 

التجارة، النقل، اإلسكان، 
 الغذاء

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 

J المعلومات واالتصاالت 

7   0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0   11 

K المالية والتأمين 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 

L األنشطة العقارية 

6   0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0   13 

M
-N
 خدمات المشاريع التجارية 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14+21 

P-Q
 

التعليم الصحة العمل 
 االجتماعي

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 

(R
-

T)+U
 

 خدمات أخرى

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   22 

(O
) 

اإلدارة العامة ، الدفاع، 
 الصحة ،

 العمل االجتماعي
 

237  -5 0 0 0 0 0 17 37 0 100 61 27   24 

  إجمالي الصناعة 

180 43 -3 0 0 0 5 0 0 25 0 100 0 10   29 

  المجموع الفرعي 

 نفقات االستهالك النهائي

180 43 -3 0 0 0 5 0 0 25 0 100 0 10   30 

  األسر 

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   31 

غير الهادفة المؤسسات  
 الحكومة العامة للربح

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   32 

 اإلجمالي الفرعي 

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   33 

 جماعي 

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   34 

 فردي 

82  -2 0 0   0 0 0 0 84 0 0   35 

 إجمالي تكوين رأس المال اإلجمالي الفرعي 

 
72  -2 0 0   0 0 0 0 74 0 0   36 

إجمالي تكوين رأس المال  
 الثابت

0   0 0   0 0 0 0 0 0 0   37 

 التغير في المخزونات 

 
10   0 0   0 0 0 0 10 0 0   38 

 صافي الحيازة من األصول 
 غير المنتجة

392 20 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 284 61 37   27 

 الواردات السلع 

107 23  0 0 0 5 0 17 62 0      28 

 الخدمات 
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واألحجام األسعار مقاييس: عشر الخامس الفصل 

 مقدمة 
 

ّتجميعّكيفيةّعشرّالرابعّالفصلّيصف 51-5
ّجداولّداخلّوالخدماتّالسلعّحسابّوتفصيل
ّالعرض ّتحليلّّواالستخدام،ّ ّيمكن حيث

التغيراتّفيّقيمّتدفقاتّالسلعّوالخدماتّبشكلّ
مباشرّإلىّمكونين،ّأحدهماّيعكسّالتغيراتّفيّ
ّيعكسّ ّواألخر ّالمعنية ّوالخدمات ّالسلع أسعار

ّأحجامهم ّفي ّالتغيرات ّّمن. ّالرئيسيةالمزايا
إطارّضمنّّواألحجامّاألسعارّمقاييسّالعداد

ّ ّالعرضّجداولّتوفرهّكالذيّ،محاسبي
االتساقّّومراجعةّتدقيقّتوفيرهوّّواالستخدام،

ّ ّمجموعة ّموثوقية .ّككلّالمقاييسالعدديّومن
ّكلّّوهذا ّتغطية ّيلزم ّعندما ّبدرجةّخاصة هام

ّ ّفيّبماّاالقتصاد،ّفيّوالخدماتّللسلعتدفق
يكونّّوالتيّالسوقيةّغيرّوالخدماتّالسلعّذلك

ّّتقييمها ّأكثر ّعنهّاألحجامّحيثّمنصعوبة
 .الجاريةّباألسعار

ّواألحجامّّييسمقاّإلعدادأخرىّّوميزة 51-2 األسعار
ّّضمن ّمحاسبي اشتقاقّّامكانيةّوهيإطار

ّبنودّلبعضّاألحجامّمقاييسالسعرّالضمنيّأوّ
قياسّّيمكنّخاص،ّبوجهّوّالهامة،ّالموازنة

ّالقيمةّ ّحيث ّمن ّالمضافة ّالقيمة إجمالي
الحقيقيةّعنّطريقّطرحّاالستهالكّالوسيطّمنّ

منّحيثّالحجمّأيضا ،ّّاالنتاجحيثّالحجمّمنّ
ّ ّبـأسلوب ّيسمى ّما ".ّالمزدوجّالتكميش"وهو

ّ المزدوجّعلىّمستوىّّالتكميشويمكنّاستخدام
ّالقطاعّالصناعةّأوّالمنشأةّفرادى ّأو ومعّ.

لرئيسيّلنظامّالحساباتّالقوميةّذلك،ّفالغرضّا
ّمقاييسليسّمجردّتوفيرّمبادئّتوجيهيةّبشأنّ

ّيتعلقّّالتغيرات ّفيما ّواألحجام ّاألسعار في
ّالحساباتّالقوميةّبلّ ّلنظام بالمجاميعّالرئيسية

ّ ّمن ّمجموعة ّالتيّالمترابطةّالمقاييستجميع
ّمنهجيةّبتحليالتّاالضطالعّمنّتمكن

ّ.االقتصاديّوالنموّللتضخمّومفصلة
 
 القياسيةاألرقام  نظرية     . .
 

ّاألرقامّّيقدم 38-4 ّحولّنظرية ّعامة ّبّلمحة القسم
ّنظامّ ّفي ّمطبقة ّهي ّما ّحسب القياسية

ّتطوراتّّالقومية،ّالحسابات ّهناك ّكانت وقد
هائلةّفيّهذاّالمجالّعلىّمدىّالعقدّالماضي،ّ

ّ ّنشر ّتم ّّجديدةّأدلةحيث ّالنظريةحول
ّالمستهلكّألسعارّالقياسيةّلألرقامّوالممارسة

(CPIs)ّ ّالمنتجّألسعارّالقياسيةّاألرقامّو،
(PPIsّ ّوهم(. ّألسعارّالقياسيةّاألرقامّدليل:

ّالمستهلك :ّ ّوالتطبيق، ّ)النظرية ّالعملمنظمة
الدولية،ّوصندوقّالنقدّالدولي،ّومنظمةّالتعاونّ
ّاإلحصائيّ ّوالمكتب ّوالتنمية، االقتصادي

ّ ّاألوروبية ّواللجنةّيوروستات،للجماعات
ّوالبنكّألوروبا،ّالمتحدةّلألممّاالقتصادية

ّّ،((2002)ّالدولي القياسيةّّالرقمّدليلوكذلك
ّالمنتج ّألسعار منظمةّ)ّالنظريةوالتطبيق،:

ّومنظمةّالدولي،ّالنقدّوصندوقّالدولية،ّالعمل
ّالمتحدة،ّواألممّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاون
ّالدوليّالبنكّوّألوروبا،ّاالقتصاديةّواللجنة

(2002ّ ّّوهناك((. ّّأخردليل ّاألرقامعن
ّ ّاتوالواردّالصادراتّألسعارالقياسية

(XMPIs)،ّّّإلى ّالقياسيّالرقمّدليلباإلضافة
النظريةّوالتطبيق،ّ:ّوالوارداتّالصادراتّألسعار

(ّ ّالدولي،ّالنقدّوصندوقّالدولية،ّالعملمنظمة
ّولجنةّوالتنمية،ّاالقتصاديّالتعاونّومنظمة
ّوالبنكّألوروبا،ّاالقتصاديةّالمتحدةّاألمم
8661ّ)ّالدولي .))ّ ّتلك ّأعدت ّبناءّاألدلةوقد
ّالقراءّعامةّهيكليةّعلى ّمساعدة ّأجل .ّمن

ّالرابعّ ّالفصل ّيبين ّالخصوص، ّوجه وعلى
المستهلكّّألسعارالرقمّالقياسيّّدأدلةعشرّمنّ
ّدليلالخامسّعشرّمنّّالفصلّوكذلكوالمنتجّ

ّوالوارداتّرألسعاّالقياسيّالرقم ّ،الصادرات
ّّيبينان ّتلك ّتندرج ّّااألرقامكيف ّفيالقياسية
ّ.القوميةّالحساباتّبنظامّالخاصّاإلطار

ّباختيارّّيختص 38-3 ّب ّالقسم ّفي ّاألول الموضوع
ّ ّلتجميع ّومناسبة ّمالئمة ّمقاييسمنهجية

ّ ّالزمنية ّواألحجام ّالسلعّلتدفقاتاألسعار
كماّّقومي،ّمحاسبيّسياقّفيّوالخدمات

ّعلىّ ّالمترتبة ّالنتائج ّإلى ّب ّالقسم يتطرق
ّ ّاألسعارّاألسعاراختالف ّبين ّالتمييز ّ،بسبب

ّالتعاملّمعّالسلعّأوّالخدماتّالتيّ أي،ّكيفية
تباعّلمشترينّمختلفينّفيّنفسّالسوقّفيّنفسّ

ّ ّبأسعار ّولكن ّّمختلفة،الفترة ّأن ّهذهحيث
ّعنّ ّبوضوح ّتمييزها ّيتم ّوأن ّيلزم االختالفات

الراجعةّإلىّاالختالفاتّّاألسعاراتّفيّاالختالف
ّوالجودة ّالنوعية ّأو ّالصفات ّفي ويناقشّهذاّ.

القسمّأيضا ّالتعاملّمعّالتغيراتّفيّالنوعيةّمعّ
مرورّالوقت،ّبماّفيّذلكّظهورّمنتجاتّجديدةّ

ّ.واختفاءّمنتجاتّقديمة
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ّأّيبين 38-8 ّكيف ّج ّواالعتباراتّالقسم ّالمسائل ن
ّنظامّفيالمطروحةّفيّالقسمّبّيمكنّتطبيقهاّ

اشتقاقّاألرقامّالقياسيةّّوكيفيةّالقوميةّالحسابات
ّواألسعار ّلألحجام ّيتناولّّ،الزمنية ّال حيث

ّوالخدماتّوحدهاّ ّالسلع ّحساب ّعناصر القسم
ّاألصولّ ّمخزون ّتحليل ّكيفية ّإلى ّيتطرق بل

ّوحجم ّسعر ّعناصر ّإلى ّالمالية ّغير وعالوةّ.
ّمسألةّ ّإلى ّبالمناقشة ّالقسم ّيتطرق ّذلك، على
ّالحساباتّ ّلنظام ّالرئيسية ّالمجاميع عرض

ّ ّمكونات ّنفسها ّلها ّليس ّوالتي ّالسعرالقومية
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ّمنّّوالحجم ّما ّوهو ّالحقيقية، ّالقيم ّحيث من
ّ ّألثر ّتحليل ّبإيجاد ّيسمح ّأن ّمعدالتشأنه

ّسبيلّعلىّالقوميّالدخلّعلىّالتجاريّالتبادل
ّ.المثال

ّيهدفّّب،ّللقسمّبالنسبةّالحالّهوّوكما 38-0 ال
ّعلىالقسمّجّإلىّأنّيكونّشامال ّفيّتغطيتهّولكنهّ ّإلىّ،يعتمد ّواألدلةّّ،ويشير الكتيبات

عتّعلىّمدىّالعقدّالماضي،ّاألخرىّالتيّوض
ّ ّالتحديد ّوجه ّاألسعارّمقاييسّدليلوعلى

ّّاألحجامّو ّالقومية ّالحسابات ّيوروستات،)في
8663)،ّّ ّمن ّالتاسع ّالفصل ّدليلوكذلك

ّالمفاهيمّّالحسابات ّالسنوية، ّربع القومية
ّ ّالبيانات ّوالطبيقومصادر ّ(ّ ّالنقدصندوق

ّ(.ب8663ّّالدولي،
 
 لألسعار الدولية المقارنات. 3

ّّعلى 38-7 ّمعظم ّأن ّمن ّاألسعارّمقاييسالرغم
ّفيّّحجامواأل ّالتغيرات ّلقياس ّإيجادها ّتم قد

ّ ّواألحجام ّأيضا ّّالزمن،ّعبراألسعار ّأنه إال
ّاألسعارّ ّمستويات ّلمقارنة ّتكييفها يمكن
ّفيّ ّالبلدان ّأو ّالمناطق ّمختلف ّبين واألحجام

وتكونّهناكّحاجةّلمثلّّ،نفسّالفترةّمنّالزمن
ّالمقا ّمقارنةّهذه ّمن ّالتمكن ّأجل ّمن رنات

ّالتنميةّ ّمستويات ّأو ّالمعيشة مستويات
ّبلدانّ ّفي ّاإلنتاجية ّمستويات ّأو االقتصادية

ّ.مختلفة
ّمنّّد،ّالقسمّفيّالموضوعاتّهذهّوتعالج 38-5 أوال  ّ ّحيث ّمن ّثم ّالنظرية ّالمترتبةّواآلثارالنواحي

ّالقوميينّللمحاسبينّبالنسبة ّالكتيبّويصف.
ّّلمعادالتّالمنهجي العالميةّّالشرائيةالقوة

ّ ّالحقيقي ّالمقارنات8668ّّّ–واإلنفاق برنامج
ّ يصفّّ،(8665ّالدولي،ّالبنك)الدولية
ّ برنامجّّمن8668ّّلدورةّاألساسيةالمنهجية
ّ(.ICP)ّالدوليةّالمقارنات
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ّإلىّالتطرقّعلىّويقتصرّالفصلّهذاّيهدف 38-1
ّالخاصةّتلكّأهميةّواالعتباراتّالمفاهيمّأكثر

ّاشتقاقّعلىّالقياسيةّاألرقامّنظريةّبتطبيق
ّالحساباتّّاألحجامّسالسل ّنظام ّنطاق في
ّالقومية .ّ ّإلى ّالسعي منّّالمزيدوينبغي

ّ.المذكورةّاألخرىّاألدلةالمعلوماتّمنّ
  القياسية األرقام نظرية عن عامة لمحة. ب 
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ّّبالنسبة 38-36 ّنوع ّمنّّمنلكل ّما ّخدمة ّأو سلعة
ّ ّوحدة ّتحديد ّأنّيمكنّالتيّالكميةالضروري

ّ ّبها ّأوّفالسلعّالخدمة،ّأوّالسلعةّتلكتقاس
ّّالخدمات ّإما ّبوحدات ّتورد ّأن ّمنفصلةيمكن
فالسياراتّّباستمرار،ّمتغيرةّأوّبذاتهاّوقائمة

ّحالقةّ ّوأدوات ّالصغيرة ّوالحواسيب والطائرات

ّال ّالزائدة ّوعملياتّاستئصال هيّّ،دوديةالشعر
ّ ّالخدمات ّأو ّالسلع ّعلى ّتقدمهاّالتيأمثلة

ّذاتها ّفي ّمتكاملة ّأو ّمنفصلة ّوحدات ويتمّ.
ّوالخدماتّ ّالسلع ّتلك ّكميات ّإلى التوصل
ّبينماّ ّالوحدات، ّعدد ّعد ّخالل ّمن ببساطة

هيّأمثلةّعلىّّ،النقلّوّوالسكرّوالكهرباءّالنفط
سلعّأوّخدماتّمقدمةّفيّوحداتّتتغيرّبشكلّ

ّ ّفيما ّمستمر ّبالخصائص ّالوزنّمثليتعلق
ّوالمسافةّوالمدةّوالطاقةّوالحجم ّعلىّوبناءاّ .
ّسعرهاّثمّومنّماديةّوحدةّاختيارّفإنّذلك،
ّمسألةّّالمختارة،ّبالوحدةّيتعلقّفيما هو

ّّإستنساب، ّالسعر ّالمثال، ّسبيل ّالمحددعلى
ّالسعرّ ّمن ّأكبر ّمرة ّألف ّهو ّالواحد للطن

ّالواحدّللكيلوّالمحدد ّعنّالتعبيرّيتمّوطالما.
ّفإنّالحجمّوحدةّمعّيتفقّنحوّعلىّالسعر
vّ)ّالقيمة )ّ ّخدمة ّأو ّسلعة ّمستوى ّواحدةعند

ّّمتجانسة ّلكلّوحدة ّللسعر ّكميةتكونّمساوية
(pّ) ّّالكميةّوحداتّعددّفيّمضروبا(q)ّّأي،
ّ.v = p x q:ّأن

 
 والقيم واألسعار، للكميات، الجمع قابلية       

ّبقابليةّيتعلقّفيماّهامةّمعينةّخصائصّثمة 38-33
إيجازهاّّيمكنّوالقيمّواألسعارّالكمياتّجمع

ّ:فيماّيلي
تكونّالكمياتّقابلةّللجمعّفقطّبالنسبةّلمنتجّ.ّأ

ّمنّمعنىعلىّسبيلّالمثال،ّالّّمتجانس،ّواحد
ّالفحمّمنّطن36ّّإضافةّاالقتصاديةّالناحية

ّ ّإلى ّالسكر86ّالحجري ّمن ّطن ّأقلّ. وبشكل
ّإضافةّ ّإلى36ّّوضوحا ، سياراتّمنّنوعّواحد

لهّمدلولّإقتصاديّّليسّآخرسيارةّمنّنوع86ّّ
نّحتىأيضاّ ّ.نوعيتهاّفيّتختلفّكانتّوا 

 أنه على معينة خدمة أو سلعة سعر يعرف.ّب
ّ،الخدمة أو السلعة هذه من واحدة وحدة قيمة
ّ ّالكميةّوحدةّحجمّمعّمباشرةّبشكلّيتغيروهو

ّمنّّأنهّكماّالمختارة ّالعديد ّفي ّجعله يمكن
ّّأنّ،الحاالت ّعشوائيا ّتغييرّخاللّمنيتغير
ّطريقّعنّالمثال،ّسبيلّعلىّالكمية،ّوحدة
.ّالكيلوغراماتّمنّبدالّ ّباألطنانّالقياسّاختيار

ّالكمياتّواألسعار، ّمثل ّقابلةّّ،مثلها ّتكون ال
حيثّالّّمختلفة،لسلعّأوّخدماتّّبالنسبعللجمعّ

ّمختلفةّ ّخدمات ّأو ّسلع ّأسعار ّلمتوسط يكون
ّفيّقياسّّاقتصادييّمدلول والّيمكنّاستخدامه

ّ.الزمنّعبرّاألسعارالتغيراتّفيّ
ّج ّّيعبر. ّالقيم ّّبوحدةعن العملةّّمنمشتركة

كماّ.ّمختلفةّلمنتجاتّبالنسبةقابلةّللجمعّّوتكون
ّ.اختيارّوحدةّالكميةّبتتغيرّّالأنّالقيمّ

ّاألسعارّّسوقي،ّنظامّفي 38-38 ّتعكس ّأن ينبغي
ّل ّمنّكلّالمختلفةّوالخدماتّلسلعالنسبية
ّالنسبيةّومنافعهاّالنسبيةّإنتاجهاّتكاليف

ّكانّالمشترونّ ّسواء ّسواء، للمشترينّعلىّحد
.ّلالستهالكّأوّلإلنتاجّاستخدامهاّيعتزمون

ّ ّوالمنافع ّالنسبية ّالتكاليف علىّّالنسبيةوتؤثر
دهاّالبائعونّوالمشترونّالمعدالتّالتيّيكونّعن

ّفيّ ّوالخدمات ّالسلع ّلتبادل ّاستعداد على
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تجميعّّيعكسّأنومنّثم،ّفبالضرورةّ.ّاألسواق
ّ ّالسلعّاختياراتّالمختلفةّوالخدماتّالسلعقيم

ّوفقّواستهلكتّأنتجتّقدّالتيّوالخدمات
ّ.حالياّ ّالسائدةّاألسعار

 
 قيمو  األسعار، الكميات، لألحجام، القياسية األرقام

 الوحدات
 

في  التغيراتمتوسط  هو لألحجام القياسي الرقم 38-34
كميات مجموعة معينة من السلع والخدمات 

تكونّالكمياتّّأنّويجبّ،.بين فترتين زمنيتين
ّ ّلمفرداتّّالزمنّعبرالمقارنة ّكميات هي

ّ ّيتم ّأن ّويلزم التغيراتّالناتجةّّترجيحمتجانسة
ّمختلفةّ ّوخدمات ّلسلع ّبالنسبة ّالكمية في

دّعلىّأهميتهاّاالقتصاديةّالمقاسةّتبعا ّباالعتما
ّ ّفي ّالنسبية .ّكلتيهماّأوّالفترتينّأحدلقيمها

ولهذاّالسبب،ّيكونّالحجمّأكثرّصحةّومالئمةّ
ّالكمياتّ ّأن ّعلى ّالتأكيد ّأجل ّمن ّالكمية عن

تعكسّالتغيراتّفيّّبحيثّتعديلهاالبدّوأنّيتمّ
ّ.النوعية

ّاألحيانّّالحظ،ّولسوء 38-33 ّبعض ّفي ّيحدث قد
ّ،وخاصةّفيّمجالّإحصاءاتّالتجارةّالخارجية

ّالجمركي ّالتوثيق ّعلى ّتكونّّ،القائمة أن
ّ ّالتي ّاألرقامّأساسهاّعلىّتحسبالبيانات

غيرّمفصلةّبماّفيهّّواألحجامّلألسعارّالقياسية
ّ ّّوغيرالكفاية ّبهذا ّسبيلّّالغرض،وافية على

ّ ّالمعلومات ّتكون ّقد ّالمتاحةّةاألساسيالمثال،
ّ ّعلى ّّمجموعمقصورة ّبعضّوحداتأعداد

ّأوّالمستوردةّالمنتجاتّمنّالمجموعات
ّالمثال،ّسبيلّعلىّالكلي،ّلوزنهاّأوّالمصدرة،

ّالكليّالوزنّأوّاألحذيةّألزواجّالكليّالعدد
ّمعينّنوعّمنّلمعدات القياسيةّّاألرقامّو.
ّّالمستقاة ّالنوع ّهذا ّمعلوماتّمن ّتعتبرّالمن
ّأوّاألعدادعندماّتغطيّّلألحجامّقياسيةّأرقاما

ّ .ّمختلفةّبأسعارّمباعةّمختلفةّلمواداألوزان
ّبــّاألحيانّبعضّفيّتوصفّالسبب،ّولهذا

ّللكميات قياسية أرقام" ّتوصفّ". ّما وعادة
ّّاألرقام ّلألسعار"القياسية ّهذهّ" ّبمثل المرتبطة
ّّاألرقام ّّبأنهاالقياسية ّقياسية أوّّمتوسطةأرقام
ّقياسّبأرقام ّالوحداتّلقيم"ية ّتقيسّألنهاّنظرا".
ّّالتغير ّالمتوسطة ّالقيمة ّلوحداتفي ّاغيرّ

ّعلىّّمتجانسة ّبالتغيراتّالتيّتطرأ ّتتأثر وربما
ّفيّ ّالتغيرات ّعن ّفضال  ّالعناصر ّمن مزيج

ّأسعارها .ّ ّفإن ّلقيمّالقياسيةّاألرقاموبالتالي،
ّّالوحدات ّتوفر ّبأنها ّالتوقع ّيمكن ّمقاييسال

الزمنّّعبرّاألسعارّمتوسطّفيّللتغيرّجيدة
ّ.بالنسبةّلمجموعاتّمنّموادّغيرّمتجانسة
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ّنظامّّاألرقام 38-38 ّداخل ّباالهتمام ّالجديرة القياسية
الحساباتّالقوميةّمصممةّلتحليلّالتغيراتّفيّ

ّمنّبهاّالخاصّالكليمجاميعّالقيمةّإلىّالتغيرّ
ّيمكنّّوالحجم،ّالسعرّمكوناتّحيث حيث

علىّأنهّمتوسطّّلألسعارّالقياسيّالرقمّحساب
ّمجموعةّ ّأسعار ّفي ّالمتناسبة ّللتغيرات مرجح

ّزمنيتين،السلعّوالخدماتّبينّفترتينّّمنّمعينة
(0ّ)ّأساسّفترة/ّمرجعيةّفترةّالمثالّسبيلّعلى

ّ tّّجاريةوفترة .ّ ّيمكن ّمماثلة، ّحسابوبطريقة
ّمتوسطّمرجحّّلألحجامّالقياسيّالرقم علىّأنه

ّمعينةّ ّمجموعة ّأحجام ّفي ّالمتناسبة للتغيرات
ّعلىّزمنيتين،منّالسلعّوالخدماتّبينّفترتينّ

وفترةّ(0ّ)ّأساسّفترة/ّمرجعيةّفترةّالمثالّسبيل
ّللرقمّمعادالتوهناكّالعديدّمنّصيغّ.tّّجارية

ّبشكلّّالقياسي ّالبعض ّبعضها ّعن تختلف
ّيتعلقّباألوزانّالتيّ ّبالسعرّرئيسيّفيما تلحقها

ّ ّأو وبالشكلّّللكميات،ّالنسبيةّاألرقامالفردي
ّمتوسطّ ّكان ّسواء ّالمستخدم، ّللمتوسط المعين

ّ ّأو ّهندسي ّأو ّالخّتوافقي،حسابي وجديرّ.
بالذكرّأنّتلكّالصيغّوالمعادالتّالبديلةّفضال ّ
عنّخصائصهاّومزاياهاّالنسبيةّواردةّبالتفصيلّ

والرقمّّهلكالمستّألسعارّالقياسيّالرقمّأدلةفيّ
ّ.القياسيّألسعارّالمنتج

ّ
 وباش القياسيان السبير رقماّّّّّّّّ

ّ
ّالسبيرّرقماّهماّاستعماالّاألكثرّالرقمان 51-51

ّّ،وباش ّلألسعارّّرقمويعرف ّالقياسي السبير
(Lpّ )ّ ّأنه أوّّمرجحّحسابيّمتوسطعلى

ّّلألرقامّموزون ّلألسعار ّباستخدامالنسبية
ّّالقيمةّحصص ّاألساس ّبفترة 0ّالخاصة
ّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكأوزان

ّ
ّ

ّ
ّّأن،ّأي ّأن ّّ،حيث هيّّ،و

منI= 1,…., nّّّ،0األسعارّوالكمياتّوالقيمّفيّالفترةّ

0ّأسهمّالقيمةّفيّالفترةّّ،المنتجات،ّو
ّّوتشير ّالفوقية ّالحروف ّذات ّالمماثلة إلىtّّالتعبيرات
ّ.tالفترةّ

ّالسبيرأنّمؤشرّسعرّ(1ّ)ّلمعادلةاّمنّالحظ 51-51
يمكنّتعريفهّعلىّأنهّالتغيرّفيّقيمةّسلةّمنّ
ّكماّ ّتماما  ّثابتا  ّعليه ّحوفظ ّتكوينها ّالمنتجات ّاألساس ّفترة ّفي ّعليه 0ّكانت ّيمكنّ. كما
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ّ ّسعر ّمؤشر ّ)ّالسبيرتعريف بطريقةّ(
مماثلةّعلىّأنهّالتغيرّفيّقيمةّسلةّيتمّتحديثّ
ّبيدّأنّأسعارّفترةّاألساسّ ّكلّفترة 0ّتكوينها

الجديدة،ّأيّ(ّأوّاألحجام)تنطبقّعلىّالكمياتّ
ّ:بطريقةّأخرى

ّ
ّّتتواجد 38-35 ّّالقياسيةّباشّأرقامكذلك ّشكليفي

ّرقمّيختلفّوّ،علىّحدّسواءّحجامواألّلألسعار
ّ ّعن ّ ّالقياسي ّمنّالقياسيّسبيرالّرقمباش

منّّبدالّ توافقيّّمتوسطّتستخدمّفهيّناحيتين،
ّأسعارّ ّأو ّأحجام ّوتكون ّالحسابي، المتوسط

.tّنفسهاّبالنسبةّللفترةّالجاريةّّهيّالثابتةالفترةّ
ّالحصولّعلىّ ّلألسعارّالقياسيّباشّرقمويتم

ّ:عنّطريق

ّ
باستخدامّأوزانّأوّّلألحجام،ّالقياسيّباشّرقمعنّّفضالّ 

ّ:طريقّعنّثابتة،ّجاريةأسعارّفترةّ

ّ
ّّاألحجامّوسلسلةّالتكميش ّالسبيرّمعادالتباستخدام
ّوباش
ّّالرقم 38-31 ّ ّبينّّفيّللتغيرالقياسي ّالنقدية القيم

ّّيعكسّ،فترتينّزمنيتين،ّ
ّالسعريةّّاآلثار ّالتغيرات ّمن ّلكل المجتمعة
ّوالكمية .ّ ّتستخدم ّوباشّّأرقاموعندما السبير

ّرقمإلىّّيتجزأالقياسيةّّفإنّالتغيرّالقيميّسوفّ
إذاّّفقطّلألحجامرقمّقياسيّّفيّلألسعارقياسيّ

ّ ّمعّلألسعارّالسبيرّرقمكان ّباشّرقممتطابقا 

ّكانّّ،ّبمعنى،ّلألحجام، ّإذا أو
ّّلألحجامّالسبيرّرقم ّمع ّباشّرقممتطابقا 

الرقمّّالمثال،ّسبيلّعلىّ،لألسعار
3.68ّّّ،القياسي ّالتغير8ّّيمثل ّمن ّالمائة في

ّ ّفي ّّلألحجامّقياسيّرقممضروبا  ،3.65ّقدره
ّ ّيمثل ّما ّيعطي5ّّوهو ّالتغير، ّمن ّالمائة في

3.343ّّقدرهّالقيمةّفيّللتغيرقياسيّّرقم ّأي،
ّ.تغيرّالمائةّفي34.3ّ

ّالقيمّّالعالقةّهذهّاستغاللّيمكن 38-86 ّكانت كلما
ّ ّللفترتين ّالحالية ّعنّمعروفةالكلية أيّّفضال 

ّ ّّالرقممن ّاألّلألسعارالقياسي .ّحجامأو
ّ ّأراد ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالمعدونولنفترض

اشتقاقّارقامّّيمكن.ّلألحجامّقياسيّرقمّاشتقاق
ّلألّلالسبير ّقسمةّّحجاموباش ّطريق عن

القياسيةّّّاألرقامالتغيرّفيّالقيمةّعلىّ(ّتكميش)

ّالمناسبة :،ّّ ّعلىو
ّالتوالي .ّ ّأن ّاأليمنّالجانبّمنوالحظ
2ّ)ّللمعادلة ّالسبيرّألرقاملّزمنيةّسلسلةّتولد(
ّّ،لألحجام ّ ّللفتراتّ ّ:t1,………,Ttبالنسبة

ّ:لــ

ّ

المشتركّّالقاسمّفيّكاملةّالسلسلةّويضرب
ّ:الحجمّحيثّمنّسلسلةمماّيعطيناّّ،

ّ
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أخرىّبالنسبةّالىّّالىالنسبيةّمنّفترةّّفالتحركات
ّّهذه ّالسبيرّّمطابقةالسلسلة ّأرقام لتحركات

ّ ،ّ(5)ّالمعادلةّفيّوالواردةّبهاّالمرتبطةلألحجام
ّالعدديّالمضروبّبكميةّاالّالسلسلتانّتختلفّوال
 .0فيّالفترةّّالقيمةوهوّ(ّموجهالالّ)
ّ

ّعلىّأساسّسنةّأسعارّباستخدامّالسالسل 38-83
ّّالمدى،ّطول ّموضح ّهو ّسهلةّ،(6)ّفيكما
ّ ّفيّّغيرالفهم ّاألفضل ّالممارسة ّليست أنها

Tّالحساباتّالقوميةّإذاّماّكانتّالفترةّالزمنيةّ
ّهيكلّ ّفي ّتغيرات ّخاللها ّتحدث ّمطولة فترة

ّقياسّّ،االقتصاد ّتم ّما ّإذا ّالمثال، علىّسبيل
ّّاألحجامّفيّالتغيرات ّفترة ّمدى 36ّعلى

ّ ّمن ّولنفترض 3118ّّسنوات، ،8668ّوحتى
ّ ّأسعار ّعلى ّترتكزّّالثابتة،3118ّبناءا  حينئذ
فيّالسنواتّاألخيرةّعلىّّحجامالتحركاتّفيّاأل
ّ ّهيكل ّأو ّتغيرّلألسعارتكوين ّقد ّبأنه .ّيرجح

ّأوزانّ ّتغيير ّهي ّذلك ّمن ّاألفضل والممارسة
عاملّاالنكماشّعندّباشّ(ّإعادةّوضعّأساس)

.3111ّقياسيّّبرقمّالناتجالقياسيّّالرقموربطّ
لىّالناتجةّعّاألحجامّسلسلةّتكونّلنّثمّومن

ّأساسّ ّعلى ّذلك ّبعد ّسنوات ّالعشر ّفترة مدى
ّ 3118ّّأسعار ّبل ّتمثيالّأكثرّشتكونالثابتة،

ّاألفضلّالممارسةّأنّبيد.ّلألحجامقياسيّّلرقم
ّالمواردّكله،ّذلكّمن ّسمحت ّما هيّّ،إذا

ّوصياغة ّالسنويةّّسلسلةتشكيل ّالروابط من
ّالثابت ّالسعر ّلمقارنات ّالثنائية ّالمفضلّ. ومن

ّ ّمصطلح ّللحجمّحيثّمنّسلسلةاستخدام
ّ ّهذا ّمثل ّاستخدامّمنّبدالّ ّالسلسلةلوصف

ّ".ثابتةّألسعاروفقا ّ"
 

 وباش القياسيان السبيربين رقما  العالقة
 

ّالممكنةّقبل 38-88 ّاألخرى ّالصيغ ّفي منّّ،النظر
ّّتأسيسّالضروري وباشّّالسبيرّرقميسلوك

ّاآلخرّتجاهّأحهما ّّعام،ّوبوجه. ّرقميميل
ّّالسبير ّعبر ّأكبر ّزيادة ّتسجيل ّسنةإلى

ّ:عامّوبشكلّأنهّأيّباش،ّبرقماألساسّمقارنةّ

ّ(7)ّّّّّّّّّّّّّوّّّّّمنّّّكلّ

متىّكانتّّتصح(7ّ)العالقةّّأنّإظهارّيمكنّ
ّّاألرقام ّالمرجحة)ّوالكمياتّلألسعارالنسبية
ّبالقيم ّّمترابطة( ّكلما ّأنه ّبمعنى ّارتفعتسلبيا ،

ّّانخفضتّاألسعار ّالمشتراة ّالعكسّأوالكميات
ّبالعكس ّّو. ّتوقعه ّالسلبيّّهذايمكن الترابط
األسعارّبماّفيّذلكّالمستهلكينّّآلخذيّبالنسبة

ّوالذينّ ّالوسيطة، ّللمدخالت ّالمشترية والشركات

فيّاألسعارّالنسبيةّّالتغيراتّعلىّرداّيتحركون
السلعّوالخدماتّالتيّأصبحتّأرخصّّباستبدال

والخدماتّالتيّأصبحتّأغلىّّنسبيا ّمقابلّالسلع
ّنسبياّ  ّبالنسبةّ. ّإيجابي ّترابط ّوجود ّتوقع ويمكن

للشركاتّالمحددةّللسعرّالتيّتستبدلّالمخرجاتّ
ّأغلىّأصبحتّالتيّوالخدماتّالسلعّنحوّمتجهة
ّأوجهّعكسّيمكنّالظروفّهذهّمثلّوفي.ّنسبياّ 

 (.7)ّالمعادلةّفيّوالتباينّالتفاوت
ّ

ّالمنفعة،ّبتعظيمّيقومونّالمستهلكينّأنّيفترض 38-84
ّبمجموعاتّمرتبطاّ ّيكونّبدورهّالذيّاألمرّوهو
ّالمشتراةّوالخدماتّالسلعّمن ّاألرقامّويمكن.

ّ ّالنظرية (COLIsّ)ّالمعيشيةّلتكلفةالقياسية
ّالالزمةّالنفقاتّمنّاألدنىّالحدّنسبةّبأنها

ّرتفعثابتّّمستوىّبلوغّمنّّمالتمكينّمستهلكّ
ّّاألرقام ّماّّالمعيشةّلتكلفةّالنظريةالقياسية إذا

ّمستوىّ ّنفس ّعلى ّالحفاظ ّكلفة ّأكثر أصبح
ّالمنفعة .ّ ّيحافظ ّالنظريّالقياسيّالرقموربما
ّّلتكلفة ّعند ّّالسبيرالمعيشية ّاألفضلياتعلى

ّيحافظّّوالمنفعة ّقد ّكما ّاألساس، ثابتةّفيّفترة
المعيشيةّعندّباشّّلتكلفةّالنظريّالقياسيّالرقم

ّ.الجاريةرّثابتةّفيّالفترةّعلىّنفسّهذهّالعناص
ّّرقمّيوفر 38-83 ّالقياسي ّّلألسعارالسبير ّأعلىحدا 

ّّللرقم ّالمعيشة ّلتكلفة ّالنظري ّلالسبيرالقياسي
COLI،ّّ ّإطار ّّاألرقاموفي ّالنظريةالقياسية
ّاستبدالّّلتكلفة ّللمستهلكين ّيمكن المعيشة

ّنسبيا ّ ّأرخص ّأصبحت ّقد ّالتي المنتجات
ّأجلّ ّمن ّنسبيا  ّأغلى ّأصبحت ّقد بمنتجات
ّفيّحينّ ّنفسّمستوىّالمنفعة، ّعلى الحصول

ّ ّيتيح ّهذاّّالسبيرّرقمال ّحدوث ّالثابتة للسلة
ّرقموبصورةّمماثلة،ّيمكنّإثباتّأنّ.ّاالستبدال

ّّباش ّأدنى ّحدا  ّالنظريةّقياسيةالّلألرقاميوفر
ّ.المعيشةّعندّباشّلتكلفة

 
 القياسية لألرقام األخرى الصب        

 
ّتعطيّنتائجّمختلفةّّنظراّ  38-88 ّالمختلفة ألنّالصيغ

ّلالختيارّمنّ ّالنظرّفيّنهجّبديلة ّيلزم منّثم
ّصيغّ ّإلى ّالنظر ّإلى ّيؤدي ّبدوره ّوهذا بينها

 .القياسيةّلألرقامأخرىّ
ّ

ّّمن 38-80 ّإلى ّبالنظر وباشّّالسبيرّأرقامالواضح
أنّ(4ّ)وّ(3ّ)فيّالمعادالتّّلألسعارالقياسيةّ

ّ ّثابتة؛ّكمياتّسلةّعلىّيبقيانّالرقمينكال
ّالخاصةّتلكّأنّفيّالصيغّتختلفّحيث

ّسنةّّبالسبير ّفي ّثابتة ّالسلة ّعلى تحافظ
ّالفترةّ ّفي ّبباش ّالخاصة ّواألخرى األساس

ذا.ّالجارية ّالتغيرّقياسّيعدوّالّالغرضّكانّوا 
ّالمعنيتينّالزمنيتينّالفترتينّينبّالسعرّفي

ّسببّهناكّيكونّالّحينئذّغيرهماّعنّبمنأى
ّالفترةّسلةّعلىّاألسبقّالفترةّسلةّلتفضيل
ّكالّأنّحيثّبالعكس،ّالعكسّأوّالالحقة،
ّمنّالمساواةّقدمّعلىّيبررهماّماّلهماّالسلتين
ّالمفاهيميةّالناحية ّفبالرغمّذلك،ّعلىّوبناءاّ .
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ّيمكنّالّأنهّإالّمختلفةّنتائجّيعطيانّأنهماّمن
ّ.األخرّعلىّيتفوقّأحدهماّبأنّالحكم

ّّثمة 38-87 ّوهوّأالّلألسعارالقياسيّّللرقمحال ّوسطا 
ّاستخدامّإحداثّشأنهاّمنّصيغةّاستخدام
ّأوّالحاليةّوالفترةّاألساسّفترةّلمعلوماتّمتماثل
ّأنّّالكميات،ّحولّالجارية ّإثبات ّيمكن حيث

.ّفيّهذاّالصددّاألنسبالقياسيّهوّّفيشرّرقم
وللحصولّعلىّتوضيحّوراءّنعتهّبهذهّالصفةّ)

ّأدلةيرجىّالنظرّفيّالفصلّالخامسّعشرّمنّ
ّالقياسيّّالمستهلكّألسعارّالقياسيّالرقم والرقم

(Fّ)ّالقياسيّفيشرّرقمويعرفّ(.ّألسعارّالمنتج
وباشّّالسبيرّلرقميعلىّأنهّالمتوسطّالهندسيّ

ّّ،القياسيين ّبالنسبة ّيعني، القياسيةّّلألرقامبما
ّ:التواليّعلىّوالكمياتّلألسعار

ّ

ّ
ّوالتيالنظريةّاالقتصاديةّبمنحنياتّالسواءّّتسلم 38-85

تبينّكيفّأنّالمستهلكينّقدّيغيرونّمنّأنماطّ
ّ ّاستجابة ّاألسعارّللتغيراتإنفاقهم ّلمّّ،في وما

ّمنحنياتّالسواءّّالمنفعةتكنّدوالّ التيّتمثلها
ّ ّالفترات ّفي tّّو0ّمتماثلة ّ ّالسبيرّقميّرفإن

ّالفترةّسوفّيشيرّّبالنسبةّالقياسيينوباشّ لهذه
ّنحوّ ّعلى ّمصاغة ّمنفعة ّدالة ّإلى ّمنهما كل

ّمختلف .ّ ّسوفّيوفر ّعام، ّالسبيرّرقموبشكل
ّرقمحينّأنّّفيمنفعتهّّلدالةّأعلىحدا ّّالقياسي
ّّباش ّسوف ّلدالةّأدنىّحداّ ّيوفرالقياسي

ّّمنفعته، ّأن ّّدالتيّكلتاغير ّستكونانالمنفعة
ّ.مختلفتان

فقدّاشتقتّسلسلةّّالمعضلة،ّهذهّحلّأجلّومن 38-81
ّ ّتسمى ّالمؤشرات ّالمتماثلةّالقياسيةّاألرقاممن

والتيّترتبطّبدوالّالمنفعةّالتيّتتكيفّمعّمرورّ
ّعنّ ّالناجمة ّالكميات ّفي ّالتغيرات ّمع الوقت

القياسيّهوّّفيشرّورقمّ،التغيراتّفيّاألسعار
ّكمالمتماثلة،ّالقياسيةّاّ،األرقامأحدّاألمثلةّعلىّ

رقمّتورنكفيستّالقياسيّهوّمثالّأخرّعلىّّأن
ّتورنكفيستّورقمّ،ّالقياسيةّاألرقامهذاّالنوعّمنّ

ّّهوّالقياسي ّالهندسي ّالنسبيةّلألرقامالمتوسط
ّالرياضيةّالمتوسطاتّباستعمالّلألسعار
وبالتالي،ّتعرفّ.ّقترتينّخاللّاالنفاقّلحصص

ّّتورنكفيستّأرقام ّحجامواألّلألسعارالقياسية
ّ:علىّأنها

ّ

ّّكل ّّوتورنكفيستّفيشرّرقممن ّيستخدمالقياسيين
ّالفترتينّكالّفيّالقيمةّحصصالمتاحةّعنّّالمعلومات
ّاألهميةّمنّمساويّقدرّالمعلوماتّهذهّويعطيان
ّّالترجيح،ّألغراض ّالسبب، أنّيقعانّّالمتوقعّمنولهذا

ّ ّحدود ّاألمرّّ،القياسيينّوباشّالسبيرّرقميبين وهو
ّفيه ّالمرغوب ّالقيمّ. ّبين ّالفرق ّيكون ّأن ّالمرجح ومن

القياسيينّوغيرهماّمنّّوفيشرّتورنكفيستّلرقميالعدديةّ
ّ ّّاألرقامهذه ّللغايةّالمتماثلةالقياسية ّصغيرا  ّأنّ. كما
ّرقمي ّّ ّالقياسيين يستخدمّّلألحجامالتورنكفيستّوفيشر

تبعا ّ"حّويكونّمصطل.ّأيا ّمهماّأسعارّفترةّمفردةّمحددة ّالثابتةّلألسعار ّتلكّ" ّلمثل ّالمغلوط ّاالسم بمثابة
ّّالسالسل، ّهو ّالصحيح ّحيثّمنّسالسلفالمصطلح

ّ.الحجم
ّنظرّّإن 38-46 ّوجهة ّمن ّأعاله ّالمذكور التحليل

ّالمشتري ّأو ّالنظريةّّ،المستهلك ّأيضَا وتعرف
نظرّّوجهةوباشّمنّّالسبيراالقتصاديةّحدودّ

ّالمنِتج ّللعائدّ. ّالمعظمين ّالمنتجين ّمن ويتوقع
ّفيّ ّينتجونها ّالتي ّالنسبية ّالكميات زيادة
ّالنسبية ّاألسعار ّفي ّللزيادات ّمنهم .ّاستجابة

ّ ّعكسّتلكّّالسبيروتكونّحدود وباشّالناتجة
ّالكمياتّ ّاستبدال ّيتم ّحيث ّأعاله، المذكورة
المنتجةّباتجاهّالحصولّعلىّالسلعّمعّتغيراتّ

ّاأل ّالمتوسطفي ّفوق ّسعار ّالمعنىّ. ّأن بيد
الضمنيّللتخلصّمنّالتحيزّفيّاالستبدالّعنّ

ّ ّاستخدام وفيشرّّّتورنكفيستّرقميطريق
ّ.موجوداّ ّيزالّالالقياسيينّ

 المرغوب فيها للرقم القياسي  الخصائص        

خاصتينّكثيرا ّماّيتمّاقتباسهماّلدرجةّأنّّهناك 38-43
القياسيةّالخاصةّّاألرقاميشعرّبأنهّينبغيّعلىّ

ّّالحساباتّبتكميش وهيّّ،بهماّاإللمامالقومية
ّ ّالزمنيّاإلنعكاس"االختبار ختبار" ّإنعكاس"ّوا 
ّالمعامل ."ّ ّالزمنيّاإلنعكاسّإختبارويتطلب
ّّيتطلب ّيكون ّّالرقمأن مقارنةtّّّللفترةالقياسي
ّ 0ّّللفترةّالقياسيّالرقمّمعّمقلوب0ّبالفترة

ّ ّبالفترة tّمقارنة .ّ ّإنعكاسّإختبارويتطلب
القياسيّّالرقمّضربّحاصلّيكونّأنّالمعامل
ّالقياسيّّلألسعار ّللتغيرّّلألحجاموالرقم مساويا  ّ ّالقيم ّفي ّالجاريةالمتناسب ّمنّذلكّويتبع.
ّالّالذكر،ّالسالفّالقسمّفيّالمذكورةّالمناقشة
ّذاتهّالسبيرّرقميّيجتاز ّبحد ّهذينّماوباش

ّرقمعريفاتّومعّذلك،ّوبناءا ّعلىّت.ّاإلختبارين
ّّفيشر ّفي 5ّ)القياسي )ّ القياسيّّفيشرّرقمأن

 .اجتازّبالفعلّتلكّاالختبارات
 

القياسيّلهّّفيشرّرقمعلىّذلك،ّيتضحّأنّّبناءاّ  38-48
ّإلىّ ّأدت ّالتي ّالجذب ّعوامل ّمن العديد

ّاإلحصاءاتّفيّواسعّنطاقّعلىّاستعماله
ّوصفّفيشرّّالعامة،ّاالقتصادية ّرقمهبالفعل،
ّفيشرّرقميتطلبّ.ّومعّذلك".ّبالمثالي"ّالقياسي
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ّوالفترةّاألساسّفترةّمنّكلّحولّمعلومات
ّّالجارية ّلهّّلألوزان،بالنسبة ّيكون ّقد ّما وهو

ّتوقيتّ ّدقة ّعلى ّأنهّّالقياسي،ّالرقمتأثير كما
ّالسبيرّكرقميليسّمنّالسهلّفهمهّواستيعابهّ

 .أوّباش
 

والرقمّّالمستهلكّألسعارّالقياسيّالرقمّأدلةّتوفر 38-44
ّالخامسّ ّالفصول ّفي ّالمنتج ّألسعار القياسي
ّتفصيال ّ ّعشر ّوالسابع ّعشر ّوالسادس عشر

منّّختيارواسعا ّحولّطرقّومناهجّمختلفةّلإل
ّ ّالفصلّّالقياسية،ّاألرقامبين ّيتضمن كما

ّ ّيدعم ّاحتماليا  ّنهجا  ّعشر ّرقمالسادس
وماّيمكنّاستخالصهّمنّ.ّالقياسيّتورنكفيست

ّالحجمّالهائلّا لواضحّمنّاألعمالّهوّأنّهذا
ّ ّوتدعم ّتؤيد ّالثالثة ّالمناهج ّفيشرّرقمجميع

ّمثلالقياسيةّالمتماثلةّّاألرقامحيثّأنّّ،القياسي
ّمتشابهةّّفيشرّأرقام ّنتائج ّتعطي وتورنكفيست

ّمنّ ّجميعا  ّأهليتها ّإثبات ّيمكن ّكما ّالفرقّللغاية ّأن ّوأيضا  ّالنظرية، ّاالقتصادية الناحية
ّ أوّّالسبيرّوأرقامّالمتماثلةّالقياسيةّاألرقامبين
يرجعّإلىّالتحيزّّ–ّمداهاأوّّ–ّالقياسيةباشّ

ّ.فيّاالستبدال
 

 العملية الممارسة واقع في القياسية األرقام
ّالقياسيّلألسعارّّرقم 38-43 ّّفيالسبير (3ّ)المعادلة

ّاألساسّّنفسّله ّلسنة ّوالوزن وفيّّ،0السعر
ّ ّبالنسبة ّوالسيما ّالعملية، ّالممارسة ّلألرقامواقع

ّ ّدقةّّالمستهلكّألسعارالقياسية ّتكون حيث
ّجوهرية ّمسألة ّوالوزنّّ،التوقيت ّالسعر يختلف

عنّوزنّسنةّاألساسّاألسبق0ّّلسنةّاألساسّ
نظرا ّالستغراقّوقتا ّماّفيّتجميعّّ،bولنفترضهاّ االستقصائيةّلألسرّالمعيشيةّّالدراسةالنتائجّمنّ

ّلألوزانّّوللمؤسسات, ّاألخرى ّالمصادر ولبقية
ّ ّفي ّالقياسيّالرقمالمستخدمة .ّ ّيأخذ ّرقموقد

ّّالسبير ّّالمعطىالقياسي الجبريّّالمقدارفي
3ّ)ّالمعادلةّمناألولّ )ّ منّّبدالّ كأوزانّله
مثلّّالقياسي،ومثلهّيونغّرقمّهوّالرقموهذاّ.ّ
ّفيهاّّالسبير،لهّرقم ّالمرغوب ّغير الخاصية

ّف ّالمتمثلة ّاجتيازه ّعدم ّاإلنعكاسّإلختباري
 .الزمني

ّ
ّللتغلبّعلىّّغالباّ  38-48 ّمكاتبّاإلحصاء ّتسعى ما

ّحصصهذهّالمعضلةّعنّطريقّتعديلّوضبطّ
ّفيّّالقيمة ّللتغيرات ّتبعا  ّكأوزان ّالويّرقممنّأجلّصياغة0ّّوbّبينّّاألسعارالمستخدمة

ّ:القياسيّالذيّيمكنّالحصولّعليهاّعنّطريق

ّ
 بنظام السلسلة  القياسية األرقام       .3

 بينها الوصل و القياسية األرقام أساس تغيير         
 

ّيميلّالوقتّبمرورّالسابق،ّالقسمّفيّلوحظّكما 38-40
ّأنّإلىّاألساسّفترةّفيّالنسبيةّاألسعارّنمط

ّباألوضاعّارتباطاّ ّأقلّتدريجياّ ّيصبح
ّيصبحّدرجةّإلىّاألخيرةاالقتصاديةّفيّالفتراتّ

ّاستخدامهاّّمنّمعها ّمواصلة ّالمقبول غير
ّالفترةّإلىمنّفترةّّاألحجامّفيّالتغيراتّلقياس
ّتليهاّالتي ّتحديثّالضروريّمنّوحينئذ،.

ّاألوزان الزمنيةّالطويلةّّبالسالسلّيتعلقّوفيما.
ّاستخدامّّفإنه ّالمالئم ّمنّغير ّهو ّمثلما ّفيّتماما  ّقديما  ّمعين ّلتاريخ ّحداثة ّاألكثر ّاستخدامّاألوزان ّأيضا  ّالمالئم ّغير ّمن ّكذلك الزمن

ّللفترةّ ّالزمن ّمن ّمضت ّطويلة ّفترة ّمن أوزان
ّالحالية ّمنّالضروريّالربطّّعلىّوبناءّ . ذلك،
ّ ّالسالسلبين ّّ ّوبين ّالمعادّالسالسلالقديمة

ّالضربّبواسطةّجديدةالّترجيحها ّمثالّ. وهذا
تتطلبّتقديراتّلفترةّّبسيطةّحسابيةعلىّعمليةّ

ّ ّمن ّّاألرقاممتداخلة ّللسالسلّأوالقياسية
ّالقديمةّاألوزانّمنّكلّباستخدامّالمحسوبة
 والجديدة

.ّ
حيثّّالطرق،ّمنّبعددّالربطّحسابّيمكن 38-47

ّ ّضرب ّّالرقميمكن ّالجاريباألوزانالقياسي
إلىّّالقديمالقياسيّّللرقمّالجديدةّفيّمعاملّربط
إلىّّالجديدالقياسيّّالرقمالجديدّمنّأجلّتحويلّ

ّّالرقم ّاألساسّالقديمالقياسي ّلفترة ّمنّ. وبدال  ّاألساسّ ّفترة ّأن ّيمكن ّّللرقمذلك، ّقدالقياسي
تغيرتّوقتّإدخالّأوزانّجديدةّوقدّيتمّمراجعةّ
ّعلىّ وتنقيحّاألوزانّالقديمةّعنّطريقّقسمتها

ّالربط ّمعامل .ّ ّربط ّعملية ّإلى ّسلسلةويشار
ّخاصةّّجديدةّبسلسلةّقديمة ّصلة ّطريق عن

 .بالوصلبفترةّمتداخلةّ
ّ

ّّسواء 38-45 ّعملية ّكانت ّأجلّّالوصلما ّمن تتم
ّ ّفي ّاألساسّاألسبق ّفترة ّعلى ّالسلسلةاإلبقاء

ّّالجديدة ّاألساس ّفترة ّلتغيير ّالخاصةأو
ّتتمالبدّوأنّّالجديدة،ّللساسلةّالقديمةّبالسلسلة
ويلزمّّالمجاميع،عندّكلّمستوىّمنّّالحسابات

أنّيتمّربطّكلّمكونّوكذلكّكلّتجميعّبشكلّ
ّ.فرديّبسببّعدمّقابليةّالجمع

 
 ووصلها فترة كل تغيير         

 
ّّتكررّماّكل 38-41 ّفترة ّمن ّاألوزان ماّّكلتحديث

ممثلهّومعبرةّّحجامأوّاألّاألسعارّسالسلّتكون
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ّالموصولةّّتنتجّ،عنها ّالزمنية ّالقياسية األرقام
ّ ّطريق ّالّإعدادعن ّالقياسية ّسنويةاألرقام

ويتمّ.ّلفترتينّزمنيتينّمتتاليتينّمعّأوزانّمحدثة
ّ ّتلك ّالروابط"تجميع ّأوّ" ّالضرب ّطريق عن

ّسلسلة ّلتكوين ّالمتعاقبة ّالمضاعفة ّأجلّ. ومن
ّالقياسيةّ ّاألرقام ّسلسلة ّخصائصّوسلوك فهم

ّالضرّوّبشكل ّفمن ّعام خصائصّّفهمري
ّالسلسةّ ّبنظام ّوباش ّالسبير ّأرقام وسلولك

ّ.األساسّثابتةّقياسيةّأرقاممعّّبالمقارنة
 

 السلسلة بنظام وباش السبير أرقام           
 

والتيّّ،ّالسلسلة،ّبنظامّلألحجامّالسبيرّرقم 38-36
ّ ّالفترات 0ّّتربط ّتمثلهّّهوّ،tو ّقياسي رقم

ّ:التاليةّالصيغة

ّّ(أ33ّ)ّ

 

 

ّ،ّالمقابلةبنظامّالسلسلةّّلألحجامّالقياسيّباشّورقم
ّ:التاليةّالمعادلةّ،

ّ(ب33ّ)

 

ّّويتم ّعلى ّّرقميالحصول ّلألسعار ّوباش ّعنالسبير
ّ p’sّّّالمبادلةطريق والكمياتّفيّّاألسعارّبينq’sّو

 .لألحجامالجبريةّلألرقامّالقياسيةّّالمعادالت
ّ

ّّوبصفة 38-33 ّما ّإذا ّاألرقامّّأستعيضعامة، عن
ّبنظامّ ّقياسية ّبأرقام ّاألساس ّثابتة القياسية

ّ ّالقياسيّالسبيرّرقمّبينّالفرقّ،فانالسلسلة
فإنّ.ّكثيراّ ّينخفضّأنّيرجحّالقياسيّباشّورقم

ّّالقياسيةّاألرقام ّالسلسلة ميزةّّلديهابنظام
ّغير.ّاألساسّثابتةّالقياسيةّاألرقامإضافيةّعنّ

ّوالرقمّاألساسّثابتّقياسيّرقمّبينّالعالقةّأن
ّثابتةّليستّلهّالمقابلّالسلسلةّبنظامّالقياسي
ّالتيّالمساراتّعلىّتتوقفّألنهاّنظراّدائماّ 
 .نوالكمياتّعبرّالزمّاألسعارّفرادىّتتبعها

ّ
ّّفرادىّكانتّإذا 38-38 ّوالكميات إلىّّتميلاألسعار

ّ ّأو ّّبشكلّاالنخفاضالزيادة ّالزمنّعبرمنتظم

ّّفانه ّحينئذ ّالسلسلةّنظامّأنّاظهاريمكن
ّّالقياسي،ّالرقمّفارقّيخفض لغيه،ّّربمابل
كلّمنّالفصولّالتاسعّوالتاسعّعشرّمنّّوتقدم
والرقمّّالمستهلكّألسعارّالقياسيّالرقمّأدلة

ّعلىّ ّتوضيحية ّأمثلة ّالمنتج ّألسعار القياسي
ّيتناولّالفصلّالخامسّعشرّبالشرحّ ذلك،ّكما

 .النتائجّتلكّخلفالنظريةّالكامنةّ
ّ

ّّأخرى،ّجهةّومن 38-34 ّما فراديّاألسعارّّتقلبتإذا
ّ ّأن ّالحادثةّالنسبيةّالتغيراتوالكمياتّإلىّحد

فيّالفتراتّالسابقةّينعكسّاتجاههاّفيّالفتراتّ
عندئذّتكونّالنتائجّبنظامّالسلسلةّأسواّّ،الالحقة

 .منّالرقمّالقياسيّالبسيط
ّ

ّّفي 38-33 ّالستخدامّّالحاالتّإانالمحصلة، المواتية
ّاّرقمي ّوباش ّالسلسلةّالسبير ّبنظام لقياسيين
غيرّّالحاالتّمنّإحتماالّ ّأكثرّالزمنّعبر

ّ ّعنّالكامالمسئولةّاالقتصاديةّفالقوىالمواتية؛
ّفيّالطويلّالمدىّعلىّالمالحظةّالتغيرات
ّالتقدمّّالنسبية،ّوالكمياتّاألسعار مثل

ّالمتزايدة ّوالدخول ّتذهبّّ،التكنولوجي ّال غالبا  وبالتالي،ّفمنّالمستحسنّ.ّإلىّاالتجاهّالمعاكس
ّالسنويةّربط ّالقياسية ّاألرقام ّتكونّّوعادة. ما

ّ ّبالبياناتّّحجامواألّاألسعارمكونات الخاصة
الشهريةّوربعّالسنويةّعرضةّلتغييرّأكبرّبكثيرّ
ّالموسميةّ ّبسبب ّالسنويين ّنظرائها من

ّاألجل ّقصيرة ّواالختالفات .ّ ّذلك،ّوبناءا  على
ّ ّمزايا ّالتردداتّّالسلسلةّنظامتكون ّهذه عند

ّتطبيقهّ ّعدم ّقطعا  ّينبغي ّأنه ّكما ّأقل ّاألعلى ّالموسمية ّالبيانات ّّغيرعلى ّتبعاّ المعدلة
 .الموسميةّللتقلبات

ّ
من نوع السبير القياسية ربع السنوية  أرقام

 بنظام السلسلة السنوية
 

ّالسنويةّّالسلسةّبنظامّالقياسيةّاألرقام 38-38 ربع
ّبدال ّ ّسنوية ّأوزانا  ّبحيثّتستخدم ّإنشائها ّسنويةيمكن ّربع ّأوزان ّّ،من ّفي السبيرّّرقملنفكر

ّفيّّسنويّالربعّلألحجامالقياسيّ يقيسّالتغير
cّإلىّربعّسنةy-1ّّمنّمتوسطّسنةّّحجاماأل

ّ.yفيّالسنةّ

ّّ(أ12ّ)

ّتشير
إلىّالقيمّالمتوسطةّربعّالسنويةQّّ وPّالحروفّالكبيرةّ

ّ ّترمز ّحين ّفي ّعام، ّمدى ّربعqّّ وpّعلى ّقيم إلى
ّمحددة ّسنوية .ّ ّالعام ّإلى ّالفوقية ّالحروف (yّ)وتشير
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ّ السعرّّإلىويرمز ،ّ(c)ّالسنةّوربع
ّ وترمزّّ،y-1العام ّ ّللمفردة فيiّّالمتوسط

ّّإلى cّّفيّربعّالسنةiّّسعرّالمفردة وّّ،y-1منّالعام
ّحصةلفترةّاألساس،ّبمعنىّأخرّّمةالقيّحصةّهو

ّ.y-1فيّالقيمةّالكليةّفيّالعامiّّّالبند

ّ:وبالتالي

ّّ

ّوّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّ(ب38ّ)

ّيمكنّحجامالربعّسنويّلألّالقياسيّالسبيرّرقم 38-30
الروابطّالسنوية؛ّوأحدّّمعالسلسلةّّبنظامّوصله

ّالسلسلةّّالسنويّللربطاألسلوبينّالبديلينّ بنظام
ربعّالسنويةّعادةّماّيتمّتطبيقه،ّوهماّّللبيانات
ّ)التداخل ّوصلحلقة ّربعّتقاطعّأوّسنوية(
ّواحد ّالتقليديينّ. ّاألسلوبين ّهذين ّعن وفضال 
ّّللربط ّالسلسلة ّيتمّثالثّأسلوبّهناكبنظام

ّعلىّويرتكزّاألحيانّبعضّفيّاستخدامه
ّالماضيّالعامّفيّالفترةّنفسّمنّالتغيرات

ّحينّوفي"(.ّالسنةّمدارّعلىّالممتداألسلوبّ)"
ّكافةّعنّينتجّالحاالتّمنّالعديدّفيّأنه

ّفيّّمماثلة،ّنتائجّالثالثةّاألساليب ّأنه إال
ّالكمياتّّالحاالت ّفي ّقوية ّتغيرات ّتشهد التي

يمكنّأنّيترتبّّ،النسبيةّوفيّاألسعارّالنسبية
ّ ّأسلوب ّالسنةّمدار)على موسميةّّأنماط(

ّ ّفيّالسلسلة ّالموصولةمشوهة ّالتطبيقّوبينما.
ّ ّاألسعار ّالحصاءات ّوبشكلّيستخدمالمعياري

فقدّيكونّّالسنوي،ّربعّالتداخلّأسلوبّحصري
ّ ّبشكل ّعمليا  ّالسنوي ّالتداخل ّأكبرأسلوب

الحساباتّّفيّلألحجامالسبيرّّلمقاييسّبالنسبة
.ّلهاالمباشرّالمناظرّّالسنويالقياسيّّالرقمإلىّالقوميةّوذلكّألنهّينتجّعنهّبياناتّتتجمعّتماما ّ
ّمنّأسلوبيّالتداخلّ ّالّيؤديّأيا  لربعّسنويّواحدّأوّالممتدّعلىّمدارّالسنةّإلىّوفيّالمقابل،

ّ ّإلى ّتماما  ّّالرقمبياناتّتتجمع ّالسنويالقياسي
ّلها ّالمناظر .ّ ّلربع ّالتداخل ّواحدّسنةويوفر

ّلماّ ّوالذياالنتقالّاألكثرّسالسةّبينّكلّرابطّخالفا  ّالسنوي، ّالتداخل ّأسلوب ّّيقدمّعليه
ّ ّبين ّبمعنى، ّرابط، ّكل ّبين ّالسنةّربعخطوة

ّ ّوبين ّواحد ّلعام ّللعامّّالسنةّربعالرابع األول
 .التالي

ّ
ّّأسلوبّيقتضي 38-37 ّالتداخالت حلقةّ)استخدام

ّالوصل ّضمن( ّلكلّّياّ السنوية ّتقديرات تجميع
ّالمتوسطةّ ّاألسعار ّعلى ّاعتمادا  ّسنة السنويةّالمرجحةّللسنةّالسابقة،ّمعّربطّالحقّربع

ّ ّالمناظرة ّالسنوية ّالبيانات ّلتوفيرباستخدام
ّإلىّّربطّمعامل ّالسنوية ّربع ّالبيانات لتدريج
ّاألسفلّأوّاألعلى ّالتداخالتّأسلوبّويتطلب.
ّالتداخلّعلربّتقديراتّتجميعّواحدّسنةّلربع
ّالوصل) ّحلقة ّاألسعارّ( ّعلى ّاعتمادا  ّالسنوي ّللسنة ّالمرجحة ّالسنوية ّالجاريةالمتوسطة

ّ ّتبعا  ّالتقديرات ّإلى األسعارّّلمتوسطباإلضافة
ّالسابقة ّللسنة ّبينّّومن. ّالنسبة ّفإن ثم،

ّ ّالربط ّبربع ّيتعلق ّفيما ّلمتوسطالتقديرات
األسعارّّمتوسطّوّالجاريةّالسنةّفيّاألسعار

ّّةللسن ّتوفر الضروريّّالربطّمعاملالسابقة
.ّاألسفلّأوّلألعلىّسنويةّالربعلتدريجّالبياناتّ

ّالسنةّمدار"ّعلىّأسلوبّأما ّتجميعّيستلزم"
ّ ّربع ّاألسعارّّاستناداّ تقديراتّلكل ّمتوسط إلى

ّ ّللسنة ّالمرجحة ّإلىّّالجاريةالسنوية باإلضافة
ّ .ّالسابقةّالسنةّفيّاألسعارّلمتوسطالتقديرات
ّفيّأخرىّلسنةّسنةّمنّالتغيراتّفإنّوبالتالي،
ّاستقراءّّاألحجامّسالسل ّفي ّتستخدم المذكورة

ّاأل ّاألساسّّحجامسالسل ّلفترة ّالسنوية ربع
 .المختارة

ّ
ّّالفروق 38-35 ّسنوياّالموصولةّاألحجامّسلسلةبين

ّ ّالسنوية ّأرباع ّاألربعة ّمجموع ّلسلسلةوبين
ّقةوالمشتّسنوياّ ّالموصولةّالسنويةربعّّاألحجام

ّ ّّأسلوبباستخدام ّالوصل)التداخل ّحلقة لربعّ(
ّالوقت،ّمرورّمعّتتراكمّأنّيمكنّواحدّسنة

ّ ّتكون ّما ّعادة ّالمنطلق، ّهذا ّسالسلومن
ّّحجاماأل ّربعيا وفقاّّمرجعياّ ّوالمقاسةالموصولة

ّسنوياّّاألحجامّسلسلسة ّالموصولة المناظرة
ّمنّيقللّأنّشأنهّمنّإجراءّباستخدام

ربعّّاألحجامّسلسلةّعلىّالواقعةّاالضطرابات
ّاألحجامّسلسلةالسنويةّمعّتحقيقّاالتساقّمعّ

ّّالموصولة ّ ّواحدّأنّفيسنويا ّمناقشةّوهناك.
ّمنّالسادسّالفصلّفيّالمسألةّتلكّحول

 .السنويةّربعّالقوميةّالحسابات
ّ

السنويةّيتمّاشتقاقهاّّاألحجامّسالسلكانتّّإذا 38-31
ّ ّالبيانات العرضّّجداولّمنّالموزونةمن

ّعنه ّالمعبر ّالسابقةّّاواالستخدام ّالسنة بأسعار
ّّموصىّهوّكما ّج، ّالقسم ّفي ّفالممارسةبه

ّ ّهي ّّقياسهاالمعيارية ّسنةّ)مرجعيا ّأو لفترة
ّمرجعية ّللتقديراتّّالبيانات( ّتبعا  ّالسنوية ربع ّلهاّالموزونةّالسنوية ّتمحوّّ،المقابلة حيث
ّ ّّالقياسعملية ّبينّالفروقّكافةالمرجعي
بماّّوربعيا،ّسنوياّالموصولةّاألحجامّسالسل
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ّأسلوبّ ّاستخدام ّعن ّتنشأ ّالتي ّتلك ّذلك في
ّ.واحدّسنةالتداخلّلربعّ

ّّاستنتاجاّ  38-86 ّفإن ّذكره؛ ّسبق السلسةّّنظاممما
ّّباستخدام ّلربع ّالتداخل جنبا ّّواحدّسنةأسلوب ّإزالةّأجلّمنمرجعيّّقياسإلىّجنبّمعّإجراءّ

ّالسنويةّربعّالبياناتّبينّناتجةّفروقّأي
.ّالنتائجّأفضلّيعطيّأنّشأنهّمنّوالسنوية

ّربماّسبق،ّماّورغمّالظروف،ّمنّالعديدّوفي
.ّمماثلةّنتائجّعنّالسنويّالتداخلّأسلوبّيسفر

ّ.العامّمدارّعلىّالقائمّاألسلوبّتجنبّوينبغي
ّ

 األرقام تفضيلأو  السبير سلسلة نظام|ّّّّّّّّ
 ؟ السلسلة بنظام القياسية

 
ّّكما 38-83 ّسابقا ؛ ّموضح ّالرقمّتخفيضّيمكنهو

ّالىّالقياسيينّوباشّالسبيرّرقميّبينّالقياسي
ّيكونّعندمّالسلسلةّنظامّباستخدامّكبيرّحد

وفيّ.ّالزمنّعبرّسلساّ ّوالكمياتّاألسعارّتحرك
ّ ّالظروف، ّهذه ّصيغةّاختيارّأهميةّتقلمثل

ّالقياسيةّاألرقامّجميعّألنّنظراّالقياسيّالرقم
ّواألدنىّاألعلىّالحدينّضمنّتقعّالعالقةّذات

ّبعضّتبقىومعّذلك،ّقدّ.ّوباشّالسبيرّلرقمي
ّقياسيّرقمّباختيارّاكتسابهاّيمكنّالتيّالمزايا
ّتورنكفيست،ّرقمّأوّفيشر،ّرقمّمثل ّالذينّ

 .متناظرةّمعاملةّالمقارنتينّالفترتينّيعامالن
ّ

ّّو 38-88 ّأن ّالمرجح ّتمثلّالقياسيةّاألرقامّهذهمن
إلىّّالمستندةّالقياسيةّلألرقامّجداّ ّجيدّتقريب

نّكانّ ّوا  ّإنتاجّذاتّصلة، ّأوّدالة ّمنفعة دالة
ّالسلس ّبالنسبةّّلةنظام ّمزاياهما ّ ّمدى ّيقلل قد

ّهذاّ ّفي ّلهما ّالمقابلين ّوباش ّالسبير لرقمي
المرجحّأنّيكونّأداءّرقمّقياسيّّومن.ّالصدد

ّورقمّ ّباش ّرقم ّمثل ّالسلسلة، ّبنظام متناظر
ّتقلباتفيّحالةّوجودّّتورنكفيست،ّأفضلّحاالّ
ّوالكميات ّاألسعار ّفي ّّذلك،ّومع. ّأرقامفإن

الّتتطلبّبياناتّّالسلسلةّبنظامّالقياسيةّالسبير
عنّالفترةّالجاريةّبالنسبةّلألوزانّوبالتاليّتؤديّ
ّالتوقيت ّحيث ّمن ّدقة ّأكثر ّتقديرات .ّإلى

ّالدراساتّ ّالفرقّفيّّبأثروبمقدور رجعيّحول
ّالقومية ّالحسابات ّّتقديرات ّاستخدام ّرقمجراء

ّفيّمقابل ّ ّالسلسلة ّبنظام ّالقياسي ّّرقميالسبير
ّتساعدّ ّأن ّالسلسلة ّتورنكفيستّبنظام ّأو فيشر
ّالصيغةّ ّاستخدام ّوراء ّمن ّالميزة ّتحديد في

 ..المذكورةّأخيراّ 
ّ

فيشر القياسية ربع السنوية  نوعمن  أرقام         
 بنظام السلسة

 
السبيرّّأرقامكماّهوّمنّالممكنّاشتقاقّّوتماماّ  38-84

ّفإنهّالسنويةّالسلسلةّبنظامالقياسيةّربعّالسنويةّ
ّ ّاشتقاق ّكذلك ّربعّّأرقاميمكن ّالقياسية فيشر

ّ زوجّمنّّفلكلّالسنوية؛ّالسلسلةّبنظامالسنوية
ّربعّ ّالقياسية ّاألرقام ّتنشأ ّالمتعاقبة السنوات

ّ ّنوع ّمن ّالربعينّّالسبيرالسنوية ّعن وباش

ّ،y-1ولى،ّعامّالسنويينّاألخيرينّمنّالسنةّاأل
وعنّأولّربعينّسنويينّمنّالسنةّالثانية،ّعامّ

yّ .ّ ّباشّربعّّاألرقاموتوضع ّنوع ّمن القياسية
ّ ّأنها ّعلى ّّأرقامالسنوية ّمنّّربعقياسية سنوية

ّويتم.ّمتجهةّنحوّالوراءّثمّيتمّقلبهاّالسبيرنوعّ
ّّذلك ّأن ّضمان ّأجل ّّاألرقاممن ّربعالقياسية

ّبشكلّ ّاشتقاقها ّيتم ّفيشر ّنوع ّمن السنوية
ّمتناظر .ّ ّبالنسبة ّّلألرقامأما نوعّّمنالقياسية
ّّالسبير ّتكون ّاألمام ّنحو ّحصصالمتجهة

ّ ّذات ّفيّّالصلةالقيمة ّالسنتين ّمن ّسنة بأول
ّ ّبالنسبة ّّلألرقامحين ّّمنالقياسية ّالسبيرنوع

ّ ّّإلىالمتجهة ّترتبط ّالقيمةّبحصصالوراء
ّ.السنتينّمنّالثانيةّبالسنة

ّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ (أ33ّ)
ّّّّّّّّّّّ

ّ(ب33ّ)
 
 

ّ ّالمفردة ّكمية ّالربعiّّإلى في ّّوتشير
cّّفيّثانيّربعينّسنويينّمن السنويّ

ّ أوّفيّأولّربعينّسنويينّمنّالعامy-1ّّالعام
y.ّ
ّ

ّّبالنسبة 38-83 ّربع ّّاألربعة،ّمنّسنةلكل ّرقميشتق
اعتبارّأنهّالمتوسطّّعلىّفيشرنوعّّمنقياسيّ

وباشّّالسبيرنوعّّمنالقياسيةّّلألرقامالهندسيّ
ّالمقابلة ّبينّ. ّالوصل ّالربطّأو ّيمكن ّثم، ومن

ّالسنويةّ ّأرباع ّلألربعة ّالمتعاقبة النطاقات
ويلزمّ.ّواحدّسنةباستخدامّأسلوبّالتداخلّلربعّ

ّ ّيتم ربعّّالقياسيةّلألرقامّمرجعيّقياسأن
الناتجةّّسنوياّ ّلةالموصّوالسنويةّمنّنوعّفيشرّ

ّالسنويةّالسلسلةّبنظامفيشرّالقياسيةّّألرقاموفقا ّ
 .لتحقيقّاالتساقّمعّالتقديراتّالسنوية

ّ
ّّهناك 38-88 ّنهاية ّفي ّتتجلي ّألنهّالسلسلةصعوبة

سنويةّّربعقياسيةّّأرقامليسّمنّالممكنّإيجادّ
منّنوعّباشّتستخدمّأوزانا ّسنويةّللسنةّالجاريةّ

ّبيا ّتستخدم ّاألقل ّعلى ّفعليا ؛ّأو ناتّمالحظة ّ ّّهوّالحلولوأحد "ّحقيقية"ّقياسيةّأرقامبناء
منّنوعّفيشرّللسنةّّالسنويةّربعالسلسلةّّبنظام
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ّ ّواستخدامها ّللسنتين ّأو استقراءّّفياألخيرة
نوعّّمنّالسنويةّالسلسلةّبنظامّالقياسيةّاألرقام
ّفيشر ّإالّ. ّذلك ّإجراء ّيتم ّأال ّينبغي ّأنه غير

ّموسمياّ  ّمعدلة ّبيانات ّباستخدام كانّّوطالما.
ّواألحجامّاألسعارّفيّالمنتظمّغيرّالتباين
حينئذّيتوقعّّجدا ،ّكبيراّ ّليسّالسنويةّربعّالنسبية
ّ ّربعّالسلسلةّبنظامّالقياسيةّفيشرّأرقاممن

ّ ّعنّسفرتّأنّموسمياّ ّالمعدلةّللبياناتالسنوية
ّ.الحاالتّمعظمّفيّمرضيةّنتائج

 
 البيانات شمولية و السلسلة         

 
ّّإحدى 38-80 ّالرئيسية ّعمليةّّالتيالمشاكل تواجه

ّالمنتجاتّ ّأن ّحقيقة ّهي ّقياسية ّأرقام ّ إعداد
ّمحلهاّ ّلتحل ّاألسواق ّمن ّباستمرار تختفي

ّ ّكنتيجة ّجديدة ّ،التكنولوجيّللتقدممنتجات
ّالجديدة ّاألذواقّّ،واالكتشافات ّفي والتغيرات

ّوتطبق.ّآخرّأوّنوعّمنّكوارثّووقوعّ،واألزياء
ّ ّالقياسية ّطريقّّحجامواألّلألسعاراألرقام عن

ّنفسّ ّلها ّالتي ّالسلع ّكميات ّأو ّأسعار مقارنة
ّ ّالنوعية ّالمتجانسةّ،أي)الخصائصّأو (ّالسلع

ليسّسهال ّفيّمجاالتّّوهذا.ّعلىّمدىّالزمن
ّالكمبيوترّالشخصيةّحيثّّمثلمنتجّ ّأنأجهزة
 .تتمّبسرعةّكبيرةّالنوعيةّتغيرات

ّ
ّحدةّّالسلسلةّنظامّيساعد 38-87 ّمن ّالتخفيف في

المشاكلّالمتعلقةّبمقارناتّالجودةّالمستمرةّمنّ
ّالقبيلّنظرا ّألنّاحتماليةّتداخلّالمنتجّفيّ ّكبيرةّهذا ّتقريبا  ّتكون ّتكاد ّمتعاقبتين ّسعر ّفترتي ّأن ّكما ّالسلسلةّّالقياسيةّاألرقامجدا  بنظام
ّالتيّ ّالوزن ّفي ّالتغيرات ّاستيعاب يمكنها

ّ.منتجّاختفاءتصاحبّمنتجّجديدّأّو
 
 الجمع و السلسلة  قابلية        

 
ّمكوناته؛ّّيعرف 38-85 ّمجموع ّبأنه ّإجمالي أي

ّّقابليةّوتتطلب ّفي ّالقوميةّالحساباتالجمع
.ّاألحجامّسلسلةّفيّالخاصيةّهذهّعلىّالحفاظ

ّفيهاّ ّمرغوبا  ّالجمع ّقابلية ّأن ّمن ّالرغم ّوعلى ّالمحاسبية ّالنظر ّوجهة ّالواقعّفيّفإنهامن
ّجداّ  ّمقيدة ّخاصة .ّ ّأن ّبالذكر ّأرقاموجدير

ّاألرقامّّلألحجامّالقياسيةّالسبير ّصيغ هي
ّ.القياسيةّالوحيدةّالمذكورةّهناّالقابلةّللجمع

ّالقياسيةّاألرقامّفيّواحدةّوصلّحلقةّتكفي 38-81
ّحتىّّعلىّللقضاءّالموصولة ّالجمع قابلية

ّ ّهناك ّتكون ّّأرقامعندما ّللجمع،ّقابلةقياسية
ّ ّببعضهاّموصولةّلألحجام،ّالسبيرّأرقاممثل

ّّوبالتالي،ّالبعض، ّقياسيةّّحولتإذا أرقام
سالسلّزمنيةّللقيمّّإلىبنظامّالسلسلةّّلألحجام
ّّاألرقامّباستخدام ّفترةّقيمّاستقراءّفيالقياسية
حينئذّقدّتفشلّعمليةّإضافةّمكوناتّّاألساس،

.ّالرقمّالقياسيّإلىّالمجاميعّفيّالفتراتّالالحقة
ّ ّقابليةّّشاذّشكلّيحدثوقد ّعدم ّأشكال من

بنظامّالسلسلةّّالقياسيةّاألرقامالجمعّعندماّتقعّ

ّ ّخارج ّمجموعةّتغطيهّالذيّالنطاقللمجموع
وهيّّالسلسلة،ّبنظامّالقياسيةّمكوناتهّأرقام

ّالت ّالنتيجة ّغيرّمقبولة ّبديهياّ يّيمكنّاعتبارها
ّالمستخدمينّمن ّمن ّالعديد ّقبل ّتمّ. وسواء

ّ فمنّّقياسيةّأرقامّأوّنقديّشكلّفيالنشر
ّأوّ ّحاشية ّعبر ّالمستخدمين ّإعالم المستحسن

ّاألرقامغيرهاّمنّالبياناتّالفوقيةّأوّالمتغيرةّأنّ
ّ ّّلألحجامالقياسية ّالسلسلة ّقابلةّغيربنظام

 .للجمع
ّ

ّّالناشئةّللفروقاتّعامّهتوجّهناك 38-06 ّنظامعن
ّبعدتّّفيّالسلسلة ّكلما ّوأكبر ّأكبر أنّتصبح

ّ ذا ّوا  ّالقياس؛ ّسنة ّعن سنةّّاختيارّتمالفترة
ّالسلسلةّ ّنهاية ّمن ّقريبة ّتكون ّبحيث القياس

ّ ّاالختالفات ّستكون ّبالنسبةّّقليلةحينئذ نسبيا  ّاألخيرة ّالسنوية ّلألرباع ّماّ. ّإذا وبالفعل،
ذاّماّاختيرتّّالسبيراستخدمتّصيغةّسلسلةّ ّالقياسّبحيثّتتزامنّمعّأخرّسنةّأساسّوا  سنة

حينئذّتكونّاألرباعّالسنويةّالتاليةّلسنةّالقياسّ
وثمةّميزةّأخرىّلقربّسنةّالقياسّ.ّقابلةّللجمع

ّلأل ّالقياسية ّاألرقام ّسالسل ّنهاية ّّحجاممن
أنهّعندماّيتمّالتعبيرّعنهمّّوهيالسلسلةّّبنظام

فّحينهاّمقاديرهاّبشكلّكبيرّكقيمّنقديةّالّتختل
ّللفتراتّ ّبالنسبة ّالجارية ّأو ّالحالية ّالقيم عن
ّيحدثّ ّالسعر ّفي ّالتغير ّكان ّما ّإذا األخيرة

ويتطلبّالحفاظّعلىّ.ّبمعدلّمعتدلّأوّضئيل
ّعامّ ّكل ّالسلسلة ّمرجعية ّإعادة ّالوضع هذا

ّالسلسلةّلنظامّجديدةوصلّّحلقةعندماّتضافّ
لّاألرقامّالقياسيةّوهذاّيستلزمّبدورهّتنقيحّسالس

ّّلألحجام ّالسلسلة ّأطوالهاّبكاملبنظام ّوجدير.
ّتنقيحّتستلزمّالمرجعيةّإعادةّأنّبالمالحظة
 .النموّمعدالتّوليسّالمستويات

ّ
ّقابليةّّعلى 38-03 ّعلى ّالحفاظ ّيمكن ّأنه ّمن الرغم

ّ ّتجنب ّطريق ّعن ّواإلضافة أيّّإجراءالجمع
ّغلبتهاّ ّقد ّالميزة ّتلك ّأن ّإال ّالوزن ّفي تغيير

ّ ّمساوئ ّواضح ّنحو ّأهميةّعدمّتزايدوعلى
ّمعدالتويمكنّصياغةّّاالستخدام،ّفيّاألوزان

ّ ّ ّللفتراتّالفرعية ّبالنسبة ّبماّماّلسلسلةالتغير
ّّالسنوية،ّالمعدالتّذلكّفي ّمنّمفيدبشكل

ّموضحّهوّكماّالتغير،ّفيّالمساهماتّحيث
ّ.أدناه

 
 

 تغير العالمة التي المتغيرات         
 

الزمنيةّالتيّيمكنّّالسالسلقابلةّللتطبيقّعلىّاألرقامّالقياسيةّالّتكونّعموما ّمالئمةّأوّّصيغ 38-08
ّصفر ّأو ّسالبة ّأو ّموجبة ّقيم ّتتخذ ومعّّ،أن

ّلألحجامّقياسيةّأرقامذلك،ّهناكّطرقّالشتقاقّ
ّهذهّ ّمثل ّفي ّنقدية ّبقيم ّعنها ّمعبرا  منّّاثنتينّتحديدوأكثرّنهجّمتبعّهوّ.ّالحاالتمستعارة
ّفقطّقيما ّ ّالتيّتتخذ ّالمرتبطة ّالزمنية السالسل
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ّتختلفّ ّعندما ّثابتة ّتبقى ّأيضا  ّوالتي موجبة
ّوتعطيّالسالسلّالمرجوّإيجادها ومثالّ.ّقيمها

ّ ّذلك ّالفترةّّالمخزوناتعلى ّونهاية ّبداية عند
ّاألرقامكماّأنّ.ّبالمقارنةّمعّالتغيرّخاللّالفترة

ّالواضحّومنّللجمعقابلةّّغيرّلألحجامالقياسيةّ
عالقةّّتتولدّووبنائهاالطريقةّغيرّكاملةّّهذهأنّ

ّللجمع ّقابلة ّالمرادّ. ّالسالسل ّأن ّذلك ويتبع
ّوثيقّ ّبشكل ّتكونّمصفوفة ّينبغيّوأن تمييزها

ّ ّتكوين ّحيث بقدرّّحجامواألّاألسعارمن
ّالمستهدفةاإل ّالسالسل ّمع ّمكان ّعلىّ. وبناءا  ّ ّتشتق ّبنظامّلألحجامّالقياسيةّاألرقامذلك،

ّ ّعلىّّبالتغيّالخاصةالسلسلة ّالمخزونات في
ّ السلسلةّّبنظامّلألحجامّقياسيةّأرقامأنها

ّالقياسيةّاألرقاممطروحا ّمنهاّّالختاميّللمخزون
ّّبنظامّلألحجام .ّالمخزوناتّالفتتاحالسلسلة

ّتكوينّإجماليّيتخذّقدّاألحيان،ّبعضّوفي
ّلبيعّنتيجةّسالبةّقيمّالعامّالثابتّالمالّرأس

ّالحالةّهذهّمثلّوفيّالخاص،ّللقطاعّاألصول
لالستحواذاتّّاألحجامّسالسلّتكونّقد

ّ.مختلفةوالمبيعاتّ
 

 النمو في المساهمات        
 

ّّتستخدمّعندما 38-04 ّسنةّّالسبيرصيغة وتتزامن
األساسّمعّسنةّالقياسّتكونّاألحجامّالناتجةّ
ّويمكنّ ّالالحقة ّالفترات ّفي ّللجمع قابلة

إلىّّ،منّقبلّالمكونّّالمساهمةالحصولّعلىّ
ّ ّّاالجمالي،نمو ّالناتج ّإجمالي ّالمحلي،مثل
t-nّ)ّفترتينّبين )ّ ّالنحوّعلىّبسهولةّ،tو

ّ:التالي

ّ
ّّعندما السلسلةّّبنظامّلألحجامّالقياسيةّاألرقامتشتق

ّّباستخدام ّصيغة ّأوّّالسبيرإما ّالسنوية ّالقياسية لألرقام
ّ ّالسلسلةّبنظامّالسنويةّربعّالقياسيةّالألرقامباستخدام
حينهاّيمكنّاشتقاقّالمساهماتّّالسبيرمنّنوعّّالسنوية

ّآخرّسنةّلربعّسنةفيّالنموّمنّسنةّلسنةّأوّمنّربعّ
برّعنهاّفيّأسعارّالسنةّباستخدامّالبياناتّالمعّوبسهولة
ّالبياناتّقابلةّللجمعّ.ّالسلسلةّلنظامالسابقةّ وتكونّهذه

ّ ّالمعادلة ّاستخدام ّيمكن 38ّ)وبالتالي ّالتعويضّ( مع
n=1ّ.ّذاّلمّيتمّنشرّالمساهماتّللنموّمنّقبلّالمكتب ّتقديرهاوا  ّللمستخدم ّيمكن ّالقومي ّاإلحصائي وبافتراضّ.

تكونّّواحدّسنةأنهّقدّتمّاستخدامّأسلوبّالتداخلّلربعّ
صيغةّحسابّالمساهمةّللنسبةّالمئويةّللتغيرّمنّالفترةّ

t-1ّّإلىّالفترةtّهي:ّ

ّ

ّهوّكماّليةالكّالقيمةّفيّالمفرداتّحصصهيsّّّحيث
ّ(.38)ّمعادالتّفيّالحال

ّ
 األسعارتفاوت  أسباب.    4
 

 النوعية في االختالفات بسبب األسعار تفاوت       
 

ّالخدماتّعام،ّبشكل 38-03 ّأو ّالسلع ّأنواع ّ،معظم
ّالبطاطاسواءّكانتّمنتجاتّغذائيةّبسيطةّمثلّ

ّمتاحةّكالحاسوب،ّتكنولوجيامتقدمةّمنتجاتّأو
ّّفي ّبنوعيات ّبتباينّمتباينةّمختلفةالسوق

أوّّقديمةتكونّّقدّفالبطاطا,ّالماديةّخصائصها
ّغيرّ ّأو ّمغسولة ّبيضاء، ّأو ّحمراء طازجة،
ّمصنفةمغسولة،ّسائبةّأوّمعبأةّمسبقا ،ّمصنفةّأوّغيرّ ّاالختالفاتّيميزونّالمستهلكون.

ّأسعارّّوهمّويدركونها ّلدفع ّاستعداد على
مثلّّوبالنسبةّلبعضّالسلعّوالخدمات،.ّمختلفة

ّ ّوخدماتّالشخصيّالحاسوبأجهزة
ّفيّّسريعّدورانّهناكّاالتصاالت، للغاية

ّوذلك ّللغاية ّالمتباينة ّواألصناف كماّّ،األنواع
شأنهّأنّيخلقّمشكالتّحادةّّ،منسيتضحّأدناه

 .األسعارفيماّيتعلقّبقياسّتغيراتّ
ّ

ّّالتعبيرّيستخدم 38-08 ّذاته السلعّّلوصفالعام
والخدماتّالتيّتختلفّعنّبعضهاّالبعضّفيّ

ّ ّللسعر، ّالمحددة ّوخصائصها ّمثلخصائصها
ّمقارنةّيمكنّالنقل،والّأوّالحاسوبّأوّالبطاطا
ّنوعيةّمنّماّخدمةّأوّسلعةّكميةّأوّسعر
ّأوّسلعةّكميةّأوّسعرّمعّمباشرّبشكلّواحدة
ّأخرىّنوعيةّمنّماّخدمة ّمعاملةّمنّوالبد.

ّالمتبعةّتماماّ ّالطريقةّبنفسّالمختلفةّالنوعيات
 .والخدماتّالسلعّمنّالمختلفةّاألنواعّمع
ّ

ّالتيّّمن 38-00 ّالنوعية ّاإلختالفاتّفي ّتمييز السهل
ّ ّالماديةّالخصائصّفيّاالختالفاتّإلىتعزى
ّاالختالفاتّولكنّ،المعنيةّّّالخدماتّأوّللسلع
والبدّمنّ.ّهذاّالنوعّمنّكلهاّليستّالنوعيةّفي

ّفيلعّأوّالخدماتّالتيّيتمّتسليمهاّمعاملةّالس
ّالفاكهةّمثلّمختلفةّأوقاتفيّّأومختلفةّّمواقع

ّحتىّمختلفةّنوعياتّمنّأنهاّعلىّوالخضروات
ّالمادية،كانتّلوالّذلكّمتطابقةّمنّالناحيةّّولو

ّالتيّالبيئةّأوّالظروفأوّّالبيعّشروطحيثّأنّ
ّقدّتسليمهاّأوّالخدماتّأوّالسلعّتوريدّفيهاّيتم

ّالنوعيةّفيّالفروقّفيّكبيرّبشكلّتساهم
ّمباعةّمعمرةّسلعةّالمثال،ّسبيلّعلى.ّوالجودة
ّتكونّالبيعّبعدّلماّمجانيةّبخدمةّأوّبضمان
ّبدونّالمباعةّالسلعّنفسّمنّالنوعيةّفيّأعلى
ّخدمةّأوّضمان ّنفسّمعاملةّيلزمّقدّكما.
ّأنماطّقبلّمنّالمباعةّالخدماتّأوّالسلع
مثلّالمتاجرّالمحليةّّالتجزئة،ّتجارّمنّمختلفة

/ّأوّالمحالتّالمتخصصةّأوّالمحالتّالتجارية
 .علىّأنهاّمنّنوعياتّمختلفة
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ّ
ّخدمتينّعموما ّفيّالتحليلّاالقتصاديّأنهّمتىّّيفترض 38-07 ّأو ّسلعتين ّبين ّالسعر ّفي ّفرق وجد

ّالخصائصّ ّحيث ّمن ّمتطابقتين ّأنهما يظهر
ّالمكان،مثلّّآخر،ّعاملالبدّمنّوجودّّالمادية
والتيّبدورهاّتخلقّّالبيع،ّشروطأوّّالزمان،أوّ

ّوالجودة ّالنوعية ّفي ّفرقا  ّيمكنّ. وخالفّذلك،
ّألنّتستمرّأنّيمكنّالّاالختالفاتالقولّبأنّ

 .أعلىّأسعارولنّتحدثّمبيعاتّبّّسعراّاألدنىالمشترونّسليميّالتفكيرّسيشترونّدوما ّالموادّ
ّ

ّبالنسبةّّعندما 38-05 ّالسعر ّاختالفّفي ّهناك يكون
ّفإنّ ّمعينة ّخدمة ّأو ّسلعة ّمن ّذاتها للنوعية

المستخدمةّلحسابّالرقمّالقياسيّّالنسبيةّاألرقام
ّالمتوسطّ ّالسعر ّنسبة ّأنها ّعلى ّتعريفها ينبغي
ّالفترتين،ّ ّفي ّالخدمة ّأو ّالسلعة ّلهذه المرجح

عندّّالمباعةوتكونّاألوزانّهيّالكمياتّالنسبيةّ
ّسعر ّكل ّالمثالّ،ولنفترض. ّسبيل أنّّ،على

ّتباعّبسعرّّكمية معينةّمنّسلعةّأوّخدمةّما
أقلّلفئةّمعينةّمنّالمشترينّبدونّأيّفرقّعلىّ

ّالسلع ّطبيعة ّفي ّالخدمةّّةاإلطالق أو
ّ ّفي ّأو ّشروطّأوّزمانّأوّمكانالمعروضة

ّالعواملّمنّغيرهاّأوّالبيع ّاالنخفاضّويؤدي.
ّإلىّاألقلّبالسعرّالمباعةّالنسبةّفيّالالحق
ّمشتريّقبلّمنّالمدفوعّالمتوسطّالسعرّزيادة

نفسّالنوعيةّّمنكمياتّمنّسلعةّأوّخدمةّماّ
ّّوتظل ّهي ّسبيلّعلىّتغيير،ّدونكما

ّإلىّأيضاّ ّاالنخفاضّهذاّيؤديّكما.ّاالقتراض
ّقبلّمنّعليهّالمتحصلّالسعرّمتوسطّزيادة
ّأنّمنّوالبد.ّالنوعيةّفيّتغييرّأيّبدونّالبائع
ّفيّزيادةّوليسّسعرّأنهّعلىّذلكّقيدّيتم

ّ.الحجم
 

 النوعية اختالف دون األسعار تباين        
 

ذلك،ّالّبدّمنّالتساؤلّإذاّماّكانّوجودّّومع 38-01
ّ ّفي ّملحوظة ّدائماّّاألسعاراختالفات يستلزم

ّالنوعية ّفي ّمقابلة ّاختالفات افتراضاتّّهناك.
ّافتراضاتّ ّوهي ّالنمطي ّالجدل ّهذا ّوراء قوية

ّمعظمّفيّعملياّالتنطبقنادرا ّماّكانتّعلنيةّّو
ّعلىسبيلّالمثال،ّأنّالمشترينّّعلى:ّاألحيان
ّيختارواّأنّفيّأحرارّوهمّجيدّإطالع بينّّ

ّ.السلعّوالخدماتّالمعروضةّبأسعارّمختلفة
ّّفي 38-76 ّالمشترون ّيكون ّال ّقد ّاألول، ّعلىالمقام

فيّّالموجودةّاإلختالفاتّعلىّمناسبّإاطالع
ّّاألسعار ّقد ّّيشترونوبالتالي قصدّّغيرمن
ّّرغمّ.أعلىّبأسعار ّمنهم ّيتوقع ّيبحثواّأنأنه

ّفيّّهمفإنّاألسعار،ّأقلّعن ّتكاليف يتحملون
ّهذهّعملية ّالبحث ّعمليةّيكتنفّلماّونظراّ .
ّالبحث ّالمعلومات،ّإلىّواالفتقارّشكوك،ّمنّ
ّعنّالبحثّفيّتحملهاّالمحتملّالتكاليفّفإن

ّالسلعّنفسّتبيعّأنهاّالمحتملّمنّأسواق

قدّتكونّأكبرّمنّالتوفيرّّأقلّبأسعارّوالخدمات
ّالمتعقلّّولذلكّ،المحتمل ّالمشتري ّيكون فقد

ّأالّيكونّيشتريّ ّللقبولّبمخاطرة علىّاستعداد
فيهاّّيتفاوضوتعطيناّالمواقفّالتيّ.ّبأقلّسعر
ّعلىّّالفرديينّوالمشترينّالبائعين ّيساومون أو

ّ ّإضافية ّأمثلة ّقدّالمشترينّأنّعلىاألسعار
ّيمكنّمماّأعلىّبأسعارّقصدّبدونّيشترون
ّأخرىّأماكنّفيّعليهّالعثور ّناحيةّومن.
ّلسلعةّالمتوسطّالسعرّبينّالفرقّفإنّأخرى،
ّفراديّفيهاّيساومّبازارّفيّأوّالسوقّفيّمشتراة

ّنفسّالسلعةّّالسعرّعلىّالمشترين ّسعر وبين
ّ ّمن ّمختلف ّنوع ّفي البيعّّمنافذالمباعة

ّ ّّكبير،ّكمخزنبالتجزئة، ّأنّالعادةّفيينبغي
ّللشروطّالمنسوبةّاإلختالفاتّيعكسّبأنهّيعامل

ّ.بموجبهاّالسلعةّتباعّالتيّالمختلفة
 
 األسعار بين التمييز          

 
ّاختيارّّثانيا ، 38-73 ّحرية ّالمشترين ّلدى ّيكون ّال قد

أنّّيستطيعالبائعّقدّّألنالسعرّالذيّيشترونّ
ّ ّّأسعارايفرض ّمنّّفئاتّعلىمختلفة مختلفة

ّتقريبا ّ ّوتباع ّمتطابقة ّوخدمات ّلسلع ّيمارسّالمشترين ّأن ّأخرى، ّوبعبارة ّالظروف، ّنفس في
ّسعرياّ  ّتمييزا  ّالبائع ّاالقتصاديةّ. ّالنظرية وتبين

ّالتمييزّ ّلممارسة ّالحافز ّلديهم ّالبائعين أن
ّّحيثّالسعري ّزيادة ّمن ّذلك ّإيراداتهميمكنهم
ّوأرباحهم ّممارس. ّالصعب ّفمن ّذلك، ةّومع
كانّبإمكانّالمشترينّإعادةّّإذاّالسعريالتمييزّ

ّ ّبمعنى ّأي ّبينهم، ّفيما ّحينّآخر؛المتاجرة
ّأقلّّالذينّالمشترونّيستطيع ّبسعر اشتروا

وفيّحينّأنّ.ّإعادةّبيعّالسلعّلمشترينّآخرين
ّ ّفيها ّالمتاجرة ّيمكنّإعادة ّالسلع ّالّفإنهمعظم

ّالخدمات،ّّإعادةّالعادةّفيّيمكن ّفي المتاجرة
ّ ّالتمييز ّيمارس ّالسبب ّعلىّالسعريولذلك

ّ ّفي ّواسع والماليةّّالنقل،ّصناعاتنطاق
ّوالتعليم،ّ ّوالصحة ّالتجارية ّاألعمال وخدمات

ّّ،إلخ.... ّاألسعارّّالبلدانّمعظمفي تفرض
ّالمنخفضة ّالدخول ّذوي ّالمشترين ّعلى ّ،األقل

ّكالمتقاعدينّمنخفض،ّدخولهمّمتوسطّالذينأوّ
التمييزّّّالحكوماتوعندماّتمارسّ.ّالطالبّوأ

ّّأوالسعريّ ّّعادةتشجعه ذلكّبأسبابّّيبررما
ّ ّالسوقيينّالمنتجينّلدىّولكنّالرفاهية،تتعلق
ّالمعيشيةّّأسبابّأيضا ّاألسر ّلصالح للتمييز

ذلكّقدّيمكنهمّمنّّألنذويّالدخولّالمنخفضةّ
ّمختلفةّأسعارّتحملّحينّوهكذا.ّزيادةّأرباحهم

ّالجوهريّمنّيكونّمختلفينّمستهلكينّعلى
ّأيةّالواقعّفيّهناكّكانتّإذاّماّتقرير

ّأمّاألقلّباألسعارّمرتبطةّالنوعيةّفيّاختالفات
ّّال، ّإذا ّالمثال، ّسبيل سفرّّأجورّحملتعلى

ّ ّللمواطنين ّّكبارأقل ّ ّأوّللطالبّأوالسن
ّأوّبالطائراتّللسفرّالمدرسةّسنّفيّلألطفال
ّيختارونهّوقتّأيّفيّالحافالتّأوّالقطارات
ّّللسفر، ّّمنالبد ّذلك تمييزّّبوصفهمعاملة

أنهّإذاّحملتّعليهمّأجوراّّغير.ّسعريّخالص
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ّفيّمعينة،ّأوقاتّفيّفقطّيسافروابشرطّأنّّأقل
النقلّالمقدمّلهمّّفإنّالذروة،ّأوقاتّخارجّالعادة
ّ.أقلّنوعيةّّذويكونّ

 
 موازية أسواق وجود         

 
ّّثالثا، 38-78 ّّالقد ّماّكلّشراءّالمشترونيستطيع

ّ ّاألقل ّبالسعر ّفيه عرضّّوجودّلعدميرغبون
ّالعادةّفيّالحالةّهذهّزتحدث.ّكافيّبهذاّالسعر

ّّمتوازيان،ّسوقانّتوجدّحين سوقّّتوجدفقد
ّوّالمباعةّالكمياتّفيهاّتكونرئيسيةّأوّرسميةّ

ّّبهاّتباعّالتيّاألسعار ّلللرقابةخاضعة
ّّالحكومية ّحين ّفي ّالرسمية، ّتكونّقدّأنهأو

ّغيرّّثانوية،ّسوقّهناك ّسوق ّأو ّحرة سوق
ّبالسعرّالمتاحةّالكمياتّكانتّفإذاّ،رسمية
ّقدّفإنهّ،محدودةّالرسميةّالسوقّفيّالمحدد
ّّينشأ ّالطلب ّفي ّيتعينفائض ّتوزيعّّ معه

ّ ّبالتقنين ّأشكالّّأواإلمدادات ّمن بشكل
ّالصفّفيّاإلنتظار ّلذلك،ّوكنتيجة. ّيميلّ

ّإلىّالرسميةغيرّّأوّالثانويةالسعرّفيّالسوقّ
ّأعلى ّيكون ّأن .ّ منّّالممكنّمنّأنهكما

ّاحتماالّ ّ،الممكن ّأقل ّّ،ولكن أسعارّّتفرضأن
ّوربماّالرسمية،غيرّّأوّالثانويةأقلّفيّالسوقّ

ّدفعّمنّالتهربّإمكانيةّإلىّعائداّذلكّكان
 .السوقّهذهّفيّالمنتجاتّعلىّضرائب

ّ
ّّنظراّ  38-74 ّالثالثة عدمّّوهيّللتو؛ّالمبينةلألسباب

ّ ّّالتمييزّأوّالمعلوماتتوفر ّوجودّأوالسعري
ّالخدماتأوّّالسلعّتباعأنّّيمكنّموازية،ّأسواق

ّمختلفةّلمشترينّالمتماثلة ّبأسعار .ّمختلفين
ّ ّّفإنوبالتالي، ّمختلفة ّأسعار يعكسّّالوجود

ّأوّالسلعّنوعياتّفيّمقابلةّإختالفاتّدائما
 .المباعةّالخدمات

ّ
ّالنوعيةّلنفسالسعرّّفيّتباينهناكّّيكونّحين 38-73

ّاألرقامّّيجبّما،ّخدمةّأوّسلعةّمن تعريف
ّالرقمّ ّلحساب ّالمستخدمة ّ ّ ّلألسعار النسبية
ّمتوسطّ ّنسبة ّأنها ّعلى ّتعريفها القياسيّينبغي
ّفيّ ّالخدمة ّأو ّالسلعة ّلهذه ّالمرجح السعر

ّ الكمياتّّالترجيحّعواملّتكونّبحيثالفترتين،
ّ ّسعرّالمباعةالنسبية ّكل ّعند ّمثالولنفترضّ.

ّتباعّ ّما ّخدمة ّأو ّسلعة ّمن ّمعينة ّكمية أن
ّأيّ ّبدون ّالمشترين ّمن ّمعينة ّلفئة ّأقل بسعر

ّالخدمةّّإختالف ّأو ّالسلع ّطبيعة في
ّبيعّشروطّأوّزمانّأوّمكانأوّفيّّ،المعروضة

ّالعوامل ّمن ّغيرها ّأو ّاالنخفاضّ. ويؤدي
ّ ّاألقل ّبالسعر ّالمباعة ّالنسبة ّفي ّأوالالحق

كمياتّّفيّالمشترونّيدفعهّالذييرفعّمتوسطّّ
ّّسلعة ّّمنأوّخدمةّما ّتظلّالتينفسّالنوعية
ّاإلفتراضّبموجبّحالهاّعلى .ّ يرفعّّأنهكما

أيّّالبائعدونّعليهيحصلّّالذيالسعرّّمتوسط
ّزيادةّبوصفهّيقيدّأنّينيغي.ّتغييرّفيّالنوعية

 .الحجمّفيوليسّّالسعرّفي

ّ
ّّقد 38-78 ّالصعب ّمن التمييزّّبينّالتفريقيكون

التيّتعكسّفيهاّّالحاالتّعنّالحقيقيالسعريّ
ّ ّالمختلفة ّالنوعيةّفيّإختالفااألسعار ّومع.

ّ ّقد ّّحاالتّهناكّتكونذلك، ّفيها ّكباريكون
ّ)ّالمنتجين ّالكبارّالخدماتّمنتجووخاصة

ّ ّمثل ّالصحةّأوّالنقلمجاالت ّأو (ّالتعليم
ّ ّعلى ّالمعلوماتّّإجراءقادرين ّوتقديم التمييز

ّالضرورية .ّ ذا ّإذاّّكانوا  ّما ّحول ّشك هناك
ّ ّتمييزّّالسعرّفيّاألختالفاتكانت تشكل

ّتعكسّأنهاّاإلفتراضّالمفضلمنّّسعري،يبدو
ّاإلفتراضّهوّكانّالنوعية،مثلماّفيّإختالفات

ّ.الماضيّفيّدائما
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ّبموجبهاّّوالشروطوالخدماتّّالسلع 38-70 التيّتسوق
ّ ّالزمن، ّبمرور ّبإاستمرار ّتختفيّحيثتتغير

ّ ّالخدمات ّأو ّالسلع ّّمنبعض ّويحلالسوق
ّخدماتّأوّسلعّأوّجديدةّنوعياتّمحلها
ّجديدة ّّويستخدم. ّالقوميون ّأرقامالمحاسبون

ّ ّمفصلة فيّّالتغيراتّلتكميشّلألسعارقياسية
ّتتغيرّحيثّواالستثمارّواإلنتاجّاالستهالك

ّاألحجامّفيّالتغيراتّلتحديدّاألساسيةّاألداة
ّالمجاميع ّفيّمثلّهذه وترحلّأوجهّالقصورّ.
ّ ّالقياسية ّاألرقام ّتقديراتّّلألسعارفي إلى

ّاأل ّفي ّالمثال،ّّعلىّحجام،التغيرات سبيل
ّ ّّاألرقامتقديرات بالنسبةّّلألسعارالقياسية
بشكلّّتدرجّالّوالتيّالحاسوبّألجهزةألجهزةّ

ّالنّو ّفي ّالزيادات ّكامل ّمرور ّمع ّالزمنعية
ّّفيّتبالغّسوف ّّالتغيراتتقدير ّاألسعارفي

ّ ّقدر ّمن ّتقلل ّاألّالتغيراتوسوف .ّحجامفي
ّيكونواّّالقوميونّوالمحاسبون ّأن ّإلى بحاجة

ملمينّبمدىّوطبيعةّاألساليبّالمستخدمةّمنّ
ّ ّاإلعتبارّّلألخذّاألسعارّمعديقبل بعين

ّفيّّالنوعية،إذاّفيّالتغيرات ّيرغبون ّكانوا ما
ّا ّسليم ّبشكل ّالتكميشّفيستخدامها وهذاّ.

ّ ّمن ّيستلزم وضعّّاألسعارّمعديبدوره
ّاألساليبّ ّهذه ّبشأن ّتفسيرية مالحظات

ّ ّسياسة ّوهي ّالفصلّيدعمهاالمستخدمة،
ّألسعارّالقياسيّالرقمّدليلالثامنّفيّكلّمنّ

 .والرقمّالقياسيّألسعارّالمنتجّالمستهلك
ّ

ّإجراءاتّبتطبيقمرتبطةّّتكاليفّ،قطعاّ ّهناك، 38-77
ّالموضوعةّ ّاإلجراءات ّتلك ّالنوعية تعديل

ّ ّمجموعات ّلتناسب ّمحددة،ّمنتجخصيصا 
ّمنّ ّكل ّعلى ّينبغي ّالتي ّالهامة والمسألة

ّ ّالقوميين القياسيةّّاألرقامّومعديالمحاسبين
تقديرهاّهيّأنّالتغيرّفيّالنوعيةّهيّّلألسعار

ّالمنتجات ّأسواق ّفي ّمتزايدة ّسمة ّأنّ. كما
ّ ّفيّالتغيرّمعّللتعاملّةالبديهياإلجراءات

ّالّالنوعية، ّمنّخالل ّالتحديد ّتعاملوعلىّوجه
ّ ّأوّللمقارنة،ّقابلةّأنهاّعلىّالبدائلّكافةمع
ّكانتّإذاّالعينةّمنّالمنوعةّاألصنافّإسقاط
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ّتقييماتّّياّ يفترضّضمنّناقصة، ّتتضمن بأنها
غيرّأنّمثلّهذهّالتقييماتّ.ّالنوعيةّألختالفات

منّغيرّالمرجحّأنّتكونّمالئمةّكماّأنهّيمكنّ
 .عليهاّتحسيناتّإجراءّويجب

ّ
ّ

ّّاإلجراءاتّأحد 38-75 ّالمالئمة للتعاملّّالشائعةغير
ّمنّ ّقدما  ّالسعر ّترحيل ّهو ّالناقصة ّالقيم مع

ّ ّالجارية ّالفترة ّإلى ّالسابقة ّقدّماّوهوّ؛الفترة
ّالرقمّفيّانحرافّكبيرّحدّإلىّعليهّيترتب
 .مطلقاّ ّبهّيوصىّالّفإنهّولذاّالقياسي

ّ
ّأكثرّبعضّحولّموجزةّعامةّلمحةّأدناه 38-71

ّمنّّشيوعا ،ّاألساليب ّالمزيد ّإيجاد ويمكن
ّالسعرّأدلةالمناقشةّحولّهذهّالنقاطّفيّجميعّ

ّ ّالخاصة ّتلك ّألسعارّالقياسيّبالرقمالثالثة،
ّواألرقامالمنتجّّألسعارالقياسيّّالرقمالمستهلكّّو
ّ ّوالوارداتّالصادراتّألسعارالقياسية ويمكنّ.
ّ ّأوّالمباشرةّالطرقّإلىّالطرقّتلكتقسيم
لىّالصريحة ّأوّالمباشرةّغيرّالطرقّوا 
ّ.الضمنية

 
 المباشرة الطرق

 
ّّالمبدأ،ّحيثّمن 38-56 ّلألسعارّالنسبيةّاألرقامفإن

ّلألسعارالقياسيةّّاألرقامالتيّتدخلّفيّحسابّ
ّّعبر تقيسّالتغيراتّالخالصةّّأنّيجبالزمنية
ّ ّالعينةّّاألسعارفي ّأسعار ّمقارنة ّطريق عن

ّفتراتّ ّفي ّالمتطابقة ّوالخدمات ّللسلع الممثلة
ّمختلفة ّزمنية .ّ ّذلك ّالطرزّبطريقةويسمى

ّالمتوافقة .ّ ّّالرقمّمعدوويحافظ ّللسعرالقياسي
ّيتعلقّّعلى ّفيما ّللمنتج ّمفصلة توصيفات

ّفيّفتراتّ ّتسعيرها ّيتم متعاقبةّبالمفرداتّالتي
ّ ّالتوافق ّالسليملضمان .ّ ّيكون ّماّطرازاوعندما
عليهّالزمنّتنشأّحينئذّّعفاّقدمفقودا ّنتيجةّألنهّ

ّالنوعية ّوتعديل ّضبط ّمشكالت ّمن .ّمشكلة
ّ ّالطرق ّمن ّعدد استخدامهاّّيمكنّالتيوهناك

ّفيّاالعتبارّمنّأجلّ ّالتغيرّفيّالنوعية ألخذ
 .السالسلمواصلةّ

ّ
ّالتكاليفّّأحد 38-53 ّاستخدام ّهو االحتماالتّالممكنة

ّ ّلتقديراتّكأسسّلإلنتاجّالتقديريةالنسبية
ّالنسبية؛ّلنوعياتهاّوبالتاليّالنسبيةّأسعارها
ّبالنسبةّوعملياّ ّممكناّ ّيكونّقدّماّوغالباّ 

ّالتقديراتّهذهّمثلّتقديمّللمنتجين ّذلك،ّومع.
ّالجديدةّّخاصيةّأوّسمةّكانتّإذا النوعية

ّهيّاآلنّولكنهاّالسابقةّالفترةارّفيّمتاحةّكخي
ّالخاصّالتقييمّتقديرّيرتكزّفقدّمعياريةّسمة

(ّالنسبي)ّالسعرّعلىّالنوعيةّفيّبالتغير
 .الخيارّبهذاّالخاص

ّ

ّتعرفّاإلنتاجّتكاليفّلنهجّإضافةّثمة 38-58
ّتطبيقهّعلىّّالنموذجي،ّبالتسعير ّيتم ّما وغالبا  ّ ّتتم ّالطبّوفقالمنتجاتّالتي .ّ ّالحاالتوأحد

ّالموضوعّهيّقياسّ التيّتدخلّفيّصميمّهذا
ّوالمنشآتّ ّالمباني ّفخصائص ّالبناء، تكاليف
األخرىّمتغيرةّإلىّحدّكبيرّلدرجةّأنهّقدّيكونّ

ّمبانيّّغيرّمن ّعلى ّالعثور ّتقريبا  ّالممكن ّفترات ّفي ّإنتاجها ّتم ّمتطابقة ّزمنيةومنشآت
قدّيتمّتحديدّّالظروف،وفيّمثلّهذهّ.ّمتعاقبة

ّ ّمن ّقليل ّعدد ّوالمنشآت ّالنموذجيةالمباني
ّفيّكلّفترةّّنسبياّالبسيطة ّتقديرّأسعارها ويتم

ّالفترات ّمن .ّ ّأوّّتحديدويتم ّالمباني تلك
ّ ّّعلىّبناءاّ ّالنموذجيةالمنشآت ّخبراءمشورة

اإلنشاءّوالذينّيطلبّمنهمّأيضا ّتقديرّأسعارهاّ
ّالفترات ّمن ّفترة ّكل ّفي ّالتسعيرّ. ويوصف

ّللخدمات ّبالنسبة المنهجيّّبالدليلّالنموذجي
.ّالمنتجّللخدماتّلسعرّالقياسيةّاألرقامّلتطوير

ّاالقتصاديّالتعاونّومنظمةّيوروستات)
ّ(.8668ّوالتنمية،

 
 الهيدونية الفرضية استخدام         

 
ّّواألقوىّاألعمّالطريقة 38-54 فيّّالتغيراتلمعالجة

ّ ّالتقديراتّّفيّتتمثلالنوعية ّمن االستفادة
اإلنحدارّّمعادالتالمتحصلّعليهاّمنّاستخدامّ

ّّحيثّالهيدونية، اإلنحدارّّمعادالتتربط
ّللطرزّالمالحظةأسعارّالسوقّّتربطّالهيدونية
ّللخصائصّّلضمانّالمختلفة ّالقياس قابلية
ّ ّلألسعارالمحددة .ّ ّمنوعةّطرزّوجودوشريطة
كنّيمّالوقت،ّنفسّفيّللبيعّمعروضةّعديدة

حينئذّاستخدامّالمعادلةّالمقدرةّلالنحدارّلتحديدّ
ّخاصيةّلكلّبالنسبةاألسعارّّفيّالتباينّمقدار
ّذواتّالطرزفيّالتنبؤّبأسعارّّالخصائصّمن

معروضةّّغيرّتكونّوالتيّالمختلفةّالخصائص
 .بالفعلّللبيعّفيّالفترةّالمعنية

ّ
ّلسلعّالهيدونيةمعادالتّاالنحدارّّتقديرتمّّوقد 38-53

ّالحاسبّأجهزةّمثلّالمتقدمةّالتكنولوجيا
ّّاإللكترونيةّوالسلعّالشخصي ّللخدماتوكذلك

ّاستخدامّكذلكّتمّكماّالجوي؛ّالنقلّغرارّعلى
ّّالطريقةّهذه ّخالل ّمن ّاإلسكان ّإانحدارفي

ّ ّالمنازل ّاإليجارات)أسعار ّأو ّخصائصّعلى(
ّ ّمساحة .ّالموقعّأوّالغرفّوعددّالطابقمثل

ّالطريقةّتلكّاستخدامّيتمّلمّذلك،ّعلىّوعالوة
ّبمقاييسّيتعلقّفيماّفقط ّعبرالزمنيةّاألسعارّ
ّ.إلجراءّالمقارناتّالدوليةّأيضاّبل

 
 المباشرة غير الطرق        

 
السوقّفيّّفيالّيتمّإنتاجّوبيعّالنوعينّّعندما 38-58

ّاللجوءّ ّالضروري ّمن ّيكون نفسّالوقتّحينئذ
ّ ّّغيرّطرقإلى ّلتحديد ّفيّالتغيرّكممباشر

ّوفيّوالجديدة،ّالقديمةّالنوعياتّبينّالنوعية
ّماّ ّتقدير ّالالزم ّمن ّيكون ّالحاالت، ّهذه مثل
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ّ ّالنسبية ّاألسعار ّعليه ّتكون ّأن ّللطرزيمكن
ّّوالجديدة،ّالقديمة ّما ّإذا ّالنوعيات، ّتمأو

ّالوقت،ّ ّنفس ّفي ّالسوق ّفي ّوبيعهم إنتاجهم
ّلتحديدّ ّالمقدرة ّاألسعارّالنسبية وكذلكّاستخدام

 .النسبيةلنوعياتّقياساتّا
ّ

ناقصّأوّمفقودّفقدّّماّطرازايكونّهناكّّعندما 38-50
ّللمقارنةّ ّقابلة ّبنوعية ّذلك ّالستبدال ّاللجوء يتم

ذاّاألسعار،ومنّثمّتستكملّمقارناتّ ّيكنّلمّوا 
ّاحتسابّيمكنّحينئذّللمقارنةّقابلّبديلّهناك
ّالتغيراتّباستخدامّالمفقودةّالفترةّفيّالسعر
ّمعينّمنتجّفئةّأوّلمجموعةّالمقاسةّالسعرية
.ّالسعرّفيّالتغيراتّبنفسّتمرّأنّمنهاّيتوقع
ّمعادالّ ّالحسابّمنّالمنتجّإسقاطّويكون

ّّالحتساب ّالتغير ّبأن ّيفترض السعرّّفيما
سيتبعّالتغيرّفيّالسعرّّالناقصّللطرازبالنسبةّ

ّالرقمّ ّفي ّوالخدمات ّالسلع ّبكافة الخاص
ّالقياسي ّتكمنّ. ّالتي ّاالفتراضات ّتلك ّأن بيد

ّ ّالعملياتّاالحتسابية ّهذه ّمثل (ّالصورية)وراء
ّ ّبتلكّّصحةّأقلّأسسّعلىتكون ّالتيمقارنة
وفيّ.ّوالمباشرّالمستهدفّاالحتسابّوراءّتكمن

تكونّعرضةّّكلتاّالحالتين،ّتميلّالمفرداتّالتي
ّ ّتكون ّأن ّإلى ّالنوعية ّفي وغيرّّنمطيةللتغير

ولذلكّفإنّاالفتراضّبأنّأسعارهاّتتغيرّّممثلة،
ّأوّ ّالسلع ّمع ّالحاصل ّالمعدل ّنفس وفق

ّ ّخصائصها ّتتغير ّال ّالتي ّأمرّهوالخدمات
 .صحتهّفيّمشكوك

ّ
ّّإذا 38-57 ّكان ّللمقارنةّّالبديلّالطرازما ّقابل غير

ّ ّحيث ّمن ّمباشر ّيمكنّّالنوعيةبشكل حينئذ
وبسهولةّّالجديدّللطرازوصلّالتغيرّفيّالسعرّ

ّّالسعرّبسلسلة ّماّّالقديمّبالطرازالخاص إذا
ّ ّفيّّمعروضانّالطرازانكان ّالسوق ّفي للبيع

ّ ّفترة ّفي ّالوقت، ّمتداخلةنفس واالفتراضّ.
ّوقتّ ّاألسعار ّفي ّالفرق ّأن ّهو ّهنا الضمني

ّ ّجيد ّتقييم ّهو ّالتداخل ّرابط ّلالختالفحدوث
ّإذاّالنّفي ّسليما  ّيكون ّافتراضّلن ّوهو وعية،

فترةّالتداخلّعندّنقطةّغيرّاعتياديةّمنّّكانت
ّالمثال،ّسبيلّعلىّالطراز،الزمنّفيّدورةّحياةّ

ّ ّيكون ّيكونّّقدّالطرازعندما ّأن ّعلى قارب
ّتمّ ّقد ّيكون ّأن ّأو ّالزمن ّعليه ّعفا ّأو ّمرتفعّبسعروقفهّأوّأنّيكونّقدّتمّتقديمهّللتوّقديما 

ّمؤقتةّاحتكاريةّأرباحّعلىّللحصولّدمعتاّغير
ّ.مجزأةّسوقّفي

 
 المتباينة المتغيرة بسرعة المنتجات أسواق        

 
ّاألسعاروضبطّالتغيراتّفيّّتعديلّمشاكلّإن 38-55

ّالمنتجاتّ ّفيّأسواق ّالنوعية ّللتغيراتّفي ّوالمنوعةّتبعا  ّالمختلفة ّلألنواع ّالسريع ّالدوران ذات
ّخاصاّ  ّاهتماما  ّتتطلب ّالمنتجات ّوهناّ،من

ّذاتّفالطرزّ،ّالمتوافقّالطرازّطريقةّتنهار
ّعبرّفقطّمقارنتهاّيمكنّالمتشابهةّالنوعية

ّللسوقّممثلةّغيرّأنهاّكماّنسبياّ ّقصيرةّفترات
الموجودّفيّصيغّّاالفتراضّفإنّوكذلك،.ّككل

ّلألسعارّالسبيرّقياسيّرقماألرقامّالقياسيةّمثلّ
ّ 3ّ)فيّالمعادلة )ّ ّفيّالفترة ّحيثّأنه tّمضلال 
المنتجةّأوّالمستهلكةّقدّتكونnّّفإنّالمفرداتّ

ّفيّالسوقّ ّالموجودة ّعنّنظيرتها  .0فيّالفترةّمختلفةّتماما 
ّ

ّقصيرةّصياغةّسيةالقياّاألرقامّمعٌدوّيستخدم 38-51
ّالمتعلقةّالصعوباتّحدةّتخفيفّأجلّمنّالمدى
ّّالمتشابهةّاألشياءّبمقارنة ّبعضها ّعندمامع

ّالسلعّ ّفي ّسريع ّدوران ّمعدل ّهناك يكون
ّالمتنوعة ّوالخدمات ّالمثال،. ّسبيل ّرقمعلى
ّالقياسيّ ّاألسعارّّلألسعارالسبير والذيّيقارن

ّ:الصورةّهذهّفيّيعطىّ،tو0ّّفيّالفترةّ

ّ
علىّّما،ّسلعةّمنّجديدّنوعّإدخالّتمّماّإذا 38-16

لتحلt-1ّّالفترةّّفيّ،سبيلّالمثالّكاميراّرقمية
محلّكاميراّغيرّرقمية،ّحينئذّكلّماّيلزمّعلىّ

االنتظارّإلىّأنّتكونّتلكّالسلعةّفيّّهوّالمعد
السوقّلفترتينّمتعاقبتينّقبلّأنّيكونّباإلمكانّ

ّآليةّيوفرّبدورهّوهذا.القياسيّالرقمّفيّادراجها
ّالسلعةّتشملّحتىّالممثلةّالمفرداتّلتغيير

ّفئةّّ،األعلىّمنّحيثّالنوعيةّالجديدة، ضمن
ّمعين ّوزن ّلها ّوالتي ّالمنتج ّوجودّ. ّيلزم وقد

ّأوّ ّلترجيح ّإضافية ّترجيح ّأو ّوزن معلومات
ّنطاقّ ّداخل ّللكاميرات ّالمقابل ّالوزن لزيادة

ّاألوسع ّالفئة ّأو ّالمجموعة ّفإنّذلك،ّومع.
ّبشكلّاألوزانّتحديثّفيهاّيتمّلسلةسّصياغة
ّهذاّلتحقيقّأفضلّآليةّبمثابةّيكونّقدّمنتظم
 .الغرض

ّ
ّصيغةّذاتّالقياسيةّلألرقامّسلسلةّأنّحينّفي 38-13

قصيرةّالمدىّمثلّتلكّالمعبرّعنهاّفيّالمعادلةّ
(37ّ ّمشكلةّ( ّحدة ّتخفيف ّعلى ّتعمل سوف

ّالدورانّ ّمعدالت ّذات ّاألسواق ّفي القياس
ّأنّ ّالّيمكنها السريعةّلألنواعّالمختلفةّإالّأنها
تأخذّفيّالحسبانّاألثرّالواقعّعلىّالتغيرّالعامّ

للمجموعةtّّإلىّالفترةt-1ّّفيّالسعرّمنّالفترةّ
ّال ّالفترة ّفي ّإدخالها ّتم ّالتي ّوللطرازtّمنوعة

ّّالقديم ّالفترة ّفي ّإسقاطه ّتم t-1ّالذي ويلزمّ.
ّ ّمتعاقبتين ّالصيغةّلتطبيقّلألسعارقائمتين

(37ّ ّالسلسلةّبنظامّقياسيّوورقم( ّأنّ. كما
ّلدمجّمثلّّهيّالهيدونيةّالقياسيةّاألرقام وسيلة
ّ ّمنّّاآلثار،هذه ّالعديد ّتتخذ ّأن ّيمكنها حيث

ّوقيمّ ّأسعار ّفإن ّباألساس ّولكن األشكال،
ّ ّالمحددة ّالنوعية علىّّلألسعار،الخصائص
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ّالمثال ّّوّ،سبيل ّالخ،...ّالذاكرة،السرعة
ّالحاسوبلمجموعاتّمختلفةّومنوعةّمنّأجهزةّ

ّفترةّيتمّالشخصية ّكل ّفي ّتجميعها ويمكنّ.
ّ ّّالرقماشتقاق ّّمنّلألسعارالقياسي باشّنوع

ّ ّاحتساب ّخصائصيتضمن ّأوال ّ( ّطريق عن متغيراتّّعلىّلألسعارّالهيدونيتقديرّاالنحدارّ
ّ ّّإلىّالستندةالنوعية ّالفترة ثمّّ،t-1بيانات

ّ ّمعامالت ّّمقدرةباستخدام t-1ّّللفترةالحتساب
ّ،tأسعارّالمجموعاتّالمنوعةّالمتاحةّفيّالفترةّ

ّغيرّ ّالمنوعة ّالمجموعات ّتلك ّذلك ّفي بما
ّخصائصويمكنّمقارنةّ.t-1ّفيّالفترةّالمتاحةّ

ّ ّالفترة tّّأسعار ّالفترة ّألسعار ّوفقا  ّ tالمقيمة
ّ ّلفترة ّالمقدر ّالتقييم ّمع ّمباشر t-1ّبشكل

ّ ّفترة ّرقمtّّلخصائص ّإلى ّالتوصل ّأجل من
ّنوعّباشّلألسعارقياسيّ ّمن مماثلةّّوبصورة.

ّ ّتعريف ّنوعّّالهيدونيّالقياسيّالرقميمكن من
ّّالسبير ّللفترة ّمقدر ّانحدار tّباستخدام

ّ ّللفترة ّالثابتة ّالخصائص ّمن ّ،t-1ومجموعة
ّ ّيمثل ّّالرقمحيث ّنوعّّالهيدونيالقياسي من

ّللفترتين ّهندسي ّمتوسط ّفيشر ّالصيغّ. وأحد
ّ ّمجموعتي ّتجميع ّهو ّلذلك ّالمشاهداتالبديلة

0ّّالفتراتّّفي معّتضمينّمتغيرّصامتtّّو
ّأجل ّمن ّالمتعي ّاالنحدار ّمعادلة تمييزّّفي

ّالفترةّّالمالحظات ّفي ّنظيرتها ّعن ّفترة في
ّالوهميوقدّيكونّالمعاملّفيّالمتغيرّ.ّاألخرى

ّبعدّّهو ّالفترتين ّبين ّالسعر ّفي ّللتغير تقدير
ّ.النوعيةّألثرالتغيراتالتحكمّفيهماّ

 
 

 اضافي إيضاح       
 

إليهاّّالمشارّالطرقلكافةّّمفصلّحسابّهناك 38-18
ّ منّّوالثامنّالسابعّالفصولّفيّمتاحةأعاله
والرقمّّالمستهلكّألسعارّالقياسيّالرقمّأدلة

ّالمنتج ّألسعار ّالفصولّهذهّوتشملّ،القياسي
ّوالبدائلّّاالحتسابات،ّاستخدام ّالتداخل وأسعار

ّللمقارنةّ ّالقابلة ّغير ّوالبدائل ّللمقارنة القابلة
وتكاليفّّ،باستخدامّتقديراتّمنّتكاليفّاإلنتاج

ّالطرقعنّّفضالّ ّة،الهيدونيالخيارّواالنحداراتّ
ّالسريعّّالخاصة ّالدوران ّمعدل ّذات باألسواق

ّذلكّ ّفي ّبما ّالمختلفة ّالمتنوعة للمجموعات
ّّالمدى،ّقصيرةّالنسبيةّاألرقام ّنظاموربط

ّاألرقامّّالسلسلة، ّأو ّوالمؤشرات ّالمنتج وزيادة
 .الهيدونيةالقياسيةّ

ّ
ّمناقشةّعلىّاإلطالعّيمكنّذلك،ّعلىّعالوة 38-14

االرقامّّدليلّفيّالموضوعّهذاّحولّإضافية
ّاألرقامّفيّالنوعيةّوتعديالتّالهيدونيةالقياسيةّ
ّلألسعارّالقياسية ّمنتجاتّعلىّخاصّتطبيق:
ّ)ّالمعلوماتّتكنولوجيا ّالتعاونمنظمة

ّ(.8663ّوالتنمية،ّاالقتصادي
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ّأنّنظريةّأسسّعلىّباالستنادّالبرهنةّتمّلقد 38-13
ّّالسالسل ّالطويلة ّالقياسيةّلألرقامالزمنية
ّيكونّّاألسعارّوّلألحجام ّما تشتقّعلىّأفضل
نفسهّّيطرحالذيّّوالسؤال،ّ(السلسلةّبنظامعنّ

ّالتيّ ّالزمنية ّالسلسلة ّفي ّالمرات ّعدد ّكم هو
ّماّرابطّوقوعّفيهاّيجب نظامّّأنّقيلّلقد.

ّه ّالسنوية ّبناءا ّّوالسلسلة ّعام ّبشكل األفضل
ّ ّالنواحيّّأسسعلى ّعن ّماذا ّولكن نظرية،

ّينبغيّ ّالتي ّالمسائل ّمن ّعدد ّهناك العملية؟
ّمنّ ّاالحتياجات ّذلك ّفي ّبما ّفيها، النظر

ّالحوسبيةّ،البيانات واالحتياجاتّّ،والمتطلبات
ّالجمعّ ّقابلية ّوفقدان ّالبشرية ّالموارد من

ّوالمستخدمين ّوالتنقيح ّالمراجعة ذويّّوعمليات
ّ.اإلطالع

ّمنّيقابلهاّوماّالسنويةّالجاريةّالقيمّكانتّإذا.ّأ
ّّاألحجامّعنّبيانات ّحينئذّّاألسعارأو متاحة
ّممكناّالسنويةّالسلسلةّنظامّيكون ّيكونّوال.
ّ.أخرىّلبياناتّحاجةّهناك
ّب ّيتعلقّ. ّفيما ّالحوسبة ّمن االحتياجات

ّ ّالسلسلةّّالسنويةّالقياسيةّأرقامباشتقاق بنظام
ّيتعلقّ ّفيما ّباالحتياجات ّقورنت ّما ّإذا أعظم

ّ ّنوع ّمن ّالقياسية ّالترجيحّذاتّالسبيرباألرقام
ّّالثابت، ّال ّثم ّمنّإيجادهاّمحاولةّيجبومن
.ّالغرضّلهذاّومخصصةّكافيةّبرمجياتّدون

ّعلىّالمطلوبةّالبرامجّتعقيدّمدىّويعتمد
ّعلىّالربط،ّطريقةّوعلىّالمستخدمةّالصيغة

ّسب ّاألمور ّمن ّالمثال، ّماّّإلىّالسهلةيل حد
ّ ّالشتقاق ّبرنامج ّّأرقامتطوير ّلألحجامقياسية
ّ ّنوع ّمن ّسنوية ّالسلسلةّبنظامّالسبيرربع

ّ.باستخدامّأسلوبّالتداخلّالسنويّالسنوية
ّج .ّ ّأظهرت ّشرحّّأنهّالتجاربلقد ّتم ّما إذا

ّ ّمنافع ّلألحجامّالسلسلةّنظامّمقاييسوتفسير
ّوالحلقاتّجنبا ّإلىّجنبّمعّفقدانّقابليةّالجمعّواإلضافةّ ّالتوثيق ّعبر ّبعناية للمستخدمين

ّمقاييستكونّّحينئذإليهم،ّّتقديمهاالدراسيةّقبلّ
ّعامّلألحجامّالسلسلةّنظام ّبشكل ّ،مقبولة
ّالمستخدمينّبإعالمّخاصّاهتمامّإيالءّويجب

ّ،بماّفيّذلكّالصحفيينّاالقتصاديينّالرئيسيين،
ّ.مسبقاّ ّجيدّلبشك
ّد ّّعندما. ّخمسّكلّولنقلّاألساس،ّتغييريتم
ّتكونّالحالةّالنموذجيةّّسنوات،ّعشرّأو حينئذ
ذاّماّكانتّّ،مراجعةّوتنقيحّمعدالتّالنموّهي وا  ّفيّّحجامواألّلألسعارّالنسبيةّاألرقام أخذة

ّفيّ ّالتغيرات ّحينها ّسريع ّنحو ّعلى التغير
ّالتغير ّشديدة ّتكون ّأن ّيمكن ّالنمو .ّمعدالت

ّأليّ ّبالنسبة ّالحالة ّهي ّهذه ّتكون ّما وعادة
ّكبيرا ّ ّالحاسبّالشخصيّنصيبا  مجموعّألجهزة

ّفيه ّّوخاصة. ّتاريخ السنويةّّالسلسلةّنظامأن
ّكتابته" ّيعاد "ّ ّمنّّعام،ّكلّفشيئاشيئا  وليس

ّ ّعشرّخالل ّأو ّخمس ّكل ّواحدة ّكبيرة قفزة
ّسنوات ّلنمطّ. ّيكون ّأن ّالمستغرب ّمن وليس

ّالمرتبطةّب ّنظامالتنقيحاتّأوّالمراجعاتّالكبيرة
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ّّالسلسلة ّعشرّسنواتّتأثيرا ّّخمسفقطّكل أو ّ ّالحساباتّسياقّفيّالمستخدمّثقةّعلىضارا 
ليسّأقلهاّألنّالمستخدمينّيعلمونّأنهّّالقومية،

ّبمّر ّالتنبؤ ّمستقبالّ يمكنهم ّمشابهة ّاجعات والّ.
ّقياسّّالسنويةّالسلسلةّنظامّيقف ّحد عند

ّماّ ّاألرجح ّعلى ّولكنها ّأفضل ّبشكل التغيرات
ّ ّفي ّالثقة ّمن ّّاألرقامتزيد ّلألحجامالقياسية

ّ.القوميةّالحساباتّفيّالناتجة
في  واألحجام األسعار مقاييس إشتقاق   . ج    القومية الحسابات
 مقدمة     . 1
 

ّبتطبيقّالنظريةّالموصوفةّفيّّيعنى 38-18 ّالقسم هذا
ّ ّالمتعلقة ّالممارسة ّعلى ّب ّبإشتقاقالقسم

ّالحساباتّنظامّمنّألجزاءّاألحجامّمقاييس
ّرئيسيّّواألجزاءّالقومية، ّبشكل ّهي المعنية

ّمكوناتّحسابّالسلعّوالخدمات ومنّالناحيةّ.
ّ ّ ّفي ّبذلك ّالقيام ّينبغي جداولّّسياقالمثالية،

.ّالعرضّواالستخدام،ّعلىّالنحوّالموضحّأدناه
ّالتيّرأسالمالّتكوينوكماّهوّالحالّمعّتدفقاتّ

فالحالّهوّّالحجم،ّحيثّمنّعنهاّالتعبيرّيمكن
ّغيرّالمنتجةّاألصولّمخزوناتنفسهّمعّ والّ.

الدخلّّتدفقاتّكليعتبرّمنّالممكنّالفصلّبينّ
ّ يمكنّإجراءّّأنهّغيرإلىّمكوناتّسعرّوحجم

ّأيضاّ ّالحقيقي،ّللدخلّالمحدودةّالمقاييسبعضّ
 .أدناهّالموضحّالنحوّعلى

ّ
ّّالطريقة 38-10 لمجاميعّّأحجامّتقديراتّالنتاجالمثلى

االقتصادّالكليّهيّالعملّعلىّمستوىّمفصلّ
ّ ّخالل ّمن ّطريقّّكلّتكميشجدا ، ّعن مكون

وبرغمّذلك،ّّ،مناسبّتماماّ ّلألسعاررقمّقياسيّ
ّمستحيالّ  ّالنهج ّهذا ّفيها ّيكون ّحاالت ّ،هناك

ّ ّوجود ّلعدم ّّأرقامسواء ّمناسبةّلألسعارقياسية
أوّفيّّالجاريةّالقيمةّفيّالبياناتاتساقّّعدمأوّ

وهوّماّمنّشأنهّأنّّلألسعار،األرقامّالقياسيةّ
وفيّ.ّمشكوكّفيهّأمراّ ّالتكميشيجعلّمنّنتائجّ

ّمنّال ّالبد ّالحاالت، نظرّإلىّمناهجّمثلّهذه
(ّأوّاستنباط)بديلةّبماّفيّذلكّإمكانيةّاستقراءّ

ّللسنواتّالسابقةّ ّاآلجلة ّأو التقديراتّالمستقبلية
ّلكلأوّاستخدامّمؤشراتّبديلةّللنموّفيّالحجمّ

ّ.بعينهاّحالة
ّمنّّبمجرد 38-17 ّمتاحة ّما ّمجموعة ّهناك ّتكون أن

ّمعينةّاألحجامّمقاييس ّمنّّ،لفترة ّالبد حينئذ
ّ ّفيّّاتبيانّمععرضها ّاألخرى ّالفترات عن

ّيجبوهذاّهوّالوقتّالذيّّزمنية،ّسالسلشكلّ
ّّتقديمّفيه ّعنّّللبياناتّالسلسلةنظام المشتقة

ّ ّالفرديةّالمكوناتّتكميشطريق ّالنحوّ. وعلى
ّ ّب، ّالقسم ّفي ّبه ذلكّّإجراءّيجبالموصى

ّ ّباستخدام ّسنويا  ّمثالي القياسيةّّاألرقامبشكل
ّولكنّإنّكانّّلألسعار ّالسابقة ّبالسنة الخاصة

ّممكناّ  ّغير ّّ،هذا ّتطبيق ّينبغي ّنظامحينئذ
ّأطولّفترةّعلىّالسلسلة ّالتغيراتّوتشير.

مثلّأثرّالتقلباتّّاالقتصادية،ّالبنيةّفيّالرئيسية
ّمصدرّ ّالنفطّعلىّاقتصاد ّفيّأسعار السريعة

تشيرّإلىّأنّاستخدامّنفسّسنةّاألساسّّ،للنفط
ّالتغير ّوبعد ّمؤشراتّّقبل ّاألرجح ّعلى يعطي

ّ ّاالقتصادّتطورّحولمضللة نظامّّويصبح.
وليسّفقطّأمرا ّمرغوبا ّفيهّفيّّضرورةالسلسلةّ

 .مثلّهذهّالحاالت
ّ
ّ
 

 األحجام بتقديرات الخاصة الفنية المصطلحات        
 

عنّطريقّقسمةّالقيمّّالزمنيةّالسالسلّبناءّعند 38-15
ّتفصيال ّّلكلّالجارية ّالمستوىّاألكثر ّعند سنة
ّّأرقامّعلى ّلألسعارّالقياسيةالسبير لسنةّّ
ّوصفّّثابتة،ّأساس ّحينئذ ّالمناسب فمن

ّالثابتةّلألسعارّوفقاّ ّأنهاّعلىّالناتجةّالسالسل
إلىّأنهّطالماّجرىّّذلكّويعزى)ّاألساس،ّلسنة

ّمستوىّمفصلّبشكلّكافيّتتقاربّ العملّعند
(.ّلألسعارباشّالقياسيةّّأرقامالنتيجةّباستخدامّ

قيمةّكلّسنةّمنّّتكميشومعّذلك،ّعندماّيتمّ
ّ ّقياسي ّرقم ّأساسّّلألسعارخالل ّسنة مع

الصحيحّتماما ّوصفّّمنيعدّّلمّحينئذّ،مختلفة
.ّالطريقةّهذهّوفقّالناتجةّالزمنيةّالسالسل
ّسالسل"ّهيّدقةّاألكثرّالمصطلحاتّوتكون
ّالسلسلةّاألحجام ّ"بنظام ّّأو، ّاأل" ّحجامقياس

ّالسلسلة ّ"بنظام ّّأو، ّلأل" ّالقياسية ّحجاماألرقام
ّيتمّالتعبيرّعنّ"بنظامّالسلسلة ّالسلسلة،ّحينما

ذاّكانّمنّالمرغوبّفيهّ.ّشكلّرقمّقياسيّفي ّيجوزّوا  ّحينئذ ّالمصطلح ّالقياسّفي ّسنة تحديد
بنظامّالسلسلةّفيّسنةّّاألحجامسلسلةّ"استخدامّ
 ".}العملةّوحدات{القياسّ

ّ
ّّكذلك، 38-11 ّاستخدام ّلألسعارّ"ّمصطلحفإن وفقا  ّالثابتة "ّ ّمالئم ّربطهاّّالتيّللسالسلغير يتم

ّأقلّبوتيرة ّسنويّ ّمالئمّّةمن ّغير وأيضا 
ّصيغّّاألحجامّلسالسل ّاستخدام ّعلى القائمة

ّ ّتلك ّتورنكفيست، ّأو ّالّّالسالسلفيشر التي
ّ ّامتدادّّالسعرّتكويناتتكون ّمدى ّعلى ثابتة
ّيكونّالسالسللّهذهّوبالنسبةّلمثّالسالسلتلكّ

ّاألحجامّسالسل"ّمصطلح ّ"ّأو" ّالقياسيالرقم
ّلألحجام "ّ ّلوصف ّرقمّأوّسلسلةمالئمين
 .قياسي

ّفيّّعالوة 38-366 ّالتغير ّيعكس ّذلك، على
ّواإلضافةّ ّالجمع ّقابلية ّفقدان المصطلحات

ّّالزمنيةّللسالسل ّألن ّنظرا  ّالسالسلالناتجة
ّاألسعارّمجموعةّبنفسّعنهاّالمعبرّوحدها
ّطريقّّ،عامّبشكل ّعن ّالمثال ّسبيل على

ّ ّالقياسية، ّالسبير ّأرقام ّقابلةّتكوناستخدام
 .واإلضافةّللجمع

 
ّ
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 تقييمفي مقابل إعادة  األسعار تكميش.    1
 الكميات

 
ّلألحجامّالقياسيةّاألرقامّاشتقاقّيمكن 38-363

فقطّللمتغيراتّالتيّلهاّعناصرّسعرّّاألسعارّو
ّتنطويّّ،وكمية ّالمعامالتّالتي ّكافة حيثّأن

ّمستوياتّ ّوكذلك ّوالخدمات ّللسلع ّتبادل على
ّ ّّمنالمخزونات ّالمالية ّغير ّتتميزاألصول

ّالعكسّمنّ ّعلى ّوذلك ّالخاصية ّبهذه جميعها
ّالماليةّوالخصومتدفقاتّالدخلّواألصولّ كماّ.

لهاّتلكّالميزةّفيّحينّّالموازنةّالبنودأنّبعضّ
ّيلزمّثمّومنّالميزةّهذهّتعوزهّاألخرّالبعضّأن

 ّبشكلّفيهاّالنظر
ّ.فردي
ّّيف38 38-368 ّأن ّّكلحين ّمقاييسمن

ّفيّّأهميةّذاتّاألسعارّوّاألحجام رئيسية
ّالقومية ّالرئيسيّّ،الحسابات ّالتركيز يكون

ّ ّمعدالت ّعلى ّمنصبا  ّمقاييسّنموللمستخدم
ّاألسعارّاألحجام ّعلى ّمنه ويعكسّّ،أكثر
ّالحجمّّتطبيق ّحيث ّمن ّالقومية الحسابات

ّالمجاميعّ ّكون ّاألولوية، ّهذه ّالجارية والقيمة
ّالقيمّ ّقسمة ّخالل ّمن ّضمنيا  ّاشتقاقها يجري

 .الجاريةّعلىّماّيقابلهاّمنّأحجام
ّ

ّمستقلة،ّبياناتّهناكّتكونّعندما 38-364
ّالجاريةّّوشاملة ّللقيم ّوفقا  ّمتاحة ّبها وموثوق ّليسّضروّرّيكون ّعموما  ّبه ّالمسلم ّأنّمن يا  ّ ّإيجاد ّتجميعّّلألحجامّمقاييسيتم ّطريق عن
وفيّمعظمّالحاالت،ّيكونّّللكمية،ّنسبيةّأرقام

ّالمف استخدامّّعمليةّأكثرّكذلكّبلّضلمن
لبياناتّالقيمةّّلتكميشّلألسعاراألرقامّالقياسيةّ

وحتىّفيّمثلّهذهّالحاالتّعلىّغرارّ.ّالجارية
ّ ّيبدو ّحيث ّمتاحّّقياسمالكهرباء الحجم

ّّ،بسهولة ّأي ّغيرّّمقياسيكون ّمباشر حجم
أسواقّّفيالمطبقةّّاألسعارمالئمّنظرا ّلمعاملةّ

01ّ-38ّمنّالفقراتّفيّموضحّهوّكمامختلفةّ
ّنمطّتكوينّفيّالتغييرّويؤدي.78ّ-38ّوحتى

ّالكهرباءّوحجمّسعرّفيّتغييرّإلىّالمستخدم
ّأنّمنّالرغمّوعلىّالقوميةّالحساباتّنظامّفي

ّطرأّيكونّالّقدّالموزعةّءللكهرباّالماديّالقياس
 .تغييرّأيّعليه
ّ

فإنّّب،ّالقسمّفيّموضحّهوّوكما 38-363
ّ ّيسهل ّاألسعار ّمقارنةّجمعهامعلومات

وذلكّألنّجميعّاألسعارّيتمّّاألحجامّبمعلومات
التعبيرّعنهاّبوحدةّمشتركةّبينماّتأتيّاألحجامّ

وعالوةّعلىّذلك،ّ.ّفيّقدرّهائلّمنّالوحدات
ّ ّّاألرقامفإن بعينةّّالخاصةّلألسعارالنسبية
ّبشكلّّللسلعّممثلة والخدماتّيمكنّاستخدامها

ّفيّ ّتقع ّالتي ّوالخدمات ّالسلع ّلكافة نموذجي
نفسّالفئةّأوّالمجموعةّوبطريقةّالّتكونّفيهاّ

ّممثلةّاألحجامّمقاييس ّأنّ. ّذلك، ّمن واألهم
ّاأل ّفي ّبالمنتجاتّّحجامالتغيرات المرتبطة

نحوّسليمّّالجديدةّوالمختفيةّيمكنّعكسهاّعلى
ّ ّالقيم ّتكون ّطريقّّمكمشةّالجاريةعندما عن

علىّالنحوّالمبينّفيّّلألسعاراألرقامّالقياسيةّ
 .القسمّب

ّ
ّسبيلّّالمنتجات،ّلبعضّبالنسبة 38-368 على

ّوثيقّ ّبشكل ّالمحددة ّالمنتجاتّالزراعية المثال
ّبياناتّ ّبأن ّيفترضّفيها ّفقد ّالمعادن، وكذلك

تمّإيجادهاّعنّطريقّضربّّقدّالجاريةالقيمةّ
ّمناسبّلألحجامّمقياس ّسعر ّفي ّهيّ. وتلك

الحاالتّالتيّالّيكونّفيهاّمشكلةّتجميعّعبرّ
ّتبعا ّ ّالتعديالت ّوتكون ّالمنتجات ّمن ّتلكّّالنوعيةّإلختالفاتمجموعة ّوتجرى ّسهولة أكثر

ّ ّأكثر ّبشكل ّّوّإرضاءّ التعديالت ّبشكلوسهولة
ّّمباشر ّاألحجامّمقاييسعلى .ّ ّحين أنّوفي

ّقيمةّ ّذات ّيكون ّقد ّالمنتجات ّتلك ّمن بعضا 
ّ ّستشكل ّأنها ّإال ّالبلدان ّبعض ّفي ّرقمكبيرة

ّّصغير ّيمكنّالتيّللمنتجاتّالكليّالرقممن
ّبهذهّيكونّماّأفضلّعلىّمعهاّالتعامل
 .الطريقة

ّ
ّّمن 38-360 ّعلى ّالحصول ّمقياسأجل

ّّلألحجام ّنوع ّالقياسيّّالسبيرمن ّالرقم فإن
القيمةّّتكميشفيّوالمستخدمّّلألسعارالمناسبّ
ّبالعكس،ّوالعكسّالقياسيباشّّرقمّهوّالجارية

ّاألرقامّ ّتنشأ ّما ّعادة ّذلك، ّمن ّالرغم وعلى
ّ ّصيغّّةالمتاحّلألسعارالقياسية باستخدام

ّقياسيّّالسبير ّرقم ّإيجاد ّألن ّوذلك ّالوي، أو
ّبالضبطّّلألسعار ّمتضمنا  ّباشّيكون ّنوع من

ّمثلماّ ّتماما  ّالبيانات ّمن ّاالحتياجات نفس
ّ ّاالشتقاق ّفي ّقياسيّلرقمّالمباشريحدث

ّّلألحجام ّنوع ّمواجهةّّالسبيرمن ّيتم ّثم ومن
ذاّكانتّهناكّبياناتّمتاحةّ.ّنفسّالمشكالت وا  ّ ّتواجدّّتتميزّالجاريةللقيمة ّعن ّفضال  بالقوة

ّ ّالقياسية ّّرلألسعااألرقام ّنوع ّالسبيرمن
ّيمكنّ ّحينئذ ّكافي ّبشكل ّمفصل وبمستوى

ّلأل ّالقياسية ّاألرقام ّ،منّنوعّباشّحجامتجميع
ّالسبيرباستخدامّصيغةّّ،عندّالمستوىّالمفصل

ّل ّحقيقي ّتقريب ّعلى ّاألحجامّمقياسللحصول
 .للمجموعّالسبيرمنّنوعّ

ّ
ّلألحجامّقياسيّرقمّإلىّالتوصلّيمكن 51-501

ّ ّأخذ ّطريق ّعن ّإما ّفيشر ّنوع ّالمتوسطمن
ّنوعّّلألحجامّالقياسيةّلألرقامّالهندسي من
قياسيّّالرقمّتكميشوباشّأوّعنّطريقّّالسبير
ّ ّّبواسطةّالجاريةللقيم ّقياسي منّّلألسعاررقم

ّ.نوعّفيشر
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ّاألرقامّّهناك 51-501 ّمن ّرئيسية ّأنواع أربعة
ّ ّالشتقاق ّمتاحة ّلألسعار ّمقاييسالقياسية

األرقامّالقياسيةّّ،فيّالحساباتّالقوميةّاألحجام
ّ ّألسعارّّالمستهلك،ألسعار ّالقياسية واألرقام
ّّواألرقامّالمنتج، ّألسعار ّالصادراتالقياسية
ّّواألرقام ّألسعار ّالوارداتالقياسية واألرقامّ.
ّألسعارّمقاييسهيّّالمستهلكّارألسعالقياسيةّ
ّالمنتجّألسعارّالقياسيةّاألرقامّأنّكماّالمشترين
ّ ّاألساسيةّلألسعارّمقاييسهي واألرقامّ.

ّألسعارّمقاييسّهيّالصادراتالقياسيةّألسعارّ
ّ ّظهر ّاألرقامّّفوب،/السفينةتسليم ّتقيس وقد

ّ ّألسعار ّظهرّّأسعارّالوارداتالقياسية تسليم
ّالسفينة ّأسعا/ ّأو ّفوب ّوالتأمينّالتكلفةر
 .سيف/ّوالشحن

ّ
ّوقيدّلتسجيلّمحددينّجانبينّهناك 38-361

ّوالتقييمّالوقتّالمعامالت، .ّ ّ ّفمن ّالمهمولذا،
أنّتتوافقّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّوكذلكّالقيمّ

كالّهذينّّفيّإالتكميشّفيّالمستخدمةّالجارية
ّتوافقهماّ ّعن ّفضال  ّسواء ّحد ّعلى الجانبين

وعادةّماّتكونّاألربعةّأنواعّ.ّكذلكّفيّالنطاق
ّ ّالقياسية ّاألرقام ّبشكلّّلألسعارمن متاحة

ّعلىّ ّالحصول ّيمكن ّثم ّمعامالتشهريّومن
ّالمثبطات)ّالتكميش التدفقّّلمتغيرات(

ّّوالمخزونات ّطريق ّاألرقامّمتوسطّحسابعن
ّالمتوسطّلتثبيتّمناسبّبشكلّالشهريةّالقياسية

ّوبالنسبة.ّفيهاّالمرغوبّالتقييمّنقطةّمركزّعند
ّهيّالنقطةّتلكّتكونّماّعادةّالتدفق،ّلمتغيرات

ّأنهّحينّفيّالفترة،ّمتوسطّأوّمنتصفّنقطة
ّ–ّتكون،ّماّعادةّالمخزوناتّلمتغيراتّبالنسبة

ّدائماّ  ّليس ّالفترةّ،ولكن ّنهاية ّبالنسبةّ. أما
ّمتوسطّّلمتغيرات ّيعكس ّوأن ّفينبغي التدفق،

سعرّالفترةّاالختالفاتّالمعروفةّفيّنطاقّهذهّ
ّالفترة ّخاصّ. ّبشكل ّمهم ّاألمر ّهذا ويكون

ّأوّ ّبارز ّموسمي ّنمط ّهناك ّيكون عندما
كبيرةّغيرّمنتظمةّفيّشهورّمعينةّأوّّتحركات

بيدّأنهّعندماّالّيتواجدّأيّ.ّحالةّتضخمّجامح
ّال ّمتوسط ّفإن ّالعوامل ّهذه ّسيكونّمن سعر

ّ ّالسعر ّمن ّالفترةّمنتصفّعندّالمشاهدقريبا 
ّأنهذهّالحالةّّتكرارّحقيقةّتتضمنّوال.ّالزمنية
ّالسعرّهوّيكونّماّدائماّ ّالفترةّمنتصفّسعر

ّ.عليهّلالعتمادّالصحيحّالمفاهيمي
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ّجداولّعشرّالرابعّالفصلّيصف 51-550
حيثّيفسرّكيفّأنّجدولّّواالستخدام،ّالعرض

ّ ّيفصل ّكلّتنتجهاّالتيّالمنتجاتالعرض
فيّجدولّّتحديدهاّيتمّبعدّفيماّوالتيّصناعة

ّ ّحيث ّمنتجّّتخصيصّيتماالستخدام كل
وتوزيعهّبينّاالستهالكّالوسيطّوالطلبّالنهائيّ

جداولّالعرضّّتطبيقويضمنّ.ّبعنايةّوتفصيل
ّواالستخدا ّالجارية ّللقيم ّوفقا  بينّّاالتساقم

ّاإلجماليّالمحليللناتجّّالمختلفةّالمقاييس بلّ.
ّ ّّقوة،واألكثر ّالعرضّّتطبيقأن جداول

ّأنّ ّشأنه ّمن ّالحجم ّحيث ّمن واالستخدام
يضمنّأنّكلّمنّاألحجامّواألسعارّفيّنظامّ

ومنّحيثّ.ّالحساباتّالقوميةّمتسقةّفيماّبينها
ّ ّّوفقاّ تطبيقّالجداولّّيجبالمبدأ، ّالجاريةللقيم

ّأجلّّالحجمّحيثّومن ّمن ّالوقت ّنفس في
ّالقصوىّمنّجميعّالمعلوماتّ تحقيقّاالستفادة

 .البياناتّلمعدالمتاحةّ
ّ

ّالبياناتّّغالباّ  38-333 ّأن ّالوضع ّيكون ما
ّ ّالالزمة ّالعرضّّلتطبيقالتفصيلية جداول

ّ ّال فترةّّلكلّمتاحةّجميعهاّتكونواالستخدام
ّالخاناتّلملءّتقديراتّعملوعليهّيضطرّإلىّ

ّّالفارغة، ّجمعّّغالباّ علىّسبيلّالمثال، ّيتم ما
ّحسبالبياناتّالمفصلةّعنّاالستهالكّالوسيطّ

ّمتباعدة ّفترات ّعلى ّالصناعة ّبحسب .ّالمنتج
ومنّاألفضلّعموما ّوضعّافتراضّأوليّبشأنّ
ّمرورّ ّمع ّالوسيطة ّللمدخالت ّثابت تكوين

منّاالعتمادّعلىّّبدالّ الوقتّمنّحيثّالحجمّ
ّالتعديالتّفإنّذلك،ّعلىّوعالوة.ّالجاريةقيمّال

أوّالمقدرةّ(ّالخام)ّاألوليةّالبياناتّعلىّالمدخلة
يمكنّأنّتستفيدّوبشكلّعظيمّمنّخاللّتقييمّ
ّفيّ ّسواء ّفيّاألسعارّواألحجام معدالتّالنمو

ّالتالية ّالفترة ّأو ّالسابقة ّالفترة ّاألسباب،ّ. ولهذه
ّ ّبأنه ّالعرضّّتطبيقّيجبيوصى جداول

ّواال ّللقيم ّوفقا  ّحيثّمنّوكذلكّالجاريةستخدام
ّوقتّفيّموازنتهاّمعّالوقتّنفسّفيّالحجم
 .واحد

ّ
ّالعرضّجداولّمنّمجموعةّالشتقاق 38-338

ّقابلةّتكونّبحيثّالحجمّحيثّمنّواالستخدام
نّللجمع، ّّوا  ّالمناسبة تحقيقّّفيّللتقدمالطريقة
ّ ّبأسعارّّهيّالهدفهذا ّالجدول ّعرض ّأوال  ّكما ّأخرى، ّبعبارة ّأي ّالسابقة، ّتربطالسنة
السنةّّالسبيرمنّنوعّّلألحجامّالقياسيةّاألرقام

ّ ّبالسنة ّوفقا ّّالجارية،السابقة ّمعايرته ّثم ومن ّالسابقة ّالسنة ّفي ّللقيم ّأجلّ. ّومن ّأنه كما
ّ ّإلى بنظامّّلألحجامّفيشرّمقاييسالتوصل

ّ ّالسنوية ّّفإنهالسلسلة ّأيضا ّمن الضروري
اشتقاقّجداولّالعرضّواالستخدامّللسنةّالسابقةّ

ّ ّالسنة ّالجاريةبأسعار ّفيّ. ّتكون ّالقيم وهذه
ذاتّاتجاهّمعاكسّّّالقياسيةّالسبيرالواقعّأرقامّ

ّللماضي) ّعائدة ّأسعارّ( ّإلى ّومرجعة معايرة
ّ ّالجاريةالسنة ّباشّعلىرقمّالحصولّويتم.
ّمعكوسّّلألحجامّالقياسي ّأرقاممنّخاللّأخذ
العائدةّ)ّالمعاكسّاالتجاهّذاتّالقياسيةالسبيرّ
ّللماضي ّاشتقاقّيمكنّذلك،ّعلىّوبناءاّ (.
منّنوعّفيشرّباعتبارهاّّلألحجامّالقياسيةّاألرقام

ّالقياسيةّوباشّالسبيرّألرقامالمتوسطّالهندسيّ
ّ.بينّفترتينّمتجاورتينّلألحجام
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 السوقية المخرجات        

 
ّّمن 38-334 ّيمكن ّالمبدأ، ّاألرقامّإعدادحيث

ّةالسوقيّالمخرجاتّلكلّالمنتجّألسعارّالقياسية
ّ ّيمكن ّثم ّّاستخدامهاومن ّالقيمّتكميشفي

 .لألحجامّتقديراتّعلىّللحصولّالجارية
ّ

ّهناكّّوفي 38-333 ّالعملية، ّالممارسة واقع
لهاّّبالنسبةالصعبّّمنبعضّالمنتجاتّيكونّ

ّالبدّّاشتقاق ّثم ّومن ّلألسعار ّالقياسية األرقام
ّالشتقاقّ ّوالتدابير ّبعضّاإلجراءات ّاتخاذ من

ّحالةّّ،المناظرةّاألحجامّمقاييس ّعلى ومثال
ّفيّ خاصةّيتجسدّفيّالصناعاتّالهامشيةّبما

ّالمالية ّالخدمات ّذلك ّحسابّ. ّيتم ّما وعادة
مخرجّصناعةّهامشيةّعلىّأنهّحاصلّضربّ

ّرقمّولتحديد.ّالمعاملةّقيمةالهامشيّفيّّالمعدل
ّعلىّّلألحجام ّاألساس ّسنة ّمعدل ّتطبيق يتم

ّالمعاملةّ ّسنةّّبشكلّالمكمشةقيمة مناسبّلقيم
ّاألساس ّالخاصةّ. ّبالحالة ّيتعلق وفيما

ّّبالخدمات ّمباشرةّغيرّبصورةّالمقاسةالمالية
(FISIM)ّ ّمن ّكل ّيستخدم المرجعيّّالمعدل،

ّأرقامّمعّجنبّإلىّجنباّ ّالبنكيةّالفائدةّومعدالت
ّالعامةّللزيادةّتبعاّ ّالمكمشةّوالودائعّالقروض

 .األساسّسنةّمنذّاألسعارّفي
ّ

ّيتواجدّّفي 38-338 ّال ّوالتي ّاألخرى الحاالت
ّ ّمكمشفيها ّّ ّقيمةّّليتممناسب ّعلى تطبيقه

ّالجارية، ّالقياسيةّّأنّيمكنّ يتمّاشتقاقّاألرقام
ّفترةّفيّالجاريةمنّخاللّاستقراءّالقيمّّلألحجام
ّ.مناسبةّمؤشراتّباستخدامّاألساس

 
 للحكومة السوقية غير المخرجات          

 األسر تخدموللمؤسسات غير الهادفة للرب  التي 
 المعيشية

 
ّّتقدر 38-330 ّالجاريةالقيمة غيرّّللمخرجاتّ

ّ ّوالخدمات ّالسلع ّمن ّّالتيالسوقية ّمنتنتجها
ّالمؤسساتّ ّقبل ّمن ّأو ّالوحداتّالحكومية قبل

ّ ّالتي ّللربح ّالهادفة المعيشيةّّاألسرّتخدمغير
ّتحملهاّيجريّالتيعلىّأساسّمجموعّالتكاليفّ

ّّفي ّالفصلّّموضحّهوّكماإنتاجها، في
ّالسادس ّالسلعّّالمخرجاتّهذهّوتتكون. من

لألسرّالمعيشيةّومنّّالمسلمةوالخدماتّالفرديةّ
ّ .ّككلّللمجتمعّالمقدمةّالجماعيةالخدمات
ّ ّأن ّتقييمهّالمخرجاتّهذهوحقيقة علىّّايتم

ّيعنيالّّاأساسّقيمةّالمدخالتّالالزمةّإلنتاجه
ّالمستخدمةّالمدخالتعنّّتمييزهاّيمكنّالّأنه

ّإلنتاجها ّأنّيمكنّالخصوص،ّوجهّوعلى.
ّعنّّالمخرجاتّحجمّفيّالتغيرّيكون ّفيمختلفا  ّفالتغيرات ّالمدخالت، ّحجم ّفي ّالتغير

ّاإلنتاج،ّمجاالتّكافةّفيّتحدثّقدّاإلنتاجية
 .السوقيةّغيرّالخدماتّإنتاجّذلكّفيّبما

ّ
واقعّالممارسةّالعملية،ّهناكّثالثةّّفي 38-337

ّللمخرجاتّالحجمّتقديراتّلتطبيقّمحتملةّطرق
ّتلكّّوالخدمات،ّالسلعّمنّالسوقيةّغير وأول

ّّهوّالطرق ّوهمي ّقياسي ّرقم ّألسعاراشتقاق
ّّوالذيّالمخرجات ّمقارنته ّتتم ّباجماليعندما

ّيعكسّالفرقّّألسعارالرقمّالقياسيّ المدخالتّ
ّمعدلّ ّّالنموحينئذ ّحدوثهّالمعتقدفيّاإلنتاجية

ّ ّاإلنتاجيةّالعمليةفي ّاألرقامّ. ّاشتقاق ويمكن
ّ ّالوهمية بطرقّّالمخرجاتّألسعارالقياسية

ّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّّعنمختلفة، ّتعديلطريق
ّ ّالقياسي ّالّألسعارالرقم لمعدلّّوفقاّ مدخالت

ّبعمليةّ ّالخاص ّاإلنتاجية ّفي ّالمالحظ النمو
أوّعنّطريقّجعلّنموّّ،العالقةّّذاتّاإلنتاج

ّ ّالوهمي ّالقياسي قائما ّّالمخرجاتّألسعارالرقم ّ ّالقياسية ّاألرقام ّالمالحظةّلألسعارعلى
.ّالمماثلةّالمنتجاتّمنّبالمخرجاتّالخاصة

ّالبياناتّهذهّمثلّتكونّماّنادراّ ّذلك،ّومع
ّمنّالمنتجةّوالخدماتّبالسلعّيتعلقّفيماّمتاحة
ّللربحّالهادفةّغيرّوالمؤسساتّالحكومةّقبل
 .المعيشيةّاألسرّتخدمّالتي
ّ

ّطريقة"ّوهوّالثانيّالنهجّبإتباعّيوصى 38-335
ّوتحديدا،معّالخدماتّالفردية،ّ"ّالمخرجاتّحجم

ّالنهجّعلىّحسابّّوالتعليم،ّالصحة ّهذا ويقوم
ّ ّّمؤشر ّبإستخدام ّالمخرجات ّمقاييسلحجم
ّمرجحةّمخرجات ّّ ّكافي ّمتنوعةّلفئاتبشكل

ّالمنتجةّوالخدماتّالسلعّمن ّالسوقية .ّغير
ّ ّتكون ّأن ّالمذكورةّالمخرجاتّمقاييسوينبغي

ّالكميةّمنّكلّفيّللتغيراتّكاملّبشكلّعاكسة
 .والنوعية

ّ
ّطريقة"ّعليهّويطلقّالثالثّالنهجّأما 38-331

ّ"المدخالت ّالخدماتّّامهااستخدّفيمكن، مع
وهيّخدمةّيصعبّمعهاّّالدفاعّمثلّالجماعية
ليسّّألنهّنظراّ "ّالمخرجاتّحجمّطريقة"تطبيقّ
ّعامّ،هناك للمخرجاتّّكميةّمقاييسّ،بشكل

ّ ّبكفايتها ّّمعدلةتتميز ّالنوعيةوفق ّوتتكون.
ّالمدخالتّطريقة" فيّّالتغيراتّقياسّمن"

ّالمرجحّ ّالمجموع ّفي ّللتغيرات ّتبعا  ّالمدخالتّلكافةّاألحجامّلمقاييسالمخرجات أنّّوينبغي.
ّكلّ ّكامل ّوبشكل ّالمرجح ّالمجموع يعكسّهذا
ّعلىّ ّوالنوعية ّالكمية ّفي ّالحادثة ّالتغيرات من

وبشكلّعامّتشتقّتلكّالتغيراتّعلىّ.ّحدّسواء
ّ ّطريق ّعن ّيكون ّما ّتكاليفّتكميشأفضل

ّاألرقامّ ّعلى ّباالعتماد ّالمتنوعة المخرجات
ّ ّالمناظرة أوّّالنوعية،ّوالثابتةّلألسعارالقياسية

ّالقياسيةّ ّاألرقام ّهذه ّمثل ّتكون ّال عندما
ّلألحجامّمؤشراتّباستخدامّمتاحة،ّلألسعار
ّسبيلعلىّ)ّالمدخالتّحجمّفيّالتغيرّتعكس
 (.للموظفينّالفعليّالعملّساعاتّعددّالمثال،
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ّ
ّالتطرقّّمن 38-386 ّالمرحلة ّهذه ّعند المفيد

ّ ّمصطلحات ّوالمخرجّوالنشاطّالمدخللتعريف
ّ ّالصحيةّّ،والناتج ّالخدمات ّأخذنا ّما ذا ّالعملّوا  ّمدخل ّأنه ّعلى ّالمدخل ّيعرف كمثال،

ّوغيرّ ّالطبي ّالعمل ّطاقم ّقبل ّمن المبذول
فضال ّعنّاألدويةّوالكهرباءّوغيرّذلكّّ،الطبي

ّرأسّ ّاستهالك ّوكذلك ّالمشتراة ّالمدخالت من
ّمستخدمة ّومباني ّمعدات ّمن ّالثابت .ّالمال

ّالخاصّالّهذهّوتستخدم ّالنشاط ّفي موارد
ّّالصحيةّبالرعاية ّفي ّوكذلك ّأنشطةاألولية

ّّالمستشفيات، ّقيام ّالمثال، ّسبيل ّطبيبعلى
جراءّعمليةّقلبّوغيرّّعام بإجراءّفحصّما،ّوا 

ّالمريضّ ّلصالح ّالمصممة ّاألنشطة ّمن ذلك
ّالفرد ّعلىّ. ّالعائدة ّوالمنافع ّالفوائد وتشكل

التّالمريضّالمخرجاتّالمرتبطةّبأنشطةّالمدخ
ّالذكر ّالسالفة ّبالناتجّ. ّيسمى ّما ّهناك وأخيرا ، ّ ّمنّّ،الصحي ّعدد ّعلى ّيعتمد ّقد والذي

ّالصحية،ّالرعايةمخرجاتّّعنّيمعزلالعواملّ
ّالتدخينّّيكونّأنّممثل ّعن ّأقلع المريضّقد

 .منّعدمه
ّ

ّعندّتفاديهماّينبغيّمنزلقينّهناك 38-383
ّالفرديةّالخدماتّمنّالمخرجاتّحجمّقياس
ّالسوقيةّغير ّأنأّو. ّهو ّالّّهلهما، ّأن يجب

ّنشاطّّيقتصر ّأو ّمدخالت ّيعكس ّأن على
ّليستّ ّفالمدخالت ّللخدمات، ّالمنتجة الوحدة

ّتصبحمالئما ،ّوفيّحينّأنّاألنشطةّقدّّمقياساّ 
ّمنّالبدّثمّومنّالمتاحّالوحيدّالمؤشر

.ّإالّأنهاّهيّاألخرىّمتغيرّوسيطّاستخدامها،
ّالمقدمةّ ّالخدمة ّهو ّقياسه ّينبغي ّما وبالتالي

ّللعميل ّماّ. ّإذا ّأنه ّفي ّيكمن ّالثاني والخطر
للخدمةّّالرفاهيةعرفّالناتجّمنّحيثّأغراضّ

ّالتغيراتّفيّ)ّالسوقيةغيرّ ّالمثال، علىّسبيل
ّالصحية،ّ ّلقياسّالخدمة ّبالنسبة ّالصحة نوعية

فيّنوعيةّالتعليمّبالنسبةّّأوّمنّحيثّالتغيرات
ّالتعليمية ّلقياسّالخدمة ّفيّ( ّالتغير ّفإن حينئذ

ّ ّالسوقية ّغير ّالوحدة ّمخرجات ّيمكنّالحجم
.ّالناتجّمؤشراتّفيّالتغيرّإلىّباالستنادعكسهاّ

ّأنّ ّيمكن ّالناتج ّمؤشرات ّأن ّإلى ّذلك ويرجع
ّبشكلّ ّمرتبطة ّتكون ّال ّأخرى ّبجوانب تتأثر

ّال ّغير ّالخدمات ّبنشاط ّعلىّمباشر سوقية،
سبيلّالمثال،ّفيّالحالةّالخاصةّبالصحة،ّفمنّ

ّعداالمعروفّجيدا ّأنّهناكّعواملّأخرىّكثيرةّ
ّمثلّّمخرجات الوحداتّالصحيةّغيرّالسوقية،
ّواستهالكّّواإلسكانّالنظافة، ّوالتعليم والتغذية

ّقدّ ّوالتي ّوالتلوث، ّوالمخدرات ّوالكحول التبغ
ّيفوقعّعلىّصحةّالمجتمّالجماعيّتأثيهايكونّ
ّّتأثيرّكثيراّ  ّالصحةّخدماتتوفير وبصورةّ.

ّ ّالتعليمّخدماتّمخرجاتّتختلفمماثلة،
ّالمهاراتّّتاما عنّإختالفاّ  ّأو ّالمعرفة مستوى
ّالمجتمعّأفرادّلدىّالمتوفرة خدماتّّكونوتت.

ّ ّرئيسية ّبصورة ّتقدمهّالتيالتدريسّّمنالتعليم
المدارسّوالكلياتّوالجامعاتّللتالميذّوالطالبّ

ّالخدمات ّهذه ّمثل ّيستهلكون ّالذين ويعتمدّ.
ّالمجتمعّ ّفي ّالمهارات ّأو ّالمعرفة مستوى

ّكمقدارّ،ذلكّعلىّعواملّأخرىّإلىّباإلضافة
ّخدماتالدراسةّّأوّالجهدّالذيّيبذلهّمستهلكوّ

 .وحوافزهمّومواقفهمّالتعليم
ّ

ّطريقة"ّنفإّالمالحظات،ّتلكّضوءّفي 38-388
ّالمخرجاتّحجم ّّههي" ّبهاّالموصىالطريقة

ّّلتطبيق ّفي ّالتغير ّللخدماتّالحجممؤشرات
علىّمؤشراتّّالطريقةّهذهّوتستندّالسوقية،ّغير
كافيّومرجحةّّبشكلمعدلةّحسبّالنوعيةّّكمية

ّ ّأوزان ّباستخدام ّالبعض ّبعضها ّمتوسطمع
ّالتكلفة ّبهماّ. ّالوفاء ّينبغي ّمعيارين وهناك
ّففيّمؤشراّلتطبيق ّالحجم، ّفي ّللتغير تّكافية

ّ ّالكميات ّاألول، المستخدمةّّوالتكاليفالمقام
ّللخدماتّ ّالكامل ّالنطاق ّتعكس ّأن ينبغي

ّ ّالمراجعة ّقيد ّالوظيفة ّلمجال ّكماّ،بالنسبة
ّمنتظمّبشكلّالتكلفةّأوزانّتحديثّينبغي ذا. ّوا 
ّغيرّالوظيفةّمجالّتكاليفّمنّجزءاّ ّهناكّكان

حينئذّالّينبغيّّالكمية،ّمؤشرّجانبّمنّمغطى
المغطىّيتبعّالتغيراتّّغيراالفتراضّبأنّالجزءّ

ّالمغطى ّبالجزء ّالخاصة ّهناكّ. ّيكن ّلم ذا وا  ّّمباشرةّطريقة ّالمخرجات ّللتطبيقّقابلةلحجم
ّ ّاستخدام ّحينئذ ّينبغي ّالجزء ّهذا ّطريقةعلى

ّلهّمدخالت .ّ ّتعديل ّينبغي ّمؤشراتوثانيا ،
ّالنوعية ّفي ّللتغير ّتبعا  ّسبيلّالكمية ّعلى ،

ّ ّالخدماتّمتنوعة ّتكون ّينبغيّوأن ّبماالمثال،
ّيمكنّفئاتّإلىّالوصولّبهدفّالكفايةّفيه

ّمتجانسةّاعتبارها منّالتغيرّفيّالنوعيةّمنّخاللّالتغيراتّالتيّجانبا ّّاكتشافّيتمّثم،ّومن.
ّكانتّ ّما ّإذا ّالمختلفة ّالفئات ّنسب ّفي تطرأ

ّت ّيتم ّفئة ّلكل ّتعيينها ّيتم ّالتي حديثهاّاألوزان
ّوتكراراّ  ّمرارا  ّمؤشرّ. ّفإن ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّعاملّ ّخالل ّمن ّزيادته ّيمكن ّفئة ّلكل الكمية
ّالصريحة ّالنوعية ّضبط ّعوامل ّمن وأحدّ.

ّضبطّ ّعوامل ّعلى ّللتعرف ّالمتبعة الطرق
الخدمةّعلىّّأثارمراجعةّّوهوالنوعيةّالصريحةّ

 .الناتجّمقاييس
ّ

ّمؤشراتّاختبارّبهّالموصىّمن 38-384
ّالزمنّمنّكبيرةّلفترةّالذكرّالسالفةّالحجم

ّفيّإدراجهاّقبيلّالمجالّهذاّفيّخبراءّبمساعدة
ّالخبراءّّالقومية،ّالحسابات ّمشورة ّتكون حيث

ّفيّ ّالسيما ّقصوى ّأهمية ّوذات ّالصلة وثيقة
مجاالتّالصحةّوالتعليم،ّوهماّالمجاالنّاللذانّ
ّالفردية ّالخدمات ّتوفير ّفيهما ّيسود .ّعادة

ّذلك، ّعلى ّّوعالوة ّتقييمّّأنينبغي ّإجراء يتم
شاملّوكاملّلآلثارّالمترتبةّعلىّالتقديراتّبماّ

ّ ّوأثارها ّتضميناتها ّذلك ّمقاييسّعلىفي
وماّلمّوحتىّتكونّمثلّ.ّاعتمادهاقبلّّاإلنتاجية
ّ ّمنّّمرضية،ّاالستقصاءاتهذه ّيكون فقد
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ّ ّالثانية،ّاألمثلّالطريقةّاستخدامالمستحسن
 ".المدخالتّطريقة"
ّ

ّّغير 38-383 ّحجمّّقياسأن ّفي التغيرات
ّ ّقياسّالتغيراتّّأصعبالخدماتّالجماعية من

ّ ّألنّّلاللخدماتّحجمفي ّنظرا  ّوذلك ّالفردية ّالجماعية ّالخدمات ّحجم ّفي ّصعبةالتغيرات
ّذلكّّوالمالحظة،ّالتعريف ّوراء ّاألسباب وأحد

ّ ّمن ّالعديد ّّالخدماتأن فيّّوقائيةالجماعية
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّحماية ّأن ّحيث طبيعتها،
ّأعمالّ ّمن ّالمؤسسية ّالوحدات ّمن وغيرها

ّ ّذلك ّفي ّبما أوّّالحربية،ّاألعمالالعنف
ّالطرقّكحوادثّاألخرى،ّالمخاطرحمايتهمّمنّ

ّاألمراضّأوّالسرقةّأوّالحرائقّأوّالتلوثّأو
كلهاّمفاهيمّيصعبّترجمتهاّّتجنبها،ّيمكنّالتي

بالذكرّأنّّوالجدير.ّكميةّمقاييسوتحويلهاّإلىّ
ّ ّالمجال ّالبحوثّّإلىّاجيحتهذا ّمن المزيد

 .حوله
ّ

للمدخالتّّمقياساستخدامّّيتعذرّحين 38-388
يكونّّأنّيجبّللمخرجات،ّلقياسّبديالّبوصفه
ّعلىّّوغيرّالمدخالتشامال ،ّمقياس مقتصرا 

ّكافةّ ّيغطي ّأن ّعليه ّبل ّالعمل مدخالت
ّالمدخالت ّأنّ. ّينبغي ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّ ّتوضيحية ّمعلومات ّهناك ّمصاحبةتكون
ّانتباهّ ّتسترعى ّبحيث ّالقومية للتقديرات

ّ.ّالقياسّلطرقالمستخدمينّ
 

 الخاص النهائي لالستخدام المخرجات         
 

ّالنهائيّّالمخرجاتّتقع 38-380 لالستخدام
السلعّالمنتجةّوالمستهلكةّّفئتين،ّضمنالخاصّ

ّالثابتةّ ّواألصول ّالمعيشية ّاألسر ّقبل من
ّالخاص ّلالستخدام ّالمنتجة ّذلكّ. ويشمل

ّمخزون ّفي ّالصنعّّاتالتغيرات ّتامة السلع
ّ.اإلنجازّقيدواألخرىّ

ّّوبالنسبة 38-387 ّاالستخدامّمخرجاتلمعظم
ّقياسيةّأرقامّاستخدامّفإنّالخاصّالنهائي
ومنخفضّّفعال،ّخيارّهوّللمخرجاتّوهمية
ّيتعلقّبالسلعّالمنتجةّوالمستهلكةّّ،التكلفة وفيما

ّ ّفإن ّالمعيشية ّاألسر ّقبل القياسيةّّاألرقاممن
تكونّمتاحةّبالنسبةّّماّعادةّالمستهلكّألسعار

ّالمماثلة ّ)للسلع ّللمخرجاتّ. ّبالنسبة ّذلك، ومع
ّاألسرّ ّقبل ّمن ّوالمستهلكة ّالمزروعة الزراعية

ّلل ّالقياسي ّالرقم ّفإن ّالمستخدمّالمعيشية، سعر
يشملّأيّهوامشّأوّضرائبّلمّيتمّّالّأنّيجب

ّفعلياّ  ّتكبدها .)ّ ّمماثلة، يكونّّماّعادةوبصورة
ّ ّقياسية ّأرقام ّألسعارهناك متاحةّّالمخرجاتّ

ّوالهياكللألصولّالثابتةّمثلّالمعداتّوالمبانيّ
.ّماليّرأسّكتكوينّالذاتيّلالستخدامّالمنتجة

ّاألصول ّمن ّاألنواع ّلبعض الثابتةّّوبالنسبة
المنتجةّذاتيا ّقدّالّيكونّهناكّأيّأرقامّقياسيةّ

ّالمماثلةّّالمخرجاتّألسعار ّللمنتجات متاحة
ّّهناكّو ّفي ّللتفكير .ّمختلفةّاستراتيجياتحاجة

ّفيّالتفصيلّمنّبمزيدّالمسألةّهذهّوتناقش
ّالمالّرأسّتكوينّبإجماليّالخاصّالقسم
ّ.الثابت

 
 الوسيط االستهالك         

 
ّّكما 38-385 ّاألكثرّالطريقةّفإنّ،سابقاّ أشرنا

ّحيثّمنّالوسيطّاالستهالكّلتقديرّفعالية
ّالعرضّجداولّإطارّضمنّتكونّالحجم

حيثّّالحجمّحيثّمنّالمصممةّواالستخدام
ّفيّالنموّمعدالتّعنّمعلوماتيمكنّاستخدامّ

 .معلوماتّعنّاألسعارّإلىّإصافةّاألحجام
ّ

ّّوبشكل 38-381 ّّالبلدانعام ّتقوم ّبإعدادالتي
ّأّر ّقياسية بالنسبةّّذلكّتفعلّالمنتجّألسعارقام

ّّ،للمخرجات ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّالبلدانوذلك
التيّلديهاّنظمّإحصائيةّمتقدمةّقدّتقومّأيضا ّ

ّالمنتجّألسعارّالقياسيةّاألرقامّبطبيق
ّللمدخالت .ّ ّهذه ّمثل ّالقياسيةّاألرقاموتكون
ّمباشرّّالمنتجّألسعار ّوبشكل ّللتطبيق قابلة
 .االستهالكّالوسيطّلتكميش

ّ
ّ

ّألسعارّالقياسيةّاألرقامّكانتّإذا 38-346
ّّالمنتج ّحينئذّّغيرللمدخالت ّيجوز ّ مطبقة

ّ ّالمنتجّألسعارّالقياسيةّاألرقاماستخدام
الواردات،ّّألسعارالقياسيةّّواألرقامللمخرجات،ّّ

ولكنّبقدرّ)ّالمستهلكّألسعارّالقياسيةّاألرقامّو
ّمحدود ّمنها( ّالوسيطّّ،بدال  ّاالستهالك ويقيم
ّالقياسيةّاألرقامالمشترينّفيّحينّتقيمّّبأسعار
ّّالمنتجّألسعار .ّاألساسيةّباألسعارللمخرجات

ّبينّتقييمّ ّيكونّهناكّهامشا  ّعلىّذلك، ّوبناءا  ّوسيط ّكاستهالك ّالمستخدمة ّبأسعارالسلع
ّ ّوبين ّالمنتجّألسعارّالقياسيةّاألرقامالمشترين

ّبالنظرّتفسيرهّيتمّالذيّاألمرّوهوّ،للمخرجات
ّ)ّالنقلّتكاليفّإلى ّتلكّالمنتجّيوفرّلمما

ّالتأمينّوتكاليف(ّمنفصلةّفاتورةّبدونّالخدمات
وهوامشّتجارةّالجملةّوالتجزئةّوكذلكّّالمحتملة،

.ّإلىّالضرائبّناقصّاإلعاناتّعلىّالمنتجات
ّالظروف ّعلى ّالهامش ّذلك ّحجم ّيعتمد .ّو

ّالتجاّر ّهوامش ّتكون ّما ّالسلعّوغالبا  ّعلى ة
ّعنهاّ ّبكثير ّأقل ّالوسيط ّلالستهالك بالنسبة
بالنسبةّلالستهالكّالنهائي،ّكماّأنّالضرائبّقدّ

ّ ّأقل ّالمضافةّنظامّتحتتكون ّالقيمة .ّضريبة
ّكاستهالكّ ّالمستخدمة ّالخدمات ّيخص وفيما

ّمنّفقطوسيط،ّعادةّماّيتألفّالفرقّفيّالتقييمّ
 .علىّالمنتجاتّاإلعاناتّناقصّالضرائب

ّ
ّأنهّّيصف 38-343 ّكيف ّعشر ّالرابع الفصل

ّفيّ ّالوسيط ّاالستهالك ّجزء ّتقسيم يمكن
ّمنّأجلّعرضّالمدخالتّ ّاالستخدام مصفوفة
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ّ ّتبعا  ّوالوارداتّّلألسعارالمحلية األساسية
ّمنفصل ّبشكل ّمنها ّكل ّوالضرائب ّ،والهوامش

ذاّماّكانتّهذهّالمعلوماتّمتاحة فإنّنوعيةّّ،وا 
ّ ّتتحسنّالناتجةّالتكميشممارسة ّنظراّ ّسوف

ّاالفتراضّاستخدامّالضروريّمنّيكونّلنّألنه
والهوامشّّ،والضرائبّالواردات،ّنسبّبأن

ّعناصرّصفوفّمصفوفةّ ّعبر ّ تنطبقّبشكل
ّ.االستخدام

 
المحلي اإلجمالي والقيمة اإلجمالية  الناتج       

 المضافة 
ّالمحليّالناتجّاشتقاقّيتمّعندما 51-502

ّالمحليةّالنفقاتّجمعّطريقّعنّاإلجمالي
ّعنّأوّالواردات،ّطرحّمعّوالصادراتّالنهائية
ّالمخرجاتّمنّالوسيطّاالستهالكّطرحّطريق
ضافة علىّّاإلعاناتّناقصّالضرائبّوا 

ّعلىّ ّالحصول ّحينئذ ّيمكن ّمقاييسالمنتجات،
للناتجّالمحليّاإلجماليّشريطةّأنّتكونّّأحجام

ّ ّللجمع ّقابلة ّتجميعها ّيتم ّالتي أيّ)ّ،األحجام
 (.السبيربعبارةّأخرى،ّمستندةّعلىّصيغةّ

ّ
ّّقاس 51-500 ّالمضافة ّالقيمة ّلمؤسسةإجمالي

ّبالمقدارّماّلقطاعّأوّلصناعةّأوّلمنشأةّأو
ّ ّتتجاوز ّمنّالمنتجةّالمخرجاتّقيمةّبهالذي

ّأوّالصناعةّأوّالمنشأةّأوّالمؤسسةّهذهّقبل
.ّالمستهلكةّالوسيطةّالمدخالتّقيمةّالقطاعّهذا

ّ:التاليّالنحوّعلىّذلكّكتابةّويمكن

ّّّّّّّّّّ

ّ(أ51ّ)ّ

ّّحيث ّّتشير ّو ّالمخرجات، ّأسعارهاّّإلى إلى
ّ ّو ّّإلىاألساسية، ّو ّ إلىّّالمدخالتّالوسيطة

ّالمشترين ّأسعار .ّ ّالسنة ّفي ّالمضافة ّالقيمة tّّوتعطى
ّ:عنّطريقtّالسنةّّبأأسعار

ّّّّّّّّّّّّ

ّ(ب51ّ)ّ

ّسنةّبأسعارtّالقيمةّالمضافةّفيّالسنةّّعنّيعبرّبينما
ّ:طريقّعنّ،0األساسّ

ّّّّّّّّّّ

ّ(ج51ّ)ّ

هذاّالقياسّللقيمةّالمضافةّيوصفّبوجهّعامّّو
ّ ،ّ"المزدوجّالتكميش"ّبواسطةّعليهّيحصلبأنه

ّ ّطريق ّعن ّعليه ّالحصول ّتكميشحيثّيمكن
ّ ّقياسيّرقمّباستخدامّللمخرجاتّالجاريةالقيمة
ّ)ّلألسعار ّباشّنوعمن )ّ ّوبتكميشّ،مناسب
لالستهالكّالوسيطّعلىّالنحوّّالمضافةّالقيمة
ّ.نفسه

ّ
ّّفي 51-502 ّأن ّالمزدوجّالتكميشّطريقةحين

منّالناحيةّالنظريةّإالّأنّالتقديراتّّسليمةّتبدو
ّفيّ ّالقياس ّألخطاء ّعرضة ّتكون الناتجة

ّاأل ّالمخرجاتّمنّبكلّالخاصةّحجامتقديرات
ّصحيحا ّّالوسيط،ّواالستهالك ّذلك ّيكون وقد

ّ ّكانت ّما ّإذا ّخاص ّالقياسيةّألرقامابشكل
ّعلىّّالمنتجّألسعار ّتنطبق للمخرجات

ّبينّونظرا ّألنّ.ّالمدخالتّالتيّاستوردّالعديدّمنها ّنسبيا  ّالصغير ّالفرق ّهي ّالمضافة القيمة
ّجدا ّ ّحساسة ّتكون ّفإنها ّبكثير ّأكبر ولذلك،ّفمنّالمستحسنّمقارنةّمعدالتّ.ّللخطأرقمين

ّ للقيمةّّاألحجامّوّاألسعارّمقاييسّينمو
ّمعدالتّ ّمع ّاألخيرة ّالسنوات ّخالل المضافة
ّبالمخرجاتّ ّالخاصة ّلها ّالمقابلة النمو

ّالوسيطة ذاّ،والمدخالت معّّذلك،ّأمكنّماّوا 
ّاأل ّوالخدماتّالعملّلمدخالتّحجامتقديرات
 .معقوليتهاّمنّالتحققّأجلّمنّالرأسمالية

ّ
ّأثناءّّنظراّ  51-501 للمشكالتّالمحتملّحدوثها

ّالقي ّتقدير ّنهجّمحاولة ّباستخدام ّالمضافة مة
ّتقديرّّالمزدوجّالتكميش ّأيضا  ّالشائع ّمن فإنه
المضافةّبشكلّمباشرّّللقيمةّاألحجامّتحركات

زمنيةّواحدةّفقط،ّأيّاستخدامّّسلسلةباستخدامّ
ّ"ّطريقة ّالمفردالمؤشر "ّ ّمن ّالتكميشبدال 
ّالمزدوج .ّ ّعلى ّاألمثلة ّالمؤشرّطريقةوأحد

ّاستقّر ّهو ّإليه ّالمشار ّالمضافةّالمفرد ّالقيمة اء
ّمستوياتّفيّاألحجامّفيّتغيراتبالتناسبّمعّ

 .لهاّالمناظرةّالمخرجات
ّ

ّّإن 51-501 ّاستخدام ّبين ّما ّطريقةاالختيار
ّنتائجّ)ّالمفردّالمؤشر ّعن ّيسفر ّقد والذي
ّمتحيزة )ّ ّاستخدام ّالمزدوجّالتكميشّطرقةأو

ّالتغيرّّوالذي) ّسريعة ّنتائج ّعن ّيسفر قد
ّ،ّالمتعقلّالحكموأنّيرتكزّعلىّّالبد(ّوالتقلب

ّهذاّ ّلمثل ّحاجة ّهناك ّتكون ّال ّأنه غير
وعالوةّعلىّ.ّمجموعاتّالصناعةّلكلاالختيارّ

ّ ّاستخدام ّيمكن ّمعّالمفردّالمؤشرّطريقةذلك،
ّوتتاحّالعامّيكتملّحتىّالسنويةّربعّاألرقام
 .ّأفضلّمزدوجّتكميشّتقديرات
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يتعلقّببعضّصناعاتّالخدماتّّفيما 51-501
ّتقديرّ ّالالزم ّمن ّيكون ّقد ّالسوقية، غير

ّ ّفي ّعلىّّأحجامالتحركات ّالمضافة القيمة
ّ ّّاألحجامّتغيراتأساس ّلمدخالتالمقدرة
ّّ،الصناعات ّالمدخالت ّتكون ّمجموعوقد
ّّأوّالمدخالت ّعمل أوّّوحدهامدخالت
سبيلّالمثال،ّّفعلىّوحدها،ّالوسيطةّالمدخالت

ّتحركاتّتجدّأنّالمألوفّغيرّمنّليس
ّتبعا ّّالضمنيةّاألحجام ّمقدرة ّالمضافة للقيمة
ّّفيّبالتغيرات ّبمعدالتتعويضاتّالمستخدمين

ّأوّحتىّ ّثابتة، ّالتغيراتعلىّّباإلقتصارأجور
ّصناعاتّمنّكلّفيّالعاملين،ّأعدادّفي

ّ)السوقيةّوغيرّالسوقيةّالخدمات .ّ ّعملهناك
ّتلكّلتحسينّبذلهّيجرىّالنطاقّواسع

ّقياسّمحاولةّخاللّمنّالعاملةّاالفتراضات
ّقبلّمنّالمقدمةّوالتعليمّالصحةّمخرجات
 (.موضوعيةّأكثرّبشكلّالحكومة

ّ
ّإعتمادّإلىمعٌدوّالبياناتّّيضطرّوقد 38-345

ّّ،ّالوسائلّهذهّمثل ّوجودّّفيحتى ّعدم حال
ّ ّّلالفتراضسببّوجيه ّإنتاجية العاملةّّاليدبأن

ّأوّالقصيرّالمدىّعلىّتغيرّبدونّتبقى
ّتستخدمّّالطويل، ّقد ّاألحيان، ّبعض ففي

ّ علىّّالوسيطة،ّللمدخالتّالحجميةالتغيرات
ّ ّالمثال، ّللقيمةّاألجلّالقصيرةّالتحركاتسبيل

ّ ّالبناءّّالحقيقيةالمضافة ّلصناعة بالنسبة
ّ ّّوالتيوالتشييد ّتقديرها علىّّباالعتماديمكن

ّالبناءّ ّمواد ّحجم ّعلى ّالطارئة التغيرات
ّاألسمنت ّمثل ّواألخشاب،ّّالمستهلكة والطوب

وقدّيكونّاستخدامّهذاّالنوعّمنّ.ّوماّإلىّذلك
ّ ّالوحيد ّالسبيل ّهو التحركاتّّلتقديرالمؤشرات

ّ ّالقيمةّّفيّاألجلقصيرة ّفي ّأو المخرجات
ّالمؤشراتّ ّهذه ّأن ّغير ّمقبولةّغيرالمضافة،

ّ.الطويلةّالزمنيةّالفتراتّمدىّعلى
 
في  نفاقالخاصة بتقدير اإل  األحجام مقاييس. 5

 الناتج المحلي اإلجمالي
 

ّّكل 38-341 ّاإلنفاقّّمنمكون ّتقدير مكونات
ّيتمّ ّأن ّينبغي ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج في

ّحيثّالحجم ّمن ّعنه ّفالنهجّّ،التعبير ّثم ومن
ّالتقديراتّ ّتلك ّاشتقاق ّفي ّالمتبعة الرئيسية

ّ.موصوفةّأدناه
 

 على االستهالك النهائي المعيشية األسر إنفاق        
 

ّعلىّّإن 38-336 ّالمعيشية ّاألسر إنفاق
ّ ّيتم ّوأن ّينبغي ّأكبرّإلىّتكميشهاالستهالك

وبشكلّعام،ّيشملّّالتفصيل،ّمنّممكنةّدرجة
ّ ّمن ّاالستفادة ّألسعارّالقياسيةّاألرقامذلك

ّّالمستهلك ّمن ّالرغم ّعلى ّالالزمّالحذروذلك
ّ ّتغطية ّأن ّّاألرقاملضمان ّألسعارالقياسية

ّفئةّمعّافقتتّوّاستخدامهاّيتمّالتيّالمستهلك

وحتىّ.ّتكميشهااإلنفاقّعلىّاالستهالكّالجاريّ
ّ ّفيها ّيتم ّالتقديراتّتطبيقفيّالحاالتّالتيّال

ّخاللّ ّمن ّاالستهالك ّعلى ّلإلنفاق المفصلة
ّوغيرهاّ ّالمعيشية ّلألسر الدراساتّاالستقصائية

ّ ّالموارد ّإلنفاقّتقديرّوجودّفإنّاألساسية،من
ّنوعّبحسبّاالستهالكّعلىّالمعيشيةّاألسر
ّواالستخدامّّجداولّخاللّمنّالمنتج للعرض

ّمنّكبيرةّوبصورةّيحسنّأنّشأنهّمنّللتكميش
ّحيثّّتقديرات ّمن ّاالستهالك ّعلى اإلنفاق

مفردّلرقمّّبتكميشالحجمّإذاّماّقورنّباالكتفاءّ
 .كلي

ّ
ّيكونّّثمة 38-333 ّعندما مكونّرئيسيّيتواجد

ّ ّوجود ّالمرجح ّغير ّّأرقاممن ّألسعارقياسية
ّّوّالمستهلك ّاإليجارّأال ّخدمات ّقياس هو
ّ ّمالكّبالمساكنالخاصة ّقبل ّمن ّوها،المشغولة

ّالفصولّ ّفي ّمفصلة ّبديلة ّنهج ّثالثة وهناك
ّ ّمن ّوالعشرين ّوالثالث ّّاألرقامّدليلالعاشر

بيدّأنّالنهجّالقائمّّالمستهلك،ّألسعارالقياسيةّ
ّ ّوحده ّهو ّاالستخدام ّلقياسّّالموصىعلى به

ّا ّفي ّاإلسكانية ّالخدمات لحساباتّاستهالك
ّالقومية ّصياغةّ. ّالنهجّيمكنّأنّيتبعّإما وهذا

ّ-المستخدم ّّوالتيالتكلفة ّالتغيراتّلقياستسعى
ّالشاغلينّالمالكينّعلىّالواقعةّالتكلفةّفي

أوّصياغةّّللسكن،ّاستخدامهمّنتيجةّألمالكهم
ّقدّالذيّالمبلغّعلىّتقومّلإليجارّمعادلة
ّدفعهاّألمالكهمّالشاغلينّالمالكونّيضطر

ّالطريقةبالذكرّأنّّوالجدير.ّمساكنهمّالستئجار
ّلألرقامعامّبالنسبةّّبشكلّمطبقةّ أخيرا ّّالمذكورة
ّ.المستهلكّألسعارّالقياسية

 
قبل الحكومة  منعلى االستهالك النهائي  اإلنفاق      

 األسروالمؤسسات غير الهادفة للرب  التي تخدم 
 المعيشية

 
اإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّّيتألف 38-338

ّغيرّ ّوالمؤسسات ّالعامة ّالحكومة ّقبل من
ّمنّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة

ّ ّالسوقية ّغير ّمنّّمنهاّمطروحمخرجاتهم عائد
ّالعرَّ ّالسلعّقيمةّإلىّباإلضافةّضيةالمبيعات

سوقيينّّمنِتجيينّمنّالمشتراةّوالخدمات
ّالمعيشّلتسليمها ّلألسر ّبأسعارّالحقا  ّالفردية ية

ّ ّذات ّّمطروحاّ ّإقتصاديةّداللةليست ّأيمنها
ّ)ّجزئية،ّمدفوعات ّاشتقاق ّهذهويناقش
 (.التاسعّالفصلّفيالمتطابقةّ

ّ
ّّبيد 38-334 ّكل ّّمنّبندأن ّينبغيّالبنودهذه

ّمنفصلة،ّوبصورةّالحجمّحيثّمنّعنهّالتعبير
ّ ّغير ّالمخرجات ّقياس ّمشكلة ّالسوقيةوتناقش

ّأعاله ّالحجم ّحيث ّمن ّللسلعّ. وبالنسبة
ّالمعيشية ّلألسر ّتحويلها ّيتم ّالتي ّ،والخدمات

فإنّاألرقامّالقياسيةّلألسعارّالمستخدمةّينبغيّ
ّ ّالمدفوعة ّاألسعار ّهي ّتكون السلعّّمقابلوأن

ّاألسرّتدفعهاّالتيّالنسبةّمنهاّمطروحاّ 
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ّالمعيشية ذا. ّمنّالمدفوعةّالنسبةّكانتّماّوا 
ّ)ّالحكومةّقبل ّغيرّالمؤسساتّقبلّمنأو

ّتتبدل(ّالمعيشيةّاألسرّتخدمّالتيّللربحّالهادفة
ّتغيرا ّّألخر،ّعامّمنّوتتغير ّذلك ّاعتبار يتم
فيّاإلنفاقّمنّجانبّكلّمنّالحكومةّّحجمياّ 
ّ ّالتيّ)العامة ّللربح ّالهادفة ّالمؤسساتّغير أو

ّ.واألسرّالمعيشية(ّتخدمّاألسرّالمعيشية
 

 الثابت المال رأس تكوين إجمالي        
 

ّلألّاألرقامّتوفر 38-333 ّمناسبةّسعارالقياسية
ّيختلفّالثابتّالمالّرأسّتكوينّإلجمالي
 .لألصولّالمختلفةّاألنواعّبينّكبيراّ ّاختالفاّ 

ّ
ّّغالباّ  38-338 ّقياسيةّّتكونما ّأرقاما  ّالجديدةّهناك ّللمساكن ّبالنسبة ّالمستهلك ألسعار

ّللمبانيّ ّبالنسبة ّالمنتج ّألسعار ّقياسية وأرقام
ّوالمنشآتّالجديدة نقلّّتكاليفّتكميشوينبغيّ.

ّالملكيةّبصورةّمنفصلة ّتشتقّالقيمةّ. وعادةّما
ّتقديراتّخاللّمنّاألحجامّوتقديراتّالجارية
ّوللرسومّمكونة،الّلألجزاءّومستقلةّمنفصلة
 .الخ...ّّوالتركيب،ّالنقلّولتكاليفّالقانونية

ّ
ّالمستخدمةّالقياسيةّللمنتجاتّبالنسبة 38-330

ّتكونّّمالي،ّرأسّكتكوين ّما ّاألرجح على
ّولكنّ ّمتاحة ّالمنتج ّألسعار ّالقياسية األرقام

تكوينّرأسّالمالّيكونّمحددا ّّمنّاألكبرالقدرّ
ّّمماّللمشتري، ّمناسبةّّتطويريلزم ّقياسية أرقام

 .باستخدامّأفضلّالمعلوماتّالمتاحة
ّ

ّلألسعارّالقياسيةّاألرقامّتختلف 38-337
ّيتعلقّفيماّكبيراّ ّاختالفاّ ّللمعداتّبالنسبة

ّنموهاّبمعدالت ّاألرقامّ. ّالمثال، ّسبيل على
ّلأل ّّالخاصةّسعارالقياسية ّقدّالحاسوببأجهزة
ّأنّحينّفيّاألخرّتلوّعاماّ ّبسرعةّانخفضت
ّلمعداتّالنقلّّلألسعارّالقياسيةّاألرقام بالنسبة

ّالزيادة ّمالتّإلى ّقد ّالضروريّفيّمثلّ. ومن
ّ ّالحاالت منّّالمختلفةّاألنواعّتكميشهذه

ّ ّاألرقامّّمنفصلةّبشكلالمعدات باستخدام
ّ ّ)ّالمتوافقةالقياسية ّرقمّيستخدمّبالمثل،أو،

ّمنّّلألسعارّقياسي ّمناسب ّنحو ّعلى مرجح
 (.مجموعالّتكميشنوعّباشّفيّ

ّ
ّالملكيةّّعام،ّوبشكل 38-335 ّمنتجات فإن

ّ ّتغطيتها ّيتم ّال ّقبلّّجيدّبشكلالفكرية من
وهناكّالعديدّّ،ّسعاراألرقامّالقياسيةّالمتاحةّلأل
ّذلك ّاألسبابّوراء ّمن ّأنّ. ّاألسباب ّتلك أحد

ّإنتاجهاّ ّيتم ّالفكرية ّمنتجاتّالملكية ّمن العديد
ّهناكّ ّتكون ّال ّقد ّوبالتالي ّالذاتي لالستخدام

ّ ّمالحظتهاّسوقيةأسعار ّيمكن ّسببّ. وهناك
ّتتميزّ ّالفكرية ّالملكية ّمنتجات ّأن ّوهو أخر

ّللغاية ّمتجانسة ّغير ّبأنها ّفهذهّ. ّذلك، ومع
يمكنّتخطيهاّوهناكّّالّعقباتاألسبابّليستّ

ّ ّمعهاّللتعاملطرق ّهناكّ. ّذلك، ّعلى وكأمثلة
ّالفئةّهذهّفيّالرئيسينّللبندينتطرقّبالمناقشةّ

ّجهةّمنّالبياناتّوقواعدّالبرمجياتّوهما
 .ثانيةّجهةّمنّالتجريبيّوالتطويرّوالبحث

ّ
ّ

ّلتكوينّللحجمّتقديراتّاشتقاقّعند 38-331
ّوقواعدّبالبرمجياتّيتعلقّفيماّالمالّرأس

ّالبرمجياتّتحليلّالمستحسنّمنّفإنهّالبيانات
ّّمكونات،ّثالثةّإلى ّالمحزمة أوّ)البرمجيات

ّالسوق ّفي ّوالمتاحة ّللبيع ّوالمعدة ،ّ(الجاهزة
ّوفقّ ّأو ّالطلب ّحسب ّالمصممة والبرمجيات
ّالمصممةّ ّوالبرمجيات ّالزبون مواصفات

ّ ّالذاتي، البياناتّّقواعدّوّوتكميشهملالستخدام
 .بذلكّللقيامّأسبابّعدةّوهناك.ّمنفصلّبشكل

ّ
ّأ ّبالبرمجياتّ. ّالخاصة ّمكونات الثالثة

ّتوافروقواعدّالبياناتّتختلفّمنّحيثّمدىّ
ّ ّيتم ّحتى ّاألسعار األرقامّّإعدادبيانات

ّ.القياسيةّلألسعار
ّتنموّوأحجامهاّأسعارهاّأنّالمرجحّمن.ّب

ّبينّوالسيماّمختلفة،ّبمعدالتّوتزداد
ّومكونيّالجاهزةّأوّالمحزمةّالبرمجيات

ّ.البرمجياتّاآلخرينّوبينّقواعدّالبيانات
ّج ّيمكنّ. ّالسابقة، ّالنقطة ّمن ّالرغم على

ّ ّالقياسية ّاألرقام ّالخاصةّلألسعاراستخدام
ّاألرقامّ ّوضع ّفي ّالمحزمة بالبرمجيات

ّ البرمجياتّّلمكونيّلألسعارالقياسية
ّقياسيةّ ّأرقام ّهناك ّتكن ّلم ّإذا اآلخرين

ّ.متاحةّغيرّأكبرّبصورةّمناسبةّلألسعار
ّةمفيدّمؤشراتّهيّللبنودتقديراتّالحجمّ.ّد

ّ.ذاتهاّحدّفي
ّ

ّنطاقّعلىّالمحزمةّالبرمجياتّتشترى 38-386
ّرخصّّجدا ،ّواسع ّخالل ّمن ّعام وبشكل

ّبياناتّ ّمن ّمتاحة ّوفرة ّوهناك لالستعمال،
التحديّفيّوضعّأرقامّقياسيةّّويتمثل.ّاألسعار
ّالمتغيرةّالمواصفاتّأثارّمنّخاليةّلألسعار

 .النوعيةّلتغيرّأخرىّجوانبّأيّومن
ّ

بحسبّالطلبّأوّّالمصممةّالبرمجيات 38-383
ّفيّ ّتباع ّاألخرى ّهي ّالزبون ّلمواصفات ّالبرمجياتّّ،السوقوفقا  ّمن ّمنتج ّكل ّأن غير
المصممةّبحسبّالطلبّهوّمنفصلّوقائمّبذاتهّ
ّيتعلقّ ّفيما ّواضحة ّمشكلة ّإلى ّيؤدي ّما وهو

ّّبإعداد ّالقياسية ّلألسعاراألرقام ّالرغمّ. وعلى
ّبحسبّالطلبّيكونّ ّمصمم ّمنتج ّكل ّأن من

ّ ّتكونّمختلفا  ّربما ّالمختلفة ّالمنتجات ّأن إال
ّإستراتيجيةّ ّأن ّأو ّمشتركة، ّمكونات لديها
ّيكونّ ّقد ّمعين ّمنتج ّتطوير ّفي مستخدمة
ّمنتجّ ّتطوير ّفي ّأيضا  ّاستخدامها باإلمكان
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ّأخر ّإلىّ. ّاإلشارة ّفقط ّليس ّشأنه ّمن وهذا
ّيلمحّّإلعدادوسيلةّممكنةّ رقمّقياسيّبلّأيضا 

ّمكا ّتحقيق ّبها ّيمكن ّوسائل ّفيّإلى سب
شأنهّأنّيضعّضغطا ّّمنّإجراءاإلنتاجية،ّوهوّ

ّاألسعارّعلىّتخفيضي ّتمّ. ّب، ّالقسم وفي
ّ ّقياسّفيّالتسعيرّنموذجّاستخدامتفصيل
ّبحسبّالمصممةّللمبانيّالسعريةّالتغيرات
ّالطلب .ّ ّتطبيق ّعلىّمماثلّنهجويجوز

ّ.الطلبّبحسبّالمصممةّالبرمجيات
ّإعدادّطرق 38-388 ّّ ّالقياسية ّلألسعاراألرقام

ّمنّّبالنسبة ّالمتجانسة ّغير للمجموعات
ّالتيّ ّللمجموعات ّبالنسبة ّوكذلك المنتجات

ّفيّّتتغير ّوصفها ّتم ّسريع ّبشكل مواصفاتها
ّّدليل ّالقياسية ّوتعديالتّالهيدونيةاألرقام

ّّالنوعية ّألسعارّالقياسيّالرقمّدليلوكذلكّفي
ّالمنِتج ّوالتطبيق: ّ)ّ،النظرية ّالعملمنظمة
ّالتعاونّومنظمةّالدولي،ّدالنقّوصندوقّالدولية،

ّواللجنةّالمتحدة،ّاألممّوالتنمية،ّاالقتصادي
 (.8663ألوروباّوالبنكّالدولي،ّّاالقتصادية

ّ
ّفيّّهناك 38-384 ّالبرمجيات ّمن ّهائلة نسبة

ّبهاّ ّالثابتّيضطلع ّرأسّالمال ّتكوين إجمالي
ّ ّمنّّالذاتي،لالستخدام ّليس ّفإنه وبالتالي،

ّ ّحقيقي ّقياسي ّرقم ّاشتقاق ّلألسعارالممكن
ّهذهّّبالنسبة ّبمثل ّيتعلق ّفيما للمخرجات

ّالبرمجيات ّبينّ. ّاختيار ّمسألة ّفهي ّثم، ومن
ّّرقم ّوهمي ورقمّّالمخرجاتّألسعارقياسي

ّ ّعنّّالمدخالت،ّألسعارقياسي ّعليه ويحصل
ّ ّالقياسية ّاألرقام ّترجيح ّلألسعارطريق

فإنّتقديراتّّسابقا،ّلوحظوكماّ.ّمعاّ ّللمدخالت
ّالمست ّالمدخالت ّعنّحجم ّكبديل خدمة

المخرجاتّالّتعكسّأيّنموّفيّاإلنتاجيةّومنّ
وفيّحالةّعدمّوجودّ.ّثمّالّيوصىّباستخدامها

ّهوّ ّوضوحا  ّاألكثر ّالخيار ّفإن ّأفضل، بديل
ّ ّالقياسي ّالرقم ّالبرمجياتّمعّلألسعاراستخدام

 .الطلبّبحسبّالمصممة
ّ

ّعامّبشكلّتكونّالبياناتّقواعد 38-383
ّنظراّ ّمحدودّسوقّوذاتّمتجانسةّغيرّمنتجات

ّألغراضّإنشائهاّيتمّالبياناتّقواعدّمعظمّألن
أماّفيماّيتعلقّّ،(نطاقّالمؤسسةّداخل)ّداخلية

ّ ّالذاتي ّلالستخدام ّفإنهّ،بالبرمجياتّالمصممة
ّمستحيالّ ّيكنّلمّإنّبمكان،هذاّالصعوبةّمن

ّّباألساس، ّحقيقي ّقياسي ّرقم ّألسعارإيجاد
ّاالختيارّّالمخرجات، ّضرورة ّتطرأ ّأخرى ومرة

ّ ّوهمي ّقياسي ّرقم ّبين ّالمخرجاتّألسعارما
وذلكّعلىّّالمدخالت،ّألسعاروبينّرقمّقياسيّ

ّقياسيا ّ ّرقما  ّتصور ّيصعب ّقد ّأنه ّمن الرغم
 .المخرجاتّألسعاروهميا ّ

ّ
(R&Dّ)ّالتجريبيّوالتطويرّالبحث 38-388

ّبهّاالضطالعّيتمّماّغالباّ ّأخرّنشاطّهو

ّّ،ّالذاتيّلالستخدام ّونظرا  ّذلك، ّللطبيعةومع
فإنّّ،غيرّالمتجانسةّللبحثّوالتطويرّالتجريبي

ّ ّقياسيةّأرقامّاشتقاقّبينّيقعّالتكميشاختيار
ّأرقامّّالمخرجاتّألسعارّوهمية ّاستخدام وبين
 .المدخالتّألسعارقياسيةّ

ّ
 
 

 المخزوناتفي  التغيرات        
ّفيّّعلى 38-380 ّالتغيرات ّأن ّمن الرغم

ّصغيرةّنسبيا ّمقارنةّبغيرهاّّتكونّقدالمخزوناتّ ّالمحلي ّالناتج ّمكونات ّأنّّاإلجمالي،من إال
ّأنّ ّالتيّمفادها ّقدّلهذهالنسبيّّالحجمالحقيقة

ّممايتغيرّبشكلّكبيرّتماما ّمنّفترةّلفترةّتليهاّ
ّالتغيراتّفيّكبيرّبشكلّاإلسهامّمنّيمكن

ّاإلجماليّالمحليّالناتجّحجمّعلىّالطارئة
.ّالسنويةّربعّالقوميةّلحساباتاّفيّوالسيما

ّ ّحساب ّفإن ّالسبب، فيّّالتغيراتولهذا
ّوجهّ ّعلى ّمهم ّالحجم ّحيث ّمن المخزونات

ّالحسابّ.ّالخصوص ومعّذلك،ّفإنّإجراءّهذا
ّصعبة ّمهمة ّيمثل ّالفقرةّ. ّفي ّلوحظ وكما

التغيراتّفيّالمخزوناتّّأنأنّّوبسبب،38.08ّ
ّصفرا ّ ّحتى ّأو ّموجبة ّأو ّسالبة ّقيما  ّتأخذ ّقد ّوأن ّّيشتقينبغي ّالقياسي ّالسلسلةّبنظامالرقم

ّمباشر ّبشكل .ّ ّاشتقاق ّينبغي ّتقديراتكما
ّّاألحجام ّالسلسلة ّفيّّالخاصةبنظام بالتغيرات

ّبنظامّاألحجامّتقديراتالمخزوناتّأوال ّباشتقاقّ
ّاالّالسلسلة ّالجرد ّوالختاميةّلقوائم فتتاحية

 .للمخزونّثمّالتفريقّبينها
ّ

ّّينبغي 38-387 عندّّالحجميّالتقديرإجراء
ّمنّ ّالمختلفة ّلألنواع ّمفصل مستوى

ّ والسلعّتامةّّاإلنجازّقيداألعمالّ)المخزونات،
ّواللوازمّ،الصنع ّّ،والمواد ّ،(البيعّبغرضوالسلع

ّ ّيرتبط ّأن ّالمخزوناتّّقوائمّتكميشوالبد جرد
ّ ّالمنتجاتّّاتالمخزونّهذهبتكوين ّحيث من
ّلهّوليس ّالقابضة ّاابالصناعة .ّ ّأن ّاألرقامكما

ّمعّّالمنتجّألسعارّالقياسية ّجنب ّإلى جنبا  ّاألرقامّوّالوارداتّألسعارّالقياسيةّأألرقام
ّإلىّباإلضافةّالمستهلكّألسعارّالقياسية

ّيشيعّ ّجميعها ّالعاملة ّاليد ّتكلفة مؤشرات
ّ ّاشتقاق ّفي ّظلّّالمكمشات،استخدامها في

ّالمناسبّالتقييمّألساسّتبعاّ ّتعديالت ّومن.
ّلمخزوناتهاّالمنشآتّتقييمّكيفيةّاستيعابّالمهم
ّليسّمعلوماتّإتاحةّشأنهّمنّذلكّأنّحيث
ّمتوسطّعنّأيضاّ ّبلّالمنتجاتّنوعّحولّفقط
ّفيّبالسلعّخاللهّيحتفظّالذيّالوقتّطول

 .المخزونات
ّ

ّللتجهيزترسلّالسلعّإلىّالخارجّّعندما 38-385
ّالتذكرالجديرّّمنّالملكية،ّفيّتغييرّدونّمن
ّبهاّاالحتفاظّيتمّربماّالمخزوناتّبعضّأن
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ّالقومي،ّغيرّأنّاألسعارّالقوميةّ خارجّاإلقليم
ّعليه ّتطبق ّوأن ّأحجامهاّّاينبغي الشتقاق

ّ.المقابلة
 

 النفائس فيمنه التصرف  مخصوما االستحواذ        
 

ّالمكاتبّتقومّالّعام،ّبشكل 38-381
قياسيةّّأرقامّبتطبيقّالقوميةّاإلحصائية
ّّللنفائس،ّلألسعار ّالمكوناتّتكميشوينبغي

الرئيسيةّلهاّباستخدامّاألرقامّالقياسيةّّلألسعارّ
ّ.األكثرّمالئمةّوالمتاحة

 
 والواردات الصادرات         

 
ّسلعّمنّوالوارداتّالصادراتّتتألف 38-306

ّسواءّحدّعلىّوخدمات ّمنّ. ّلكل وبالنسبة
ّالسلعّ ّعن ّالتعبير ّيتم ّوالواردات، الصادرات

الحجمّباستخدامّّمكمشاتّّحيثوالخدماتّمنّ
ّّللمصادرّالكبيرّاالختالفّبسببّتماما ،ّمختلفة
ّوالخدماتّللسلعّالمتاحة ّأنّّوالجدير. بالذكر

ّعليهاّ ّالعمل ّجاري ّجديدة ّمبادرات هناك
للتجارةّّنسبةبالّلألسعارلتحسينّاألرقامّالقياسيةّ
ّ ّالخدمات ّفي ّّوالتيالخارجية ّتؤديّأنينبغي

 .المجالّهذاّفيّمحسنةّبياناتّإلى
ّ

ّالوارداتّتقييمّحولّمناقشةّهناك 38-303
ّعشر،ّالرابعّالفصلّفيّالسلعّمنّوالصادرات

ّلوحدةّومنّحيثّالمبدأ،ّينبغيّتقييمهاّعندماّيقعّتغيرا ّ ّومالك ّمقيمة ّوحدة ّبين ّالملكية ّفي ما
غيرّمقيمةّمعّتضمينّأوّاستثناءّتكاليفّالنقلّ
النقلّللمشتريّمنّخاللّالسعرّالمفروضّمنّتبعا ّلماّإذاّكانّالموردّقدّقامّبتضمينّتكاليفّ

ّعدمه ّالعملي. ّالممارسة ّوفيّواقع ّذلك، ة،ّومع
فإنّالعديدّمنّالبلدانّتكونّمعتمدةّفيماّيتعلقّ
ّمنّ ّوالصادرات ّبالواردات ّالخاصة بالبيانات

التيّتقيمّالوارداتّّالجمركيةّالبياناتالسلعّعلىّ
ّ ّأساس /ّوالتأمينّالنقلّوتكاليفّالثمنعلى

ّظهرّ ّتسليم ّأساس ّعلى ّوالصادرات سيف،
ّالسفينة ّفوب/ ّحدوثّتغيرّّيفترضّوهذا. دوما

ّالملك ّفي ّالمصدرةّعندية ّالدولة .ّحدود
ّتحولّ ّوأن ّينبغي ّالمدفوعات، وألغراضّميزان
ّظهرّ ّتسليم ّأساس ّإلى ّالسلع ّمن الواردات

ّعادةّذلكّأنّغيرّاألخرى،ّهيّفوب/ّالسفينة
وربماّيتمّالتصنيفّّإجماليّمستوىّعندّيتمّما

والتفصيلّفقطّفيّسياقّالعرضّواالستخدامّإنّ
 .وجدّمنّأساسه

ّ
ّتفصيليةقياسيةّّأرقامودّإلىّوجّبالنظر 38-308

فينبغيّإذنّّللسلع،ّوالوارداتّالصادراتّألسعار
ّ ّيكون القيمةّّتقديراتّتكميشّسهالّأمراأن

ّعلىّّللصادراتّالجارية ّالسلع ّمن والواردات
ّمنّ ّيكونّعمليا  أكثرّمستوىّتفصيليّبقدرّما

ّالقياسيةّّأجل ّاألرقام ّاستخدام ّبين المقاربة

ّّمنّلألحجام ّالقياسيةّّالسبيرنوع ّاألرقام أو
ّباشّمنّلألسعار ّنوع .ّ تقديراتّّتطبيقوبغية
ّجداولّّمفصلةّأحجام ّفي ّالسلع ّمن للواردات

ّإماّ ّينبغيّوأنّتوضع ّفإنه العرضّواالستخدام
/ّوالشحنّوالتأمينّالتكلفةالتقديراتّعلىّأساسّ

فوبّ/ّالسفينةأساسّتسليمّظهرّّعلىّأوسيفّ
ّ ّوضبط ّتعديل ّيلزم ّأنه ّلقياسيةاّاألرقامأو

ّّألسعار ّألساس ّتبعا  ّوالتأمينّالتكلفةالواردات
ّوالشحن ّسيف/ ّالفاعلّ. ّاالفتراض ّأن بيد

ّ ّأن ّهو بينّأسعارّّيقاربوفوبّّسيفالمعتاد
المشترينّواألسعارّاألساسيةّعلىّالتوالي،ّولكنّ
ّعشرّ ّالرابع ّالفصل ّفي ّالموضح ّالنحو وعلى

ّالظروفّعلىّتعتمدّالتقريبّعمليةّكفاءةفإنّ
 .النقلّبهوامشّيطةالمح
ّ

ّالصادراتّّاألرقام 38-304 ّألسعار القياسية
ّ ّالواردات ّألسعار ّالقياسية ّإعدادهاّيتمواألرقام

تعتمدّطبيعتهمّإلىّّعامةّطرقمنّخاللّثالثةّ
وأولّ.ّالبياناتّالمستخدمّمصدرحدّكبيرّعلىّ

علىّاألقلّمنّحيثّّشيوعا،ّأكثرّووهيّطريقة
هوّاألرقامّالقياسيةّّا،عددّالبلدانّالتيّتستخدمه

ّّوالتيّالوحدةّلقيمة ّخاللّّإعدادهايتم من
البياناتّالمفصلةّحولّالوارداتّوالصادراتّمنّ

منّّالمستمدةبياناتّالتجارةّّمنالتجاريةّّالسلع
ّاإلداريةّالجمركيةّالوثائق ّفيّ. ّإليه ّأشير وكما

ّالوحدةّ ّلقيمة ّالقياسية ّاألرقام ّفإن ّب، القسم
ّ ّقياسية ّتغيراتهاّّنظراّ ّسعارلألليستّأرقام ألن

ّوالكميةّ ّالسعر ّفي ّتغيرات ّإلى ّترجع قد
ّالتركيبية) ّقبلّ(. ّمن ّتستخدم ّفإنها ّذلك، ومع

ّالقياسيةّ ّاألرقام ّعن ّكبدائل ّالبلدان ّمن العديد
ّلألسعار .ّ ّّالطريقةأما ّإعدادّفهيّالثانيةالثانية

ّ ّالقياسية البياناتّّباستخدامّلألسعاراألرقام
ّمنّ ّللمنشآتّّحاتالمسّوالمستوفاة االستقصائية

ّألسعار ّوالمستوردةّالبنودّ ّالمصدرة .ّالممثلة
ّ ّتكون بالمسحّّالمشمولةّالبنودوسوف

ّالتغيرّتعرفّوفقا ّّالتيّالبنوداالستقصائيّمنّضمنّ ّقياس ّيمكن ّبحيث ّتفصيلية لمواصفات
ّالمفردةفيّسعرّمواصفةّمعينةّفيّنفسّ معّّ

ّالوقت ّمرور .ّ ّيتعلق ّفيما الثالثةّّبالطريقةأما
ّّعبارةّفهي ّيتضمن ّمختلط ّنهج ّإعدادعن

ّ ّالقياسية ّالمسحّّالمبنيةّلألسعاراألرقام على
ّ ّللمنشأة ّّلبعضاالستقصائي ّالمنتجمجموعات

ّّالقياسيةّواألرقام ّالوحدة ّعلىّالمبنيةلقيمة
 .بالنسبةّلمجموعاتّالمنتجّاألخرىّالجمارك

 
ّالقياسيةّاألرقامّاشتقاقّحالةّتستند 38-303

ّالتجاريةّالسلعّأرقامّخاللّمنّةالوحدّلقيمة
ّهذهّلمثلّنسبياّ ّالمنخفضةّالتكلفةّعلى

ّالبيانات .ّ يستلزمّّكمكمشاتحيّأنّاستخدامها
ّثبتّ ّقد ّأنه ّحيث ّوالحذر ّالحيطة بعض

ّ ّّعندّللتحيزتعرضها ّباألرقام ّالقياسيةمقارنتها
ّلألسعار .ّ ّالقياسيةّّفيّالتحيزويرجع األرقام

ّفيّ ّالتغيرات ّإلى ّرئيسي ّبشكل ّالوحدة لقيمة
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ّالمتجانسةّ ّغير ّالمفردات ّأو ّالعناصر مزيج
ّفيّّالجمركية،ّالوثائقّفيّالمقيدة ّأيضا  ولكن

ّالبياناتّ ّنوعية ّبسببّرداءة ّاألحيان ّمن كثير
ّالكمياتّعنّالمقيدة ّأخيرا ،ّالمذكورّوالسبب.

ّ ّالمقيدة ّالبيانات يجدرّّات،الكميّعنرداءة
ّالمنتجاتّ ّأسواق ّفي ّالسيما ّإليه االلتفات

ّ ّالتمايز ّإلى ّبالنظر بينّّالمتزايدالحديثة
ّالمنتجات .ّ ّلقيمةّالقياسيةّاألرقامّتواجهوقد
ّاألخيرةّاآلونةّفيّالصعابّمنّمزيداّ ّالوحدة
ّمصدرّشموليةّفيّالمتفاقمّالنقصّبسبب

ّفيّالتجارةّنسبّازديادّظلّفيّالسيماّالبيانات
ومنّثمّّاإللكترونيةّالتجارةّخاللّومنّالخدمات

ّ ّبيانات ّجانب ّمن ّتغطيتها ّيتم ّالتجارةال
ّالسلعية ّالبلدانّ. ّفإن ّذلك، ّعلى وعالوة

ّعلىّ ّنقدية ّأو ّجمركية ّاتحادات ّفي األعضاء
ّالعملياتّ ّحول ّبيانات ّلديها ّيكون ّال األرجح
ّاالتحاداتّ ّهذه ّنطاق ّداخل ّتتم ّالتي التجارية

ّالجمركيللتّوّالمنتجّحسب ّثيق ّبعضّ. ّقبلّوأخيرا ، ّمن ّتغطيتها ّيتم ّال ّقد ّالتجارة أنواع
مثلّالكهرباءّوالغازّوالماء،ّّالجمركية،ّالضوابط

ّ ّسلع ّفي ّتجارة ّتكون ّفريدة"أو ّالسفنّ" مثل
ّ ّحيث ّالعمالقة، ّعلىّجميعهاّتنطويواآلالت

 .الوحدةّلقيمّبالنسبةّعميقةّقياسّمشكالت
ّ

لبياناتّلوحظّأعاله،ّفإنّمصادرّاّكما 38-308
ّ ّالقياسية ّلألرقام ّبالنسبة ّفيماّلألسعارالحالية

ّشموالّ ّأقلّالخدماتّفيّالدوليةّبالتجارةّيتعلق
ّماّّاألخرى،ّبالمجاالتّيتعلقّفيماّعنها ذا وا  ّواألرقامالوارداتّّألسعارّالقياسيةّاألرقامكانتّ

ّللصادراتّمتاحةّالصادراتّألسعارّالقياسية
ّاستخدامهاّّمنالخدماتّوالواردات ّحينئذ يمكن

ّفيّاشتقاقّتقديراتّ ّالمطلوبة،ّاألحجامبسهولة
ذا ّاشتقاقّّوا  ّيمكن ّذلك، ّخالف ّاألمر كان

ّتقديراتّ ّالخدماتّّالصادراتّأحجاممعظم من
ّ ّّمجموعةباستخدام ّمن ّالقياسيةّاألرقاممتنوعة
ّألسعارّالقياسيةّواألرقامّالمنتجّألسعار

ّالمستهلك ّا. ّيمكن ّالمثال، ّسبيل شتقاقّعلى
ّ ّالبضائعّنقلّلخدماتّاألحجامتقديرات
ّ ّوفقاّالمنتجّألسعارّالقياسيةّاألرقامباستخدام

ّتقديراتّّالنقل،ّلشكل ّاشتقاق ّيمكن ّحين في
ّّلخدماتّاألحجام ّاألرقامّباستخداماإلقامة
ّمناسبةالّالمستهلكّألسعارّالقياسية وفيّحالّ.
ّّاألرقامّكانت ّّألسعارالقياسية ّغيرالواردات
ّّمتاحة ّمن ّللواردات ّحينئذّالخدماتبالنسبة

ّالقياسيةّ ّاألرقام ّاستخدام ّإلى ّاالضطرار يمكن
ّللخدمات،ّالمصدرةّبالبلدانّالخاصةّلألسعار

ّ ّتعديلها ّّعلىّبناءبعد ّسعرّفيالتغيرات
 .الصرف

ّ
ّّالجديرّمن 38-300 ّقيمتّّأنهبالذكر إذا

النقلّحينئذّينبغيّّلخدماتّشاملةوارداتّالسلعّ
ّّلالنقّخدماتّاستثناء ّوارداتّإجماليمن
ّ.الخدمات

 

األصول الثابتة  مخزونوأسعار  أحجام. 6
 واستهالك رأس المال الثابت

 
ّاألصول،ّمنّواحدّنوعّفيّأوالّ ّلننظر 38-307

ّالنوعّمنّعددّ يتألفّمخزونّاألصولّمنّهذا
وعادةّماّتكونّمنّطرزّمختلفةّّالمفردات،منّ

وتجميعهاّوفقا ّلمجموعةّمتسقةّّتقييمهاحيثّيتمّ ّاألسعار ّمن .ّ ّكلمة ّمتسقة"وتفهم ّهذاّ" في
السياقّعلىّأنهاّتعنيّأنّاألسعارّتتعلقّبنفسّ
ّنفسّ ّإلى ّتستند ّوأنها ّالزمنية ّالنقطة ّأو الفترة
ّأسعارّ ّالمثال ّسبيل ّعلى ّالسعر، مفهوم

وبالتالي،ّفإنّقياسّالمخزوناتّوفقا ّ.ّالمشترين
ّأ ّالتاريخية، تمّّالتيّالكمياتّبجمعيّلألسعار

ّمختلفة ّفترات ّمن ّبأسعار ّتقييمّّ،تقييمها هو
ّالمقياسّهذاّمثلّيوجدّذلك،ّومع.ّسقغيرّمت

ّغيرّالمؤسسةفيّبعضّاألحيانّفيّحساباتّ
ّ ّيشكل ّال ّالناحيةّمنّمعنىّذوّمقياسأنه

 .القوميةّالحساباتّنظامّسياقّفيّاالقتصادية
ّ

ّالمستخدمّالسعرّمتجهّيرجعوأنّّالبد 38-305
ّكمياتّاألصولّإلىّنقطةّمنّالزمنّ فيّتقييم

ّفترة) ّنهاية ّأو ّبداية ّت( ّجمعّتطبقعندما
ّ ّقيم ّالميزانياتّألغراضّالمخزوناتوتصنف

ّالختاميةّأوّاالفتتاحيةّالعمومية ّوألغراض.
ّكمياتّاألصولّوفقّ ّيمكنّتقييم ّمتجهأخرى،

علىّّالمحاسبية،ّالفترةمتوسطّّإلىّيرجعّالسعر
ّيمك ّالمثال، ّسبيل ّاشتقاق ّاستهالكّمقاييسن

ّ ّطرح ّطريق ّعن ّالثابت ّالمال ّالمخزونرأس
ّاالفتتاحيّ ّالمخزون ّمن ّلألصول الختامي
باإلضافةّإلىّتكوينّرأسّالمالّاإلجماليّطالماّ

ّلكلّبالنسبةّالفترة-متوسطّّأسعاراستخدمّّاأنه
ّالحيازةّوخسائرّأرباحّحذفّأجلّمنّمكون

(ّ ّفيّأخرىّتغيراتّأيّوجودّعدمّافتراضمع
 (.األصولّحجم

ّ
ّإيجادّّالعملية 38-301 ّخاللها ّمن ّيتم التي

ّ ّمن ّماليةّالرأسّالمخزوناتّمقاييسالعديد
ّ ّ ّالمستمر ّالجرد ّطريقة ّ،(PIM)تسمى

ّ ّيتم ّاألصول، ّمن ّمعين ّلنوع ّتكميشوبالنسبة
ّالمالّّالسالسل ّرأس ّتكوين ّإلجمالي الزمنية

ّالمشترينّألسعارّقياسيّرقمالثابتّعنّطريقّ
ّّلنفس عنّكمياتّاألصولّّويعبرنوعّاألصل،

منّحيثّالحجمّفيماّيتعلقّبفترةّقياسّأوّفترةّ
ّمعينة ّمرجعية ّتلكّ. ّتجميع ّيتم ّثم، ومن

ّأجلّ ّمن ّالحجم ّحيث ّمن ّالزمنية السالسل
ّل ّفيّّمقياسالتوصل ّيؤخذ ّحيث للمخزون،
ّوخسائرّالتقاعدّإلىّاإلحالةّمنّكلّاالعتبار
وهذاّّلثابت،اّالمالّرأسّاستهالكّأوّالكفاءة

ّ ّطبيعة ّعلى ّالقائمّمقياسيتوقف .ّالمخزونات
ّ ّعن ّالتعبير ّيتم ّذلك، ّعلى ّمقياسوبناءا 

الناتجّمنّحيثّالحجمّلفترةّالقياسّأوّّالمخزون
ّالقياسّ.ّللفترةّالمرجعيةّالمختارة وقدّتكونّفترة

وغالبا ّماّّالجارية،أوّالفترةّالمرجعيةّهيّالفترةّ
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ّ ّهذهّوفقّيمةالمقّالمخزوناتّمقاييستسمى
ّباألسعارّماليّالرأسّالمخزون"ّبــّالطريقة
ّالجارية ّبالدقةّيتسمّالّاألمرّفهذاّذلك،ّومع".
ّالخاصّّكامل،ّبشكل ّللوصف ّطبقا  ّحيث ّالمستمر ّالجرد ّّالمبينةبطريقة ّالتكميشيلزم

ّّللتوصل ّهذه ّمثل ّالمقاييسإلى ّفهيّوهكذا،.
ّ،التقييمّباألسعارّالثابتةّّمنّخاصةّحالةّتشكل

ّ ّتبعا  ّالتقييم ّأخرى، فيّّالسعرّلمتجهأيّبعبارة
 .الفترةّالجارية

ّ
ّالجردّطريقةّتطبيقّيتمّالّعندماّحتى 38-376

سبيلّالمثالّفيّحالةّالمسوحاتّّعلىّالمستمر،
ّمنّ ّمختلفة ّطرز ّتقييم ّفإن ّلألصول، المباشرة

ّالدفتريةّّأصل ّالقيم معينّالّينبغيّأنّيستخدم
يثّأنّالتقييمّتعكسّاألسعارّالتاريخية،ّحّوالتي

ّ ّاألقدم ّالطرز ّتقيم ّأن ّيستلزم ّوفقاّ المتسق
ّعندّّألسعار ّالمحددة ّاألعمار ّذات األصول

 .المسحّإليهاّيرجعالنقطةّالزمنيةّالتيّ
ّ

ّتجميعّّتتمثل 38-373 ّفي ّالتالية الخطوة
ّ ّمخزون ّفي ّألنواعّالمالّرأسالتحركات

ويعدّاستخدامّّالحجم،ّحيثّمنّالفرديةّاألصول
ّّاألرقام ّالسلسلة،ّّالموصولةالقياسية ّبنظام أو
مناسبّعندّبناءّّأمرّوهوّسابقا،ّنقاشهّتمّكما

ّألنّّتمتدّسالسل ّنظرا  ّالبعيد ّالماضي إلى
 .ممِثالتكوينّالسعرّفيّالفترةّالجاريةّلنّيبقىّ

ّ
منّالتفاصيلّحولّطريقةّّالمزيدّهناك 38-378

ّ ّالمستمر ّباألنواعّّوالسيماالجرد ّيتعلق فيما
ّ ّالمال ّرأس ّمخزون ّمن ّفيّوقياسهالمختلفة

ّقياسبّالخاصّالقسمّوفيّالعشرينّالفصل
ّ.المالّرأس
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ّالتيّواألحجامّاألسعارّمقاييسّتتعلق 38-374
بتدفقاتّالسلعّّرئيسيةّبصورةّاآلنّحتىّنوقشت

ّ ّالمنتجة ّّبوصفهاوالخدمات ّمنمخرجات
ّاإلنتاجّعمليات ّتحليلّّمنّأنه،ّغير. الممكن

ّ ّاألخرى ّالتدفقات ّمكوناتهاّّمباشرةبعض إلى
ّ.والحجميةّالسعرية

 
 المستخدمين تعويضات         

ّلتعويضاتّّإن 38-373 ّالكمية وحدة
ّمنّالعملّمنّساعةّاعتبارهاّيمكنّالمستخدمين

وكماّهوّّالمهارة،ّمنّمعينّومستوىّمعينّنوع
ّااالعترافالحالّمعّالسلعّوالخدمات،ّالبدّمنّ

ّحسابّومنّالعملّمنّمختلفةّبنوعيات
ّمنّمنفصلّنوعّكلّلكمياتّالنسبيةّاألسعار
ّالعملّأنواع ّنوعّبكلّالمرتبطّالسعرّويكون.
ساعةّّلكلّةالمدفوعّالتعويضاتّهوّالعملّمن

ّّووالتي ّكبيرة ّبدرجة ّتتباين ّأن ّبينيمكن

ّالعملّأنواعّأمختلف .ّ ّحساب ّمقياسويمكن
ّّعلىّالمنجزّللعملّلألحجام ّالمتوسطأنه
منّّالمختلفةّلألنواعّالكمياتّلمناسيبّالمرجح

ّ ّتعويضاتّقيمّبمناسيبّالمرجحةالعمل
ّأساسّسنةّفيّأوّالسابقةّالسنةّفيّالموظفين

ّثابت ّرقمّحسابّيمكنّأخرى،ّناحيةّومن.
ّلألسعار"ّقياسي ّحسابّطريقّعنّللعمل"
ّمعدالتّفيّالنسبيةّللتغيراتّمرجحّمتوسط

ّالمختلفة،ّالعملألنواعّّساعةكلّّعنّالتعويض
ّّأيضاّوذلك ّتعويضات ّالمستخدمينباستخدام

ّترجيحّكعواملّالنسبية ّحسابّ. ّتم ّما ذا وا  ّّمنّلألحجامّمقياس ّغيرّّالسبيرنوع بشكل
ّتعويضاتالمستخدمينّبتكميشمباشرّعنّطريقّ

قياسيّلمعدالتّالتعويضاتّّبرقمّّالجاريةّبالقيم
ّالقياسيّّأنّويجبّالساعة،ّفي ّالرقم يكون

ّ.باشّنوعّمنالمذكورّأخيرا ّ
 

 المنتجات على واإلعانات الضرائب       
 

ّمنّالمنتجاتّعلىّالضرائبّتتألف 38-378
ّالمنتجّّنوعين، ّبحجم ّمرتبطة ّمحددة ضرائب

تفرضّعلىّقيمةّ(ّحسبّالقيمة)وضرائبّقيميةّ
الضريبةّّألحجامّمقياسويمكنّاشتقاقّ.ّالمنتج

ّ ّفيّّبتطبيقالمحددة ّالمحددة ّالضرائب معدل
ّالمكمشةّالجاريةسنةّاألساسّعلىّأرقامّالقيمةّ

ّ ّمنساب ّللضريبةّّالتيّللبنودبشكل تخضع
ّلل ّبالنسبة ّأما ّفيشتقّالمحددة، ّالقيمية ضرائب

ّّاألحجامّمقياس معدالتّّبتطبيقالضريبة
ّالقيمّ ّعلى ّاألساس ّسنة ّفي ّالقيمية الضرائب

ّالقيميةّللضرائبّالخاضعةّللبنودّالجارية
ّمناسبةّالمكمشة ّألسعار ّتبعا  ّالممكنّ. ومن
ّ ّّالضريبةّلبياناتّمعدلاشتقاق ّالجاريةبالقيم

ّتفسيرّالصعبّمنّولكنّالحجم،ّحيثّومن
ّألنهّّلألسعارّقياسيّرقمّأنهّعلىّذلك ّمتغيرّنظرا  ّوتكوين ّمتغيرة ّضريبة ّمعدالت يعكس

ّللضريبة ّالخاضعة ّالمفردات ّلمشتريي ّويتم.
 .مماثلّنحوّعلىاإلعاناتّّحساب

ّ
ّهذاّحولّالنقاشّمنّالمزيدّهناك 38-370

ّوحتى33.335ّّمنّالفقراتّفيّالموضوع
33.388.ّ

 
 فائض التشغيل وصافي الدخل المختلط صافي       

 
ّاإلجماليّّتحديدّعند 38-377 ّالمحلي الناتج

ّواالستهالكّ ّالمخرجات ّبين ّالفرق ّأنه على
ّ ّاإلعانات ّناقص ّالضرائب ّزائد ّعلىالوسيط

ّالمضافةّّاإلنتاج، ّالقيمة ّإجمالي ّيشتق حينئذ
ّالمحاسب ّالمتبقي ّأنه ّالنحوّّي،على ّهذا وعلى

ّ ّقيم منّحيثّالحجمّّوقيمّالجاريةفذلكّيشمل
ّمتطابقةومنّأجلّالتوصلّإلىّ.ّعلىّحدّسواء

ّّةمحدد ّالمختلفة ّالتقديرات ّالمحليّللناتجبين
ّمنّّاألحجأم،ّحيثّمنّاإلجمالي ّليس فإنه
سعريّأوّحجميّإلجماليّّبعدّإعطاءالممكنّ
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ذا".ّالحقيقةّالقيمّفي"المتبقيّعلىّأنهّبلّبدال ّمنّذلك،ّيوصفّالبندّ.ّالقيمةّالمضافة ّكانتّوا 
ّالثابتّّاألحجامّتقديرات ّالمال ّرأس الستهالك

ّ ّيمكنّّ،متاحةّالمستخدمينوتعويضات حينئذ
ّمنّ ّفقط ّولكن ّالمختلط ّالدخل ّصافي اشتقاق
ّأوّ ّللحجم ّبعد ّوبدون ّالحقيقة ّالقيمة حيث

وبالتالي،ّفإنهّليسّمنّالممكنّاشتقاقّ.ّللسعر
ّبمعزلّ ّاإلجمالي ّالمحلي ّللناتج ّمستقل قياس

ّ ّّلالدخّنهجعن ّبند ّلوجود دائماّّيشتقنظرا 
 .كباقي

ّ
ّالمتكاملةّالمقاييسمنّّلمجموعةّالحد 38-375

ّالمحاسبيّّواألحجامّلألسعر ّاإلطار ّنطاق في
بصافيّّفعالّبلوغهّيتملنظامّالحساباتّالقوميةّ

ّ ّالتشغيل ّنظرياّّليسّوّ،فائض ّالممكن من
ّالدخلّحساباتّفيّالتدفقاتّكافةّعواملّتحليل
التحويالتّّفيهاّبماّالقومية،ّالحساباتّبنظام

ّمكونات ّإلى لىّّالسعريةّهاالجارية، ّوا  .ّمكوناتّالّلبسّفيهاّمنّحيثّالسعرّوالحجموالحجمية
ّيمكنّ ّذلك، ّبرقمّللدخلّتدفقّأيّتكميشومع

ّ ّّمجموعةّألسعارقياسي السلعّّمنمعيارية
ّ ّّلقياسوالخدمات ّأو ّالقوةّفيّالنقصانالزيادة

ّغيرّالمعيارية،ّعةالمجمّوّعبرّللدخلّالشرائية
ّّتماماّيختلفّهذاّأن ّتحليل ّإلىّالتدفقعن

ّ ّوالحجميةّالسعريةمكوناته ّحالةّعلىّومثال.
ّحسابّهوّشائعاّ ّسبقّماّيكونّحيثّخاصة
ّالدخلّعلىّالتجاريّالتبادلّشروطّتأثير

ّ.دّالقسمّفيّالمبينّالنحوّعلىّالحقيقي
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ّّمن 38-371 ّنفس ّفإن ّالمبدأ، ّالطرقحيث
ّالسنويةّاألحجامّتقديراتّالشتقاقّالمستخدمة

ّاألحجامّتقديراتّاشتقاقّفيّاستخدامهاّينبغي
ّبشأنّّالسنوية،ّربع ّتوجيهية ّمبادئ وهناك

ّ ّالبيانات ّبتطبيقّالمتعلقةّوالطرقمصادر
فيّّواألحجامّلألسعارّالسنويةّربعّالتقديرات

ّ ّمن ّوالتاسع ّالثالث ّالحساباتّليلدالفصلين
ّفيّمبينةاالعتباراتّّوأهم.ّالسنويةّربعّالقومية
38.86ّّوحتى38.38ّّمنّالفقرات ّواقعّوفي.

ّبشكلّالسنويةّالبياناتّتتسمّالعملية،ّالممارسة
ّبالبياناتّمقارنةّودقةّشموليةّأكثرّبأنهاّعام
ّالسنويةّربع ّهناكّ. ّأن ّمن ّالرغم وعلى

مثلّالصادراتّوالوارداتّمنّّهامة،استثناءاتّ
السلع،ّإالّأنّالحالةّالعامةّهيّحالةّمجموعةّ

ّ ّأكثرّثراء  ّمنمنّالبياناتّالسنويةّتمتازّبأنها
ّ ّالمعلومات ّقورنتّّوأكثرحيث ّما ّإذا دقة

ّ ّأقل ّكانت ن ّوا  ّالسنوية، ّربع ّمالئمةبالبيانات
ّالنهجّأحدّفإنّالسبب،ّولهذا.ّالوقتيةّحيثّمن

متوازنةّّجداولّتطبيقّيتمّأنّهوّالسليمة
ّمنّحيثّالقيمّ ّمعبرّعنها للعرضّواالستخدام

ّمعّوفقا ّألسعارّالسنةّالسابقةّفضال ّعنّّوالجاريةّ ّباتساقها ّتتسم ّسنوية ّربع ّتقديرات اشتقاق
ّالجداول ّهذه ّكذلكّ. ّالنهج ّهذا ّتطبيق ويمكن

ّ ّأجل ّّإعدادمن ّاألحجام السنويةّّربعمقاييس
ّ ّنوع ناهيكّّسنويا ،ّالسلسلةّبنظامّالسبيرمن

ّ ّفي ّالستخدامه ّتكييفه ّيمكن ّأنه ّإعدادعن
ّسنوياّ السلسلةّّبنظاممقاييسّفيشرّربعّالسنويةّ

ّ.أيضاّ 
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التوصيات التي تم  إيجاز يمكن 15-180
عن  التعبيرالتوصل إليها أعاله بشأن 

 النحو على الحجم حيث من القومية الحسابات
 :التالي

 
ّأ ّفيّّاألحجامّمقاييس. ّبالمعامالت الخاصة

ّ ّيتم ّوالخدمات ّماّّتطبيقهاالسلع ّأفضل على
ّ ّإطار ّفي ّويفضلّواالستخدام،ّالعرضيكون

ّالوقت،ّنفسّمع،وفيّبالتزامنّذلكّيتمّأن
وهذاّيعنيّالعملّعلىّّالجارية،تقديراتّالقيمةّ

ّماّ ّالمنتجاتّبقدر ّمن أساسّمستوىّمفصل
ّ.تسمحّبهّالموارد

ّ
ّب ّمنّيكونّدائما ،ّليسّولكنّعام،ّبشكل.

ّبتكميشّاألحجامّتقديراتّاشتقاقّاألفضل
ّ ّمناسب،ّقياسيّرقمّبواسطةّالجاريةالقيمة

ّمباشر،ّبشكلّلألحجامّتقديراتّإيجادّمنّبدالّ 
ّ.لألسعاراألرقامّالقياسيةّولذا،ّفمنّالمهمّجدا ّتوافرّمجموعةّشاملةّمنّ

ّج .ّ ّالقياسية ّالمستخدمةّلألسعاراألرقام
ّيتمّالتيأنّتتوافقّمعّالقيمّّينبغيّاتمكمشك

ّّبأكبرّتكميشها ّحيث ّمن ّممكن ّالتقييمقدر
ّ.والوقتية

ّد ّاشتقاقّعملياّ ّالممكنّمنّيكنّلمّإذا.
ّحيثّمنّالمضافةّبالقيمةّالخاصةّالتقديرات
ّالعرضّإطارّخاللّمنّالحقيقةّالقيمة

ّتقديراتّكانتّإذاّماّوسواءّواالستخدام
للمخرجاتّولالستهالكّالوسيطّيمكنّّاألحجام

ّوفيّ ّحينئذ ّمتاحة ّتكن ّلم ّأو ّعليها االعتماد
ّتقديراتّمرضيةّ ّعلى ّالحصول الغالبّيمكن
ّعلىّاألقلّعلىّ ّللمخرجات، ّمؤشر باستخدام

وبالنسبةّللبياناتّربعّالسنوية،ّ.ّالمدىّالقصير
ّ ّمعّّهوّالنهجفهذا ّكان ن ّوا  ّحتى المفضل،

ّ ّّالمقاسةالتقديرات ّمرجعيا ّمعايرة ّطبقاّ أو
ّالسنوية ّللبيانات ّمؤشرّ. ّيفضل ّعام، وبشكل

ّذلكّعنّالتكميشللمخرجاتّمشتقّعنّطريقّ
ّ.عنّطريقّاالستقراءّالكميّالمشتق

ّهـ ّمنّالمضافةّوالقيمةّالمخرجاتّتقديرات.
ّينبغيّالحقيقيةّالقيمةّحيثّومنّالحجمّحيث

ّأخيرّكملتجأّالمدخالتّباستخدامّفقطّاشتقاقها
الّتعكسّأيّتغيرّّ،أيّالمدخالتّألنها،ّنظراّ 

ّ.فيّاإلنتاجية
ّو ّسنةّمنّللتحركاتّالمفضلّالمقياس.

ّهوّاإلجماليّالمحليّالناتجّحجمّفيّألخرى
حيثّّفيشر،ّنوعّمنّلألحجامّالقياسيّالرقم

يتمّالحصولّعلىّالتغيراتّعلىّمدىّالفتراتّ
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الزمنيةّاألطولّعنّطريقّالسلسلة،ّأيّبمعنىّ
ّ ّلسنةّسنةّمنّالتحركاتّبمراكمةأخر،
ّ.ألخرى

ّألخرىّسنةّمنّللتكميشالمفضلّّالمقياس.ّز
ّمنّوغيرهّاإلجماليّالمحليّللناتجّبالنسبة

ّنوعّمنّلألسعارهوّالرقمّالقياسيّّالمجاميع،
ّعلىحيثّيتمّالحصولّعلىّالتغيراتّّفيشر،

ّعنّّعبرّاألسعار ّاألطول ّالزمنية الفترات
منّسنةّألخرىّّاألسعارّتحركاتّتنظيمطريقّ

أوّبشكلّضمنيّمنّخاللّتقسيمّّ،فيّسلسلة
ّّأرقام ّالسلسلةّبنظامّلألحجامّالقياسيةفيشر
ّ.الجاريةلسلسلةّالقيمةّّالقياسيّالرقمّعلى
ّح ّالتيّّإن. ّالسلسلة، ّبنظام ّالقياسية األرقام

ّ ّأرقام لقياسّّلألحجامالقياسيةّّالسبيرتستخدم
اتجّالتحركاتّمنّسنةّلسنةّأخرىّفيّحجمّالن

ّشباّأرقامّمنّبهاّيرتبطّوماالمحليّاإلجماليّ
ّمنّالتضخمّلقياسّلألسعارّالضمنيةّالقياسية

ّألّأخرى،ّلسنةّسنة ّمقبولة ّبدائل ّرقامتوفر
ّ.القياسيةّفيشر
ّط ّّاألرقام. ّّبنظامالقياسية ّالخاصةالسلسلة

ّحيثّمنّمتسقةّتكونّأنّيمكنّالّبالمجاميع
معّمكوناتهاّأيا ّكانتّالصيغةّّّللجمعّالقابلية ّتطبيقيحولّدونّّأنّلهّينبغيّالالمستخدمة،ّ

ّ ّ ّالسالسل ّطريقّّالزمنيةوتجميع ّعن للقيم
ّ ّباستخدام ّاألساس ّسنة ّقيم ّأأرقاماستقراء

ّ.مناسبةبنظامّالسسلسلةّّقياسية
ّك .ّ ّاألحجامّتقديراتّالشتقاقّسليمّنهجثمة

ّ ّّالجاريةوالقيمة ّوهو ّأال ّالسنوية ّالقياسربع
التقديراتّوفقا ّللتقديراتّالسنويةّّلتلكّالمرجعي ويجريّّواالستخدام،ّالعرضّإطارّفيّالمعدة

ّ ّإيجاد ّعلى ّكذلك ّاألسلوب ّمقاييسهذا
ّّاألحجام ّالسنوية ّّبنظامربع ّسنوياّ السلسلة

ّ.السبيرباستخدامّإماّصيغّفيشرّأوّ
ّ
 اإلقتصاد لمجموعمقاييس الدخل الحقيقي . د
 
 الحقيقي الدخل   . 1
 

ّالحساباتّنظامّفيّالتدفقاتّمنّالعديد 38-353
ليسّلهاّأبعادّّ،مثلّالتحويالتّالنقديةّالقومية،

منّحيثّالسعرّوالحجمّفيّحدّذاتها،ّوبالتالي،ّ
ّمعّ ّالمتبعة ّالطريقة ّبنفس ّتحليلها ّيمكن ال

وفيّحينّّ،التدفقاتّالمرتبطةّبالسلعّوالخدمات
يثّأنّمثلّهذهّالتدفقاتّالّيمكنّقياسهاّمنّح

ّيمكنّ ّذلك ّعن ّوبصرفّالنظر ّأنه ّإال الحجم
ّ ّحيث ّمن ّالحقيقية"قياسها ّالقيمة ّطريقّ" عن

ّلألسعارباستخدامّاألرقامّالقياسيةّّقيمهاّتكميش
ّعبرّّالشرائيةّقوتهاّقياسّأجلّمن الحقيقية

ّّسلةمختارة ّوالخدمات ّالسلع بمثابةّّلتكونمن
 .عليهاّيستند(ّمقياس)ّقياسيةّمجموعة

ّ

ّّالممكنّمن 38-358 ّمجموعةعبر
الحسابات،ّّفيّللدخلّتدفقّأيّقياسيةتكميش

ّّبل ّكاإلدخار ّموازن ّبند ّأي ّقياسيّبرقمحتى
ّ ّالشرائية ّالقوة ّقياس ّأجل ّمن ّللبندلألسعار

ّالسلعّّمعينةّقياسيةّبمجموعةّالمعني من
ّوالخدمات للدخلّّالمكمشةّالقيمةّوبمقارنة.

ّ ّالفعلية ّتحديدّيمكنّاألساس،ّسنةّفيبالقيمة
ّ ّّأوّزايدتقدر ّللدخلّالقوةتناقص .ّالشرائية

الدخلّ"ّبــّالطريقةّبهذهّالمكمشّالدخلويوصفّ
 ".الحقيقي

ّ
ّالمصطلحاتّّالرغمّعلى 38-354 من

ّالدخولّ ّفإن ّالحقيقية"المستخدمة، ّمفاهيمهيّ"
ّ.مرجعيتينّنقطتينّعلىّتعتمدّمصطنعة

ّأ .ّ ّالحقيقية ّمستوىّّبالرجوعتقاسّالدخول إلى
وتختلفّتلكّّمختارة،ّمرجعيةّسنةفيّّسعاراأل

ّ.المرجعيةّالسنةالدخولّتبعا ّالختيارّ
ّب ّالقوةّ. ّفي ّالتغيرات ّالحقيقية ّالدخول تقيس

ّوبالتاليّاختياره،ّيتمّمقياسّإلىّبالنسبةالشرائيةّ
ّالمقياسّ ّاختيار ّعلى ّأيضا ّتتوقف فإنها

ّ.ّالمرجعي
ّ

ّيكونّهناكّخالفّّألنهّنظراّ  38-353 ّما ّاختيغالبا  ّبشأن ّرؤية ّوضوح ّعدم ّأو ّالمقياسار
ّ ّفيّعرضّّفهناكالمرجعي ّبعضّالتردد ّعلىّدائما  ّالقومية ّالحسابات ّفي ّالحقيقية الدخول

المرجعيّينبغيّوأنّّالمقياسأساسّأنّاختيارّ
ّوليسّ ّلإلحصاءات ّالمستخدم ّالختيار يترك

ّفيّكبيرةومعّذلك،ّعندماّتقعّتغيراتّّلمعدها،
ّّاألسعار، ّالقول اإلحصاءاتّّمعديّبأنيمكن
ّالحقيقيّالدخلّمقاييسّبعضّبتقديمّملزمون
ّاألقلّعلى ّالمستخدمينّ. ّكل ّليس ّأن كما

ّ ّأو ّالفرصة ّلديهم الخبرةّّأوّالرغبةللحسابات
ّتكونّ ّأن ّيلزم ّوالتي ّالحقيقية ّالدخول لحساب

ّالحتياجاتهمّجداّمناسبة ّذلك،ّ. ّعلى وعالوة
ّالمستخدمينّ ّمن ّالعديد ّقبل ّمن ّطلب هناك

ّ للدخلّّاألغراضّمتعددةّالمقاييسعلى
ّاالقتصادّ ّمستوى ّعلى ّاألقل ّعلى الحقيقي،

ّكيفيةككل،ّومنّثمّفالغرضّمنّهذاّالقسمّهوّ
ّ.المقاييسّهذهّإعداد

2. 
 في التغيرات عن النات االتجاروخسائر  أرباح. 2

 التجاري التبادل معدالت
 

ّصادراتّبدونّمغلقّاقتصادّإطارّفي 38-358
ّاإلجماليّّواردات،ّأو ّالمحلي ّالناتج يكون

ّتكوينّ ّزائد ّالنهائي ّاالستهالك ّلمجموع ويوصفّهذاّالمجموعّبأنهّاإلنفاقّ.ّالمالرأسّمساويا 
ّالنهائي ّالمحلي ّالمحليّ. ّالناتج ّأن كما

ّ ّأيضا  ّهو فيّّالمتولدّللدخلّمقياساإلجمالي
ّاإلنتاج ّطريق ّعن ّاالقتصاد ّمنّ. ّالرغم وعلى
األسعارّّكنتاجالدخلّأنهّالّيمكنّالتعبيرّعنّ
ّ ّيمكن ّأنه ّفلو ّالناتجّتكميشّيمكنواألحجام،
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المحليّاإلجمالي،ّحينئذّوفيّالواقعّالبدّمنّأنّ
ّمقياساّ يكونّالناتجّالمحليّاإلجماليّهوّاألخرّ

ّ ّالحقيقيللدخل ّالوارداتّ. ّوبتضمين ّذلك، ومع
ّ ّالمحلي ّالناتج ّيعد ّلم ّاإلجماليوالصادرات،

ّالبدّ ّوحينها ّالنهائي، ّالمحلي ّلإلنفاق المحليّاإلجماليّأنّيأخذّبعينّّالناتجّلتكميشمطابقا 
ّإلىّّالوارداتّتكميشاالعتبارّ والصادراتّجنبا 
وحتىّ.ّالمحليّالنهائيّاإلنفاقّتكميشجنبّمعّ

ّفيّ ّمتكافئتين ّوالصادرات ّالواردات ّكانت إذا
ّأسعاّر ّتكون ّما ّعادة ّأنها ّإال ّالجارية هاّالقيم

ّعلىّ ّواقع ّأثر ّهناك ّيكون ّوبالتالي مختلفة
.ّوالواردّالصادرّألسعارالحقيقيّّالدخلّمقاييس

ّ ّذلكّبأخذ ّيتم التجاريّّالتبادلّمعدالتوعموما 
ّبأرباحّ ّيعرف ّما ّحساب ّمع ّالحسبان في

ّ ّاالتجارّوخسائرّأرباحّنتيجةّاإلتجاروخسائر
ّالتبادلّمعدالتّفيّالتغيراتّعنّالناجمة
 .التجاري

ّ
ّالحقيقيّّوةعال 38-350 ّالدخل ّفإن ّذلك، على

ّ ّالذي ّالمحليّّالمقيمينّيشتقهالكلي ّالناتج من
يعتمدّهوّاألخرّعلىّمعدلّالتبادلّالتجاريّفيّ
ّفيّ ّالتجاري ّالتبادل ّمقابل ّفي الصادرات

 .الوارداتّمنّبقيةّالعالم
ّ

التبادل التجاري على  معدالت تعرف 38-357
 أسعارإلى  الصادرات أسعارأنها معدل 

ّماّبلدّصادراتّأسعارّارتفعتّماّفإذاّ.الواردات
ّ)ّسريعّبشكل (ّبطئاّ ّأكثرّبشكلّانخفاضهاأو
ّ)ّوارداتهاّبأسعارّمقارنة ّماّّبمعنى،أي إذا

ّ ّالتجاريّتبادلهاّمعدالتتحسنت ّيلزمّ( حينئذ
ّ ّمنّّأقلّصادراتدفع ّمعين ّحجم ّمقابل في

ّالناتجّ ّمن ّمعين ّمستوى الوارداتّبحيثّوعند
السلعّوالخدماتّّصتخصيالمحليّيمكنّإعادةّ

ّ رأسّّتكوينمنّالصادراتّعلىّاالستهالكّأو
ّالمال ّفيّ. ّالتحسن ّفإن ّذلك، ّعلى وبناءا  ّالممكنّمنّيجعلّالتجاريّالتبادلّمعدالت

ّأنّوالخدماتّالسلعّمنّمتزايدّلحجمّبالنسبة
ّالدخولمنّقبلّالوحداتّالمقيمةّمنّّشراؤهّيتم

ّّبواسطةّالمتولدة ّمن ّمعين ّاإلنتاجمستوى
 .المحلي

ّ
 real)الدخل المحلي الحقيقي  إجمالي 38-355

GDI )الكلية للدخول الشرائية القوة يقيس 
ّمفهومّّ.المحلياإلنتاج  قبل من المتولدة وهو

ّفقط ّالحقيقية ّبالقيمة ّموجود ّتتغيرّ. وعندما
ّّالتبادلّمعدالت ّهامّّيحدثالتجاري إختالف

تحركاتّالناتجّالمحليّاإلجماليّمنّحيثّّبين
جماليّالدخلّالمحليّالحقيقي وبشكلّ.ّالحجمّوا 

ّالناتجّ ّفي ّالتغير ّبين ّالفرق ّيوصف عام،
جماليّ ّوا  ّالحجم ّحيث ّمن ّاإلجمالي ّالمحلي ّبأنه ّالحقيقي ّالمحلي ّ"الدخل ّخسارة)ربح (ّأو

ّفإنّأخرى،،ّأوّإذاّماّأخذناهاّمنّناحيةّ"إتجار

ّ ّخسارة ّأو ّفيّّنتيجةّتجارةاإربح للتغيرات
ّهوّالتبادلّمعدالت ّالتجاري ّبينّ/ ّالفرق هي

ّالمحليّ ّالمحليّالحقيقيّوالناتج إجماليّالدخل
ّالحجم ّحيث ّمن ّاإلجمالي ّبينّّو. الفروق

المحليّاإلجماليّمنّحيثّّالناتجّبينالتحركاتّ
ّ ّالحقيقي ّالمحلي ّالدخل ّوأجمالي ّليستالحجم

ذاّماّكانتّالوا.ّدائماّصغيرة رداتّوالصادراتّوا 
كبيرةّبالنسبةّللناتجّالمحليّاإلجماليّوكذلكّإذاّ

ّ ّكان ّوالخدماتّّالسلعيّالتركيبما ّالسلع من
ّّتتكونّالتي ّمختلفاّوالصادراتّالوارداتمنها

ّ ّوخسائرّأرباحّنطاقّيكونّقدّحينئذجدا،
ّكبيراّ ّالمحتملةّالمتاجرة ّسبيلّعلىّيحدثّوقد.
ّّالمثال، ّبشكلّماّبلدّصادراتّتتكونعندما
ّاألولية،ّالمنتجاتّمنّصغيرّعددّمنّرئيسي

ّتتكونّبينماّالنفط،أوّّ،أوّالسكرّ،مثلّالكاكاو
ّمصنعة ّمنتجات ّمن ّرئيسي ّبشكل .ّوارداتها

ّ،Tّاالإلتجار،وعادةّماّتقاسّأرباحّأوّخسائرّ
ّ:التاليّالتعبيرّطريقّعن

ّ(31)ّ

ّحيث

Xّّ=ّّالجاريةالصادراتّبالقيم

Mّّ=ّّالجاريةالوارداتّبالقيم

Pxّ=ّألسعارّالصادراتّالقياسيّالرقم

Pmّّ=ّّالوارداتّألسعارالرقمّالقياسي

Pّّ=ّمقياسّعلىّباإلعتمادّلألسعارّالقياسيّالرقم
ّمختار

Pmّّّوّ Px منّكل فيّسنةّّ 3تساويPّّو
ّاألساس ّالقوسينّ. ّبين ّالموجود ّالتعبير ويقيس

ّأسعارّ ّأساس ّعلى ّالمحسوب ّالتجاري الميزان
ّفيّّالصادرات ّأو ّالقياس ّسنة ّفي ّ والواردات

ّاألولّ ّيقيسّالتعبير ّحين ّفي ّالمرجعية، السنة
ّ ّالتجاري ّالمكمشّالفعليّالجاريالميزان

ّالمقياسّالقياسيألسعارّالرقمّباستخدام
ّالمرجعي ّألحدّيكونّأنّتماماّ ّالممكنّومن.

ّاألخرّعنّمختلفةّعالمةّالتعبيرينّهذين
 (.سالبةّأوّموجبة)
ّ
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ّعندّإجراؤهّينبغياحدّهامّّوّاختيارّثمة 38-351
ّ ّخسائر ّأو ّأرباح ّاختيارّأيّاإلتجار،قياس

ّ ّالقياسي Pّّالرقم ّالميزانّبهّنكمشوالذي
ّالجاريّالتجاري ّغيرّواسعةّأدبياتّوهناك.
ّّالموضوع،ّهذاّحولّحاسمة ّإتفاقّهناكلكنّ
ّالرقمّّواحدةّنقطةّحولّعام ّاختيار ّأن وهي

ّفيّبعضّاألحيانّأنّيؤديPّّالقياسيّ يمكنه
ّّفروقإلىّ ّالنتائجّفيكبيرة ّعلىّذلك،ّ. ّيكونّقياسّإجماليّالدخلّالمحليّالحقيقيّوبناءا  قد

ّ ّالختيار ّحساسا  ّاألحيان ّبعض ّمماّ،Pفي
 .الموضوعّهذاّحولّوفاقّحصولّعدمّيسبب

ّ
ّّوليس 38-316 ّالضروري ّمحاولةّهنامن

ّّايجازّمختلف ّلمكمشّالمؤيدةّالحججمختلف
غيرّأنهّمنّالمفيدّاإلشارةّإلىّّاآلخر،ّدونّما

ّالرقمّ ّبشأن ّبها ّالموصى ّالرئيسية البدائل
ّ Pّالقياسي ّفئاتّثالثّفيّتجميعهاّويمكن.

ّ:التاليّالنحوّعلى
ّأ .ّ ّّالممكنةّالبدائلأحد الميزانّّتكميشهو

ّالقياسيّّ،X-Mّالجاري سواءّعنّطريقّالرقم
أوّعنّ(ّوالذيّتمّتأييدهّبقوة)الوارداتّّألسعار

السيماّّالصادرات،ّألسعارّالقياسيطريقّالرقمّ
ّ ّبعض ّبينّّتقولّالسلطاتوأن ّاالختيار بأن

Pm ّّوPxّّينبغيّوأنّيتوقفّعلىّماّإذاّكان
ّ.الميزانّالتجاريّالجاريّسالبا ّأمّموجباّ 

ّ
ّب .ّ ّالجاريّالميزانّتكميشّهوّالبدائلثاني

ّمختلفةوقدّاقترحتّأنواعّّ، Pxوّّّبمتوسط
المتوسطاتّالحسابيةّالبسيطةّّ،منّالمتوسطات

ّ ّّالتوافقية،أو ّالمتوسطات ّتعقيداّ ّاألكثرأو
ّ.مرجحةّبالتجارة

ّج .ّ ّّالممكنةّالبدائلثالث ّالميزانّتكميشهو
ّغيرباستخدامّرقمّقياسيّلألسعارّعامّّالجاري

علىّسبيلّالمثال،ّّ،مشتقّمنّالتجارةّالخارجية
الرقمّالقياسيّلألسعارّإلجماليّاإلنفاقّالنهائيّ

ّ.المستهلكّألسعارالمحليّأوّالرقمّالقياسيّ
ّ

ّّيعكس 38-313 ّاالتفاق ّمن ّالتمكن ّعلىعدم
ّ ّّمفردمكمش ّحقيقة ّمكمشّّعدمبعينه وجود

ّّيعتبرّبعينه ّفي وقدّّالظروف،ّكافةاألمثل
ّوجودعلىّعواملّمثلّّالمكمشيتوقفّاختيارّ

ّوّ،الميزانّالتجاريّالجاريّّفيّعجزّأوّفائض
ّ ّوالصادرات ّالواردات ّلللناتجّبالنسبةحجم

ّذلك ّإلى ّوما ّاإلجمالي، ّالمحلي ّناحيةّ. ومن
ّمنّ ّأنه ّعلى ّعام ّاتفاق ّهناك أخرى،

وبالنسبةّلبعضّالبلدانّيمثلّّجدا ،ّالمستصوب
ّحيوية ّوخسائرّّ،أهمية ّأرباح ّحساب ّيتم أن

ّّالتغيراتّعنّالناجمةّاإلتجار ّمعدالتفي
ّالتجاريّالتبادل ّالمعضلة،ّهذهّحلّأجلّومن.
ّ:يليّماّباتباعّيوصى

ّأ ّتعريفهاّسبقّكماّاإلتجار،أرباحّأوّخسائرّ.
ينبغيّوأنّتعاملّعلىّأنهاّجزءّالّيتجزأّّأعاله،

ّ.منّنظامّالحساباتّالقومية

ّب .ّ ّاختيار ّللموازينّالمناسبّالمكمشمسألة
ّللسلطاتّّةالجاريّالتجارية ّتركها ينبغي

ّفيّ ّيؤخذ ّبحيث ّبلد، ّكل ّفي اإلحصائية
ّ.االعتبارّالظروفّالخاصةّبكلّبلد

إذاّكانتّالسلطاتّاإلحصائيةّداخلّبلدّماّ.ّج
العامّاألكثرّمالئمةّّالمكمشغيرّمتيقنةّبشأنّ

Pّّاستخدامّّ،الذيّيجبّاستخدامه ينبغيّحينئذ
ّتالوارداّألسعارمتوسطّماّمنّاألرقامّالقياسيةّ

ّّبأنّعلماّوالصادرات، ّوأوضحأبسط
المتوسطّالحسابيّغيرّالمرجحّّهوّالمتوسطات

ّ ّالقياسية .ّوالصادراتّالوارداتّألسعارلألرقام
(ّ ّفي ّالنقطة ّهذه ّإلى ّاإلشارة ّتم ّاألدبياتوقد

ّّالمتخصصة ّالموضوع ّهذا ّطريقةّبأنهافي
ّ(.جيري

ّ
ّّبهذهّيقصد 38-318 ّالتأكيد ّبأنالمقترحات

ّ ّاتفاق ّإلى ّالتوصل ّفي ّمكمشّحولاإلخفاق
ّحسابّّمشترك ّدون ّيحول ّالدخولّمقاييسال
ّحسابّّ،.الكليةّالحقيقية ّيتم ّأن ّدوما  وينبغي ّ ّكانّّحتىّاإلتجارّأرباحّمقاييسبعض ن وا  ّكافةّّالمكمشنفسّنوعّ ّقبل ّمن غيرّمستخدم
ّالبلدان ّبشأنّ. ّيقين ّعدم ّهناك ّيكون وعندما
ّأنّيكونّفعلىّاألّالمكمش،اختيارّ رجحّحينئذ

ّالوارداتّ ّألسعار ّ ّالقياسية ّاألرقام متوسط
ّ.والصادراتّحال ّمناسباّ 
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ّالدخلّأرقامّلحسابّالمعتادةّالطريقة 38-314
ّالمحليّالدخلّإجماليّمنّالبدءّهوّالحقيقي
ّإلجمالياتّالعاديّالتسلسلّإتباعّثمّالحقيقي
ّالتعديالتّكلّمعّجنبّإلىّجنباّ ّولكنّالدخول،
ّذلكّّالحقيقية،ّللقيمّالمكمشةّالدخيلة ويتضح

ّ:علىّالنحوّالتالي
ّالحجم؛ّحيثّمنّاإلجماليّالمحليّالناتج.ّأ

ّالناجمةّاإلتجارّخسائرّأوّأرباحّإاليهّمضافا
ّالتجاري؛ّالتبادلّمعدالتالتغيراتّفيّّعن
ّالحقيقي؛ّالمحليّالدخلّإجماليّيساوي.ّب

ّالحقيقيةّّمضافا ّاألولية ّالدخول ّ إاليه
ّالمستحقةّالقبضّمنّالخارج؛

ّالدفعّالمستحقةّالحقيقيةّاألوليةّالدخولّناقص
ّللخارج؛

ّالحقيقي؛ّالقوميّالدخلّإجماليّيساوي.ّج
ّّمضافا ّالحقيقيةّالجاريةّالتحويالتإاليه

ّالخارج؛ّمنّالقبضّالمستحقة
ّالمستحقةّالحقيقيةّالجاريةّالتحويالتّناقص
ّللخارج؛ّالدفع

ّد ّالحقيقيّالقوميّالدخلّإجماليّيساوي.
ّ؛للتصرفّبهّالمتاح
ّحيثّمنّالثابتّالمالّرأسّاستهالكّناقص
ّالحجم؛

ّهـ ّالحقيقيّالقوميّالدخلّصافيّيساوي.
ّ.للتصرفّبهّالمتاح
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ّأ)منّّاالنتقال 38-313 ّب)إلىّ( ّأرباحيمثلّ(
ّّالتغيراتّمنّالناجمةّاإلتجار ّمعدالتفي
وتشملّّأعاله،ّللتوّالموضحةّالتجاريّالتبادل

ّ ّمن ّاالنتقال ّأجل ّمن ّالالزمة (ّب)الخطوات
ّد)ّإلى )ّ ّالوحداتّبينّالتدفقاتّتكميشأعاله

الدخولّّأي،ّالمقيمة،ّوغيرّالمقيمةّالمؤسسية
ّالقبضّ ّالمستحقة ّالجارية ّوالتحويالت األولية

ّالدفعّإلىّالخارجّأي .ّضاّ منّالخارجّوالمستحقة
ّ ّتلقائي ّاختيار ّهناك ّيكون ّال ّلمكمشوقد

ّيّولكنّاألسعار، ّبأنه القوةّّعنّعبريوصى
ّالتدفقاتّ ّلهذه ّعريضّمرجعيّبمقياسالشرائية

ّالسلعّّالقاعدة، ّمجموعة ّالتحديد ّوجه وعلى
ّ ّالتي ّّيتكونوالخدمات اإلنفاقّّإجماليمنها
ّالنهائي ّالمحلي ّلألسعار،ّالقياسيّالرقمّوهذا.

ّاألرقامّمعّمتسقّنحوّعلىّيعرفّأنّيجب
ّّلألحجامّالقياسية بالناتجّّالخاصةواألسعار

 .المحليّاإلجمالي
ّ

ّأوالّ ّينبغيّالعمليةّهذهّفيّخطوةّكل 38-318
ّالحجمّحيثّمنّمتجاورةّلسنواتّحسابها

ّكأرقاماألطولّالقابلةّللجمعّوالمشتقةّّوالسالسل
 .بنظامّالسلسلةّقياسية

ّ
وهوّاالنتقالّمنّالناتجّّمكنّبديلّثمة 38-310

ّإلىّصافيّ المحليّاإلجماليّمنّحيثّالحجم
ّ ّالحجم ّحيث ّمن ّالنهائي ّالمحلي ّثماإلنفاق

ّالقوةّ ّعلى ّالواقع ّلألثر ّمفرد ّتعديل إجراء
ّباستخدامّ ّالخارجي ّالجاري ّللميزان الشرائية

ّلتخفيضاإلنفاقّالمحليّالنهائيّّلصافيّمكمش
ّالحق ّللقيم ّالخارجي ّالجاري وميزةّّ،يقيةالميزان

ّ ّّالبديلّالنهجهذا ّوجود ّمرجعيّمقياسهو
ّالمكونةّّوحيد، ّوالخدمات ّالسلع ّمجموعة وهو

ّيتمّ ّالتي ّالمحلي ّالنهائي ّاإلنفاق لصافي
ّللنهاية ّمنّالبداية ولذلك،ّقدّيكونّ.ّاستخدامها

ّصافيّ ّوداللة ّأهمية ّإدراك ّذلك ّمن أسهل
المتاحّللتصرفّبهّحيثّّالحقيقيالدخلّالقوميّ

 .هناّيكونّصريحاّ ّالمكمشأنّ
ّ

ّالبديلّّوبالرغم 38-317 ّاإلطار ّفإن ّسبق، مما
ّمكمشّباستخدامأوّخسائرّاإلتجارّّأرباحيقيسّ

ّ ّالنهائي ّالمحلي ّاإلنفاق ّباعتبارهلصافي
ّاإلتجارّخسائرّأوّأرباحمعّّ،pالعامّّالمكمش
ّالتغيّرّالناجمة ّّاتعن ّمعدالت ّالتبادلفي

ّيمكنّالقولّب ّفيّحينّأنه ّهذا pّأنّالتجاري،
ّوبناءا ّعلىّذلك،ّإذاّماّ.ّالخارجيةّالتجارةتدخلّينبغيّوأنّتكونّدائما ّقائمةّعلىّالتدفقاتّالتيّ ّفإن ّاالعتبار، ّفي ّشيء ّكل ّاإلطارأخذنا

ّماّعلىّتفضيلهّيتمّأعالهّالمعروضّاألصلي
ّ.سواه

  الدوليةواألحجام  األسعار مقارنات.    هة 
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ّالناتجّّيرغب 38-315 ّمقارنة ّفي المستخدمون
ّ ّليس ّومكوناته ّاإلجمالي ّالزمنّعبرالمحلي

بالنسبةّلبلدّمعينّأوّلبلدانّمعينةّخاللّتحليلّ
ّبلّّ،االقتصاديّالنمو ّالمثال، ّسبيل على

يرغبونّأنّيكونّذلكّأيضا ّعبرّالبلدانّبالنسبةّ
ّالحجمّ ّتحليل ّخالل ّالزمن ّمن ّمعينة لفترة

ّالنسبي ّّ،االقتصادي ّالشائعةّوأحد األساليب
ّهوّ ّالمقارنات ّهذه ّمثل ّإجراء ّفي االستخدام

الحساباتّالقوميةّعلىّأساسّعملةّّقيمتعديلّ
ّاألمرّ ّوهو ّالصرف، ّأسعار ّباستخدام موحدة
ّبيسرّ ّمتاحة ّتكون ّالبيانات ّبأن ّيمتاز الذي

ّاإلجراءّكافّ.ّومحدثةّبشكلّكامل ويكونّهذا
ّترتيبّ ّعلى ّالحصول ّالمستخدمون ّأراد ّما إذا
لقوةّاإلنفاقّالنسبيةّلبلدّماّفيّالسوقّالعالمي،ّ

ّ ّيكون ّال ّأنه ّبمقارناتّّكافياّ بيد ّيتعلق فيما
ّ ّيعنىّّالمعيشةّومعاييراإلنتاجية ّال ّألنه ّمستوياتّنظرا  ّفي ّللفروق ّتبعا  ّالالزم ّّبينّاألسعاربالتعديل ّيوفر ّال ّوبالتالي ّمقياساّ البلدان
ّلعالسّحجمّبشأنّللبلدانّالنسبيةّلألحجام
 .تنتجهاّالتيّوالخدمات

ّ
ّالشرائيةّالقوةّمعادالتّتستخدم 38-311

(PPPsّ ّمنّ( ّبها ّموثوق ّمجموعة ّإيجاد في
ّمعبراّ ّالبلدان،ّبينّالنشاطّلمستوياتّالتقديرات

 ةئيتعادل القوة الشرا ويعرفّموحدة،ّبعملةّعنها
مقياس للعدد الالزم من وحدات العملة   بأنه
لشراء الكمية ذاتها من فرادى " باء"في " باء"

السلع أو الخدمات التي تشتريها واحدة من 
وبشكلّنموذجي،ّيتمّّ"  .ألف"في " ألف"عملة 

ّ ّتعادل ّعن ّمنّماّلبلدّالشرائيةّالقوةالتعبير
ّوجهّوعلىّاألساس،ّالبلدّعملةّحيث

ّالدوالرّباستخدامّشائعّوبشكلّالخصوص
ّالقوةّمعادالتّفإنّذلك،ّعلىّوبناءاّ .ّاألمريكي
ّلألسعارّمرجحةّمتوسطاتّهيّالشرائية
ّّالنسبية، ّبالعملة للمفرداتّّالمحلية،مسعرة

ّالبلدان ّبين ّالمقارنة ّمعادالتّالقوةّ. وباستخدام
ّ ّأنها ّعلى ّمنّتمكنّفإنهاّمكمشات،الشرائية

ّالمحليّللناتجّالبلدانّعبرّمقارناتّإجراء
 .باإلنفاقّالمتعلقةّومكوناتهّاإلجمالي

ّ
ّاألولّّيتناول 38-866 ّالمقام ّفي ّالقسم هذا

ّ ّالمقارنات ّفي ّالقياسي ّالرقم ّإلجمالياتمسائل
ّيوفرّّالبلدان،ّعبرّواألحجامّاألسعار حيث

ّ ّالدولية ّالمقارنات ICPّ)برنامج ّمجاميع(
ّالحجمّحيثّمنّدولياّ ّمقارنةّاقتصادية
ّعنّفضالّ ّشرائيةّقوةّمعادالتّإلىّباإلضافة

PLIsّ)ّاألسعارّلمستوىّقياسيةّأرقام ومنذّ(.
ّ ّعام ّبرنامجّالمقارنات3105ّتأسيسه ّنما ّفقد ،

ّمناطقّ ّكافة ّيغطي ّأصبح ّأن ّإلى الدولية
.ّبلد8668ّ367ّّالعامالعالم،ّحيثّشملتّدورةّ

وقدّتمّتجميعّالنتائجّجنبا ّإلىّجنبّمعّبرنامجّ
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ّ ّالتابع ّالشرائية ّالقوة ّالتعاونّمعادالت لمنظمة
ّوالتنمية ّاالقتصادي ّوأربعينّلثالثةّيوروستات/

ّ.بلد386ّّإلىّالكليّالمجموعّليصلّبلد،
 

ّعلىّالقائمةّالبياناتّاعدادّإن 38-863
ّالممارساتّقبيلّمنّيعدّالشرائيةّالقوةّمعادالت
ّمنّّللوقت،ّوالمستهلكةّالمكلفة ّفليس ولذلك

ّوتكرارا ّ ّالمقارناتّمرارا  ّهذه ّمثل ّإجراء ّكنشاطّاعتياديالممكن ّأو ّيضحىّ. ّعلىّذلك، التقديراتّالقائمةّعلىّمعادالتّّواعدادالبياناتّالتنسيقّعلىّمستوىّالعالمّأمرا ّالبدّمنهّلجمعّوبناءا 
ّالشرائية ّالقوة ّالمحاسبونّ. ّيحتاج ّذلك، ومع

ّّفيّالقوميون ّفهمّإلىّمشاركةالالبلدان
ّفضالّ ّللمقارناتّاألساسيةّالمبادئّواستيعاب

ّعليهاّتجرىّالتيّالعمليةّاالحتياجاتّعن
القياسيةّّاألرقامّتطبيقّأجلّمنّللبياناتّبالنسبة

ّإلىّ ّالوصول ّوبالتالي ّالشرائية ّالقوة لمعادالت
ّ ّّمنمقارنات ّالمحليّللناتجّحجمحيث
ّاإلجمالي ّالجزءّجوهرّالموضوعّهذاّويمثل.
ّ.القسمّهذاّمنّاألخير
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تطبيقّنظريةّاألرقامّالقياسيةّّيمكنّال 38-868
ّ ّسلسلة ّسياق ّفي بصورةّّزمنيةالموضوعة

االكتفاءّّبمجردّالدوليةّالمقارناتّعلىميكانيكيةّ
ّبلد"ّكلمةّبإستبدال ّ،"فترة"ّكلمةّمحل"

ّ.فالمقارناتّالدوليةّتختلفّفيّعددّمنّالنواحي
ّأ .ّ ّلتاريخّّالزمنيةالسالسل ّوفقا  ّترتبيها يتم ّهذاّمثلّلديهاّليسّالبلدانّولكنّالمشاهدة،

وكنتيجةّلذلك،ّالّتوجدّطريقةّّالمسبق،ّالترتيب
ّ ّعند ّالبلدان ّلترتيب ّسلفا  سالسلّّإعدادمحددة

ّ.األرقامّالقياسية
ّب .ّ ّلمقارنات ّفإنّالدولية،ّاألسعاربالنسبة

ّتقاريرّيرسلونّوفسّالمختلفةّاألسعارّجامعي
.ّمختلفةّبلدانّفيّالمفرداتّأسعارّحول

ّللمنتجّ ّمرنة ّلتوصيفات ّحاجة ّهناك وبالتالي،
ّ ّالوقت ّنفس المنتظمّّالتوصيفّتفصيلية،وفي

SPDsّ)للمنتجاتّ ّفقطّ( ّبحيثّيتم ّمفردة لكل
ّ ّالمفردات ّأسعار ّمنّّالمتماثلة،مقارنة سواء

ّذاتهاّ ّالمفردة ّمواصفات ّأسعار ّمقارنة خالل
ّّوالمستمدة ّللمنتجاتّّّالتوصيفمن المنتظم

SPDّّّضبط ّطريق ّعن ّأو ّالبلدين ّكال في
ّ ّمن ّالمستمدة ّالمواصفات ّالتوصيفأسعار

ّ ّللمنتجات ّفيSPDّّالمنتظم ّالفروق لتحديد
ّ.النوعيةّوالجودة

ّ،ّةمنتظمّبدوريةالّتجرىّالمقارناتّالدوليةّ.ّج
ّتحديا ّّمنهإلىّجزءّفيّذلكّيعزىّو ّتمثل أنها ّيتضمنتنسيقي ّما ّوهو ّواسع، ّنطاق ّعلى  ا 

ّّمشاركة ّاإلحصائية البلدانّّّكافةّمنالمكاتب
ّ.إلىّّالمنظماتّالدوليةّباإلضافة

ّالقوةّمعادالتّصميمّفيّيكمن 38-864
ّبمواصفاتّالمتعلقةّاألسعارّمقارناتّالشرائية
ّكبير،ّحدّإلىّالمتشابهةّأوّالمتطابقةّالمنتج

ّ ّاستخدمت لبرنامج8668ّّّالعامّدورةوقد
ّالمنتظمّ ّالتوصيف ّ ّالدولية المقارنات

ّالمواصفاتّّفيSPDّللمنتجات ّهذه تعريف
ّ ّالتفصيلية ّالمقارنات ّنوعية .ّلألسعارولضمان

ّتصفّ ّمواصفة ّهناك ّمفردة، ّلكل وبالنسبة
الفنيةّللمفردةّبالتفصيلّبحيثّيكونّّالخصائص

ّ ّالسعر ّجامع ّالسوقّّتحديدهابإمكان ّفي بدقة
ّتشملّالفنية،ّالخصائصّإلىّضافةباإل.ّالمحلي

ّبعينّأخذهاّيلزمّأخرىّمتغيراتّأيضاّ ّالمواصفة
ّالبيع،ّشروطّمثلّالمفردة،ّتسعيرّعندّاالعتبار

ّوتكاليفّالنقلّوالتركيبّ،واإلكسسوارات وتتيحّ.
ّتلكّ ّخالل ّمن ّالمصممة ّالبيانات قواعد

إلىّجنبّمعّاألسعارّالتيّتمّّجنباّ ّالتوصيفات
ّ ّالمفرداتّّ–جمعها ّبين ّدقة ّأكثر ّتوافق تتيح

ّ.بينّالبلدان
 

 للمقارنة القابلية مقابل للتمثيل القابلية     
ّاختيارّبشأنّهامينّمعيارينّهناك 38-863

ّحسابّأجلّمنّتسعيرهاّسيتمّالتيّالمنتجات
وّ"ّقابليةّالتمثيل"ّوهماّّالشرائية،ّالقوةّمعادالت

ّللمقارنة" ّهيّتلكّّ،"القابلية فالمنتجاتّالتمثيلية
بشكلّمتكررّمنّقبلّّؤهاالمنتجاتّالتيّيتمّشرا

ّاألرجحّ ّعلى ّوتكون ّالمقيمة ّالمعيشية األسر
.ّالبلدمتاحةّعلىّنطاقّواسعّفيّجميعّأنحاءّ

ّبرنامجّفيّالهامةّالمعاييرّمنّمعيارّوالتمثيلية
ّأسعارّّألنّوذلكّدوليةالّالمقارنات مستويات

المنتجاتّغيرّالتمثيليةّتكونّبشكلّعامّأعلىّ
ّالتمثيلية ّبالمنتجات ّالخاصة ّتلك ّمن علىّذلك،ّإذاّماّقامتّبلدّماّبتسعيرّمنتجاتّوبناءا ّ.

ّ ّبلد ّقامت ّحين ّفي ّبتسعيرّأخرىتمثيلية
ّمقارناتّستكونّحينئذّتمثيليةّغيرّمنتجات
ومنّناحيةّأخرى،ّّ.مشوهةّالبالدّبينّاألسعار

ّبالخصائصّ ّالمقارنة ّقابلية ّبالخصائصتتعلق
ّللمقارنةّّللمنتج،ّالمادية ّقابلة ّتعتبر فالمنتجات

ّالحجمّ ّمثل ّالمادية، ّخصائصها ّكانت إذا
ّإذاّماّمثلّاالقتصادية،ّوخصائصهاوالنوعية
ّللضوءّرئيسيّكمصدرّتستخدمّالشموعّكانت
 .متماثلةّللديكور،ّباألساسّأنهاّأم

ّ
ّهناكّّفي 38-868 ّالعملية، ّالممارسة واقع

ّ ّمفاضلة ّاختيارّّتشوبّصعبةحاالت عملية
ّوقابلةّ ّتمثيلية ّبأنها ّتتميز ّالتي المنتجات

ّفيّحسابّّللمقارنة علىّحدّسواءّالستخدامها
حيثّأنّقوائمّالمنتجاتّّ،معادالتّالقوةّالشرائية

ّيتمّ ّالشرائية ّالقوة ّمعادالت ّبحساب الخاصة
ّا ّبين ّتوازن ّبطريقة ّالتنافسيةّوضعها ألهداف

ّعبرّ ّالمقارنة ّقابلية ّوبين ّالبلد ّداخل للتمثيلية
وفيّهذاّالصدد،ّتكونّالمنتجاتّبشكلّ.ّالبلدان

ّيتمّ ّقد ّالتي ّالمنتجات ّعن ّتماما  ّمختلفة ّأرقامهاّطبيقتسعيرهاّمنّقبلّأيّبلدّمنّأجلّتعام
ّ ّ)ّلألسعارالقياسية ّألسعارّالقياسيّالرقممثل
ّالقياسيةّاألرقامّعةمجمّوّمنّأيّأوّالمستهلك
ّإيجادّ(المنِتجّألسعار ّفي ّتستخدم ّوالتي ،

ّتقديراتّّالمكمشات ّحساب ّفي المستخدمة
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الحجمّفيّالسالسلّالزمنيةّالمتعلقةّبالحساباتّ
ّالقومية .ّ ّبالسالسل ّيتعلق ّما،ّبلدّداخلوفيما
ّاختيارّعندّالرئيسيّالمعيارّهيّالتمثيليةّتكون

ّتكونّحينّفيّتسعيرها،ّسيتمّالتيّالمنتجات
ّذاتّليستّالبلدانّمنّغيرهاّمعّالمقارنةّقابلية
ّأهمية ّتمثيليّمنتجّاختيارّيتمّأنّوبمجرد.

ّنفسّتسعيرّهوّالمهمّاألمرّيضحىّللتسعير،
ّقياسّيمكنّبحيثّالحقةّفتراتّفيّالمنتج

.ّالوقتّمرورّمعّالمنتجّسعرّفيّالتغيرات
ّهناكّتكونّالدولية،ّالمقارناتّلبرنامجّوبالنسبة
ّنقطةّمنّالزمنّّلقابليةّحاجة التمثيلّفقطّعند

ّ.الوقتّمروروليسّعلىّ
 

 يعالتجم قابلية       
 

ّالقوةّمعادالتّوتجميعّحسابّيتم 38-860
PPPsّ)ّالشرائية ّمرحلتينّعبر( تقديرّ:

ّ ّمستوى ّعلى ّالشرائية ّالقوة ّالبنودمعادالت
ّّالرئيسية ّمستوى ّعبر ّالرئيسيةّالبنودوالتوحيد

ّذاتّ ّمجاميع ّلتكوين ّالشرائية ّالقوة لمعادالت
ّالرئيسيّالبندتقديرّمستوىّّويقوم.ّمستوىّأعلى

لمعادالتّالقوةّالشرائيةّعلىّأساسّنسبّأسعارّ
ّمختلفةّالمنتجات ّبلدان ّفي ّالفردية وبشكلّ.

ّعنّ ّمعلومات ّأي ّهناك ّتكون ّال نموذجي،
ّالنفقاتّداخلّنطاقّ ّالرئيسي،ّالندالكمياتّأو

ّالفرديةّالسعرّنسبّترجيحّيمكنّالّ،وبالتالي
ّالقوةّمعادالتّاشتقاقّعندّصريحّبشكل

ّّللبندّالشرائية ّككلالرئيسي ّطريقتينّوهناك.
ّالقوةّمعادلّحساباتّعلىّتهيمنانّللتجميع
مبينةّ)EKSّطريقةّّالمستوى،ّهذاّعندّالشرائية
ّ(أدناه ّالمنتج ّوطريقة (.CPDّ)ّللبلدّالوهمي،

ّالطريقتينّ ّاإلطالعّعلىّوصفّلهاتين ويمكن
ّ ّمن ّعشر ّالحادي ّالفصل المنهجيّّالدليلفي
 ّوتكون.8668ّلبرنامجّالمقارناتّالدوليةّلعامّ

أهميةّحيويةّفيّالمرحلةّّذاتّالترجيحّمعامالت
ّالشرائيةّ ّيتمّتجميعّمعادالتّالقوة الثانيةّعندما

ّ ّالمحليّّالرئيسيّالبندفي ّللناتج وصوال  ّاإلجمالي ّالرئيسيةّللنهجوهناكّوصفّموجزّ.
ّ.أدناهّالتاليةّالفقراتّفيّالتجميعالمستخدمةّفيّ

 الثنائية المقارنات        

ّالقيمةّفإنّج،ّالقسمكماّهوّمبينّفيّ 38-867
ّمنّّاإلجمالي،ّالمحليّللناتجّالنقدية ّألحد أو
تعكسّاالختالفاتّالمجتمعةّلكلّّ(lv)ّ،مكوناته
 :ّوالكميات،ّأيّأنّسعارمنّاأل

 
Lp x Pq= Ivّّأو.Lq x Pp= Iv ّ

ّ ّولألحجامّلألسعارّقياسيةّأرقامّاإعدادويمكن
بينّأزواجّمنّالبلدانّباستخدامّنفسّاألنواعّمنّ

ّ ّّاألرقامصيغ ّالمستخدمةّّمثلالقياسية تلك

ّالزمنيةّالفتراتّبينّالتغيراتّلقياس ّويعرف.
ّّلألسعارّالقياسيّالرقم ّنوع للبلدّّالسبيرمن

ّ:التاليّالنحوّعلى"ّألف"بالبلدّّمقارنة"ّباء"

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(أ86ّ)

ّ:التاليّالنحوّعلىّباشّنوعّمنّالقياسيّوالرقم

ّّّّّّّّّّّ

ّ(ب86ّ)ّ

الناتجّّمكوناتّحصصّهيوّّأنّاألوزانّّحيث
ّ".باء"ّو"ّألف"ّللبلدينّالجاريةالمحليّاإلجماليّبالقيمّ

ّّبالنظر 38-865 ّالعالقات بينّّالتكميليةإلى
ّ ّالقياسية منّنوعيّّاألحجامّوّلألسعاراألرقام

ّّالسبير ّسبق، ّفيما ّالمبينة يمكنّّفإنهوباش
ّقياسيّلأل لّّالسبيرمنّنوعّّحجأماشتقاقّرقم

لنسبةّّتكميشطريقّّعن"ّألف"بّّمقارنة"ّباء"
وكلّقيمةّمنهمّمعبرا ّّ،"ألف"ّإلى"ّباء"القيمّفيّ ّ ّقياسيّرقمّباستخدامّالمعني،ّالبلدّبعملةعنها
ّب86ّ)ّباشّنوعّمنّلألسعار ّوبصورة(.
منّنوعّّلألحجامّقياسيّرقمّاشتقاقّيتمّمماثلة،

ّ ّطريق ّعن ّّتكميشباش ّقيم ّباء"نسبة ّإلى"
ّألف" ّّباستخدام" ّقياسي نوعّّمنّلألسعاررقم

 (.أ86ّ)ّالسبير
ّ

ّاألّالفروق 38-861 ّأنماط ّواألحجامّبين سعار
ّكبيرةّتكونّأنالنسبيةّلبلدينّمختلفينّتميلّإلىّ

ّزمنيتينّفترتينّبينّبالفروقّقورنتّماّإذاّنسبياّ 
ّّالبلد،ّلنفس ّفإن ّالناتجّّالفرقوبالتالي، الكبير

ّ ّالقياسية ّاألرقام بينّّواألحجامّلألسعاربين
ّنوع ّمن ّبدورهّّ،وباشّالسبيرّيالبلدين يفسر

ّقياسي ّلرقم ّصيغة ّعلى ّاالعتماد مثلّّ،سبب
ّمعلوماتّّ،فيشر ّمتماثلة ّبصورة ّتستخدم والتي

ّ.فيّالبلدينّعلىّحدّسواءّواألحجامّاألسعار
 األطراف متعددة المقارنات

ّدوليةّمقارناتّإلىّالحاجةّتنشأّقد 38-836
ّالمثالّلتحديد،ّاألطرافّمتعددة ّسبيل ّ،على

ّ ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّلمجموعاتمجاميع
ّترتيبّ ّأو ّبلدين ّعن ّعددها ّالناتجّحجوميزيد
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ّالناتجّ ّمن ّالفرد ّنصيب ّأو ّاإلجمالي، المحلي
ّالبلدانّ ّلكافة ّبالنسبة ّاإلجمالي، المحلي

ّبالمجموعة .ّ ّأن ّفيه ّالمرغوب ّمثلّيكونومن
ّ.انتقاليّالترتيبّهذا
 (اإلنتقال) التعدي قابلية         

ّّنفترضل 38-833 ّعددها ّ،بلدmّمجموعة
ّونظرا ّألنّالمقارناتّالثنائيةّلألحجامّواألسعارّ ّيكونّالبلدان،ّمنّزوجّأيّبينّإجراؤهايمكن

ّيساويّّالكليّالعدد ّالممكنة ّالثنائية للمقارنات
m(m-1)/2ّ ّأوّلألسعارالقياسيّّالرقمّوليكن.

تكتبiّّّالبلدّإلىاستنادا jّّبالنسبةّللبلدّّاألحجام
منّّمجموعةّأنفإنهّيقالّ.ّعلىّهذاّالنحوّ
ّالقياسيةّ ّعندماّاالنتقالّأوّللتعديّقابلةاألرقام

ّاألرقامّمنّزوجّكلّعلىّالتاليّالشرطّينطبق
ّ:المجموعةّفيّالقياسية

ّّّّّّّّّّّّّّّّ

(83) ّ

ّالمباشرّّوهذا ّالقياسي ّالرقم ّأن ّيعني الشرط
ّالثنائي) )ّ kّّللبلد ّالبلد ّإلى يكونiّّباالستناد

ّيتمّ ّالذي ّالمباشر ّغير ّالقياسي ّللرقم ّالقياسيّمساويا  ّعنّطريقّضربّالرقم الحصولّعليه
ّالثنائي)المباشرّ )ّ jّللبلد ّّ ّإلىّالبلد iّباالستناد

ّ ّالمباشر ّالقياسي ّالرقم ّالثنائي)في )ّ kّللبلد
ذاّماّكانّكاملّمجموعةّ.jّباالستنادّإلىّالبلدّ وا  ّ ّاألرقام ّفإنّّللتعديّقابلةالقياسية ّلالنتقال أو

ّبينّ ّالتيّتربطّما ّالقياسيةّغيرّالمباشرة األرقام
ّيقابلهاّ ّلما ّتكونّمساوية ّما ّمباشرةأزواجّالبلدانّدائما  ّقياسية ّأرقام ّمن ّالممارسةّ. ّواقع وفي
ّالقياسيةّ ّاألرقام ّالّيكونّأيّمنّصيغ العملية،

ّ ّباشّّالسبيرمثلّّاالستخدام،ّشائعةالنمطية أو
ّ.قابلةّللتعديّأوّلالنتقالّ،أوّفيشر

الهدفّفيّإيجادّطريقةّمتعددةّّويتمثل 38-838
ّمقاييسمجموعةّقابلةّللتعديّمنّّتولداألطرافّ
ّلكافةّمتساوياّ ّوزناّ معّتعيينّّواألحجامّاألسعار
ّّنفسه،ّالوقتّفيّالبلدان ّأربعة ّمناهجوهناك
ّيمكنّّمختلفة ّاالختالف ّتمام ّبعضها عن

ّح ّاستخدامها؛ ّيحقق ّقابليةّاألولّالنهجيث
ّمتوسطّاستخدامّطريقّعنّاالنتقالّأوّالتعدي
ّاألرقامّلحسابّالمجموعةّداخلّاألسعار
ّاألطرافّلألحجامّالقياسية ّمتعددة .ّ ّالنهجويبدأ
ّاألزواجّّالثاني ّكافة ّبين ّالثنائية بالمقارنات

الممكنةّمنّالبلدانّثمّيحولّتلكّالمقارناتّوفقّ
ّالتعدي ّمنّأجلّفرضّقابلية ّما ّطريقة بينماّ.

ّ ّّالثالثّالنهجيستخدم ّاالنحدار ّلتقديرتقنيات
ّمعّاألسعارّعالقاتّباستخدامّالناقصةّاألسعار

ّ.األخرىّتلوّبلدّأساسّعلىّاألخرىّالمنتجات
ّ ّّالرابعّلنهجاأما ّّنظامّنهجفهو ّمتعددالسلسلة

ّالمقارناتّ ّبين ّالوصل ّعلى ّيقوم األطراف
ّتكونّ ّالتي ّالبلدان ّهذه ّمثل ّبحيثّأن الثنائية

ّ ّحد ّإلى ّلبعضها ّهيكليةّمنّكبيرمشابهة
ّ.أوالّ ّبينهاّالوصلّيتمّداخلهاّاألسعار

 المجموعة نهج

ّمتوسطّالنموذجّاألكثرّاستخداما ّعلىّّيستخدم 38-834 ّالمجموعة ّنهج ّنماذج ّمن نطاقّواسع
إلعادةّتقييمّالكمياتّفيّّالمجموعةّفيّاألسعار
ّ ّّ،بالمجموعةّبلدانكافة ّشأنه ّمن ّضمانوهذا
ّويعرف.ّتلقائيّبشكلّاالنتقالّأوّالتعديّقابلية
ّّلألحجامّالقياسيّالرقم ّباء"للبلد للبلدّّبالنسبة"

ّألف" ّالمعادلةّفيّاألولّالتعبيرّلخالّمن"
ّ:التاليّالنحوّعلى(86ّ)

ّّّّّّّّّّّّّ

ّ(88)ّ
 

ّاالنتقالّويمكن ّأو ّالتعدي ّقابلية ّمن ّالتأكد ويعرفّ.
ّقيمتهاّأنهّعلىلكلّسلعةّأوّخدمةّّمتوسطّالسعرّ

ّمشتركة،ّماّبعملةّعنهاّمعبراّ ّالمجموعة،ّفيّالكلية
ّ:الكليةّكميتهاّعلىّمقسومة

ّ

(84) ّّّّّّّّّّّّّ

ّ

منّالبلدانّالمختلفةmّّالجمعّعبرّالعددّّويكون
ّفيّالمجموعة 84ّ)فيّالتعبيرّّوالرمزّ. هوّ(

ّّمعامل ّإماّيكونّأنّيمكنّوالذيّللعملةتحويل
معادلّقوةّشرائيةّمستخدمّّأوصرفّسوقيّّسعر

ّعلىّمفردةّّلتحويل إنفاقّكلّبلد
 .المشتركةّبالعملةّقيمتهاإلىّّماّ

ّ
ّهيّّأوسع 38-833 ّإستخدام ّالمجموعة طرق

ّّطريقة ّخميس GKّ)جيري ّفيهّ( ّتكون والذي
ّالصيغةّفيّالمستخدمةّالعملةتحويلّّمعامالت

ّتتضمنهاّالتيالقوةّالشرائيةّّمعادالتّهي(84ّ)
ّلأل ّالقياسية ّخاللّمنّالمعرفةّحجاماألرقام

ّعالقةّتوجدّالطريقة،ّهوفيّهذّ،(86)ّالصيغة
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ّاتكال)ّتبعية ّاألسعارّوسطمتّبينّمتبادلة(
ّمنّبمجموعةّوتعرفّالشرائيةّالقوةّومعادالت
ّالتكرار،ّبطريقةّعملياّ ّوتشتق.ّاآلنيةّالمعادالت

ّكمحوالتّ ّالصرف ّأسعار ّباستخدام ّسبيلّعلىّاألسعار،ّمتوسطاتّلحسابللعملةّمبدئيا 
ّلألحجامّالقياسيةّاألرقامّاستخدامّيتمّثم.ّالمثال
ّمنّالضمنيةّالمجموعةّالشتقاقّالناتجة

ّّالشرائية،ّالقوةّمعادالت ّتستخدمّثموالتي
ّمتوسطاتّمنّثانيةّمجموعةّلحسابّاألخيرة
 .دواليكّوهكذاّاألسعار

ّ
ّجيريّمثلّالبلدان،ّمجموعةّلطريقة 38-838

ّ:اآلتيةّالمزاياّخميس،
ّأ ّفيّكيانّأنهاّعلىّالبلدانّبمجموعةّيعترف.

ّذاتها،ّحد
ّب .ّ ّقابليةّّواحدّأسعارّمتجهاستخدام يضمن

ّاالنتقال ّأو ّاألحجامّمقاييسّوتبقىّ،التعدي
ّ ّّإذامتسقة حيثّّمنّعرضهاّويمكنجمعت

ّ ّباستخدام للمجموعةّّاألسعارّمتوسطاتالقيمة
ّبمجموعةّ) ّالخاصة ّعرضّالنتائج ّالممكن من

ّوضعّ ّمع ّجدول ّشكل ّفي ّالبلدان ّمن أصغر
ّالنهائيّ ّاإلنفاق ّومكونات ّاألعمدة ّفي البلدان

ّ ّالصفوف، ّفيّفي ّالقيم ّتجميع ّفيه ّيتم والذي
ّ؛ّو(األعمدةّوكذلكّعبرّالصفوف

ّج ّحصصمثلّالنسب،ّمقارنةّالممكنّمن.
ّإلجماليّ ّالمخصصة ّاإلجمالي ّالمحلي الناتج

ّ ّالثابت، ّالمال ّرأس ّمتجهّألنّنظراتكوين
ّ.البلدانّلجميعّيستخدمّذاتهّاألسعار

ّ
ّأيّبينّالمقارناتّفإنّذلك،ّومع 38-830

ّمتعددةّالمجموعةّنتائجّعلىّبلدين،استناداّ 
ّاألطراف، ّالنحوّّ ّعلى ّمعرفة ّتكون ّال قد
ّالوصفّّ،األمثل ّفي ّبين ّوكما ّأنه حيث

ّأفضلّ ّأن ّاالنتقال ّأو ّالتعدي الخاصّبقابلية
منّحيثّالممارسةّّواألحجامّاألسعارمقارناتّ

ّ ّالبلدين ّباء"ّوّ"ألف"بين ّتستخدمّّينبغي" وأن
معلوماتّكلّبلدّمنهماّحولّاألسعارّوالكمياتّ

ّفيبصورةّمتماثلة،ّفإذاّكانتّاألسعارّالنسبيةّ
ّألف"ّالبلد أعلىّمنّالمتوسطّوكانتّاألسعارّ"

ّباء"ّالبلدّفيالنسبيةّ حينئذّّالمتوسط،ّمنّأقل"
البلدّّنفاقّاألسعارّمتوسطاتاستخدامّّضسيخفٍّ

ّألف" ّالدّالمعبر" ّباألسعار ّالمتوسطةّعنه ولية
ّ ّإنفاقّالبلد ّمن ّباء"وسيزيد ّتكونّلبلدّبالنسبة"

ّالدوليّللمتوسطّمقاربةّأسعارها ّماّوغالباّ .
ّبينّالخدماتّحالةّفيّالتباينّهذاّيالحظ
ّالناميةّوالبلدانّالمتقدمةّالبلدان ّعلىّوبناءاّ .
ّفإنّخميس،ّجيريّاستخدامطريقةّعندّذلك،

ّيغالىّالشرائيةّالقوةّمعادالتّعلىّالقائمّاإلنفاق
ّ.الفقيرةّللبلدانّبالنسبةّعامّبشكلّتقديرهّفي

 الثنائي النهج

ّمنّّالنهج 38-837 ّمجموعة ّلحساب البديل
ّومعادالتّّاألحجامّمقاييس ّاألطراف متعددة

ّ ّهو ّالشرائية المقارناتّّمنّاإلنطالقللقوة
ّ ّاألزواجّالممكنة ّبينّكافة m(m-1)/2ّالثنائية

ذاّّ،منّالبلدان مقارنةّثنائيةّعلىّّكلّفيّنظروا 
المفضلّيكونّعلىّاألرجحّّمقياسحده،ّفإنّال

ّ.القياسيّفيشررقمّ
قابلةّللتعديّّليستّالقياسيةفيشرّّأرقام 38-835

ّمنهاّ ّيشتق ّأن ّالممكن ّمن ّولكن ّلالنتقال أو
-mمجموعةّمنّاألرقامّالقياسيةّالقابلةّللتعديّ

القياسيةّّفيشرّأرقامحدّكبيرّّإلىّتشبهوالتي1ّّ
ّ ّالمربعاتّمعيارّباستخدامّلكوذّ،األصلية
ّّالصغرى، ّ ّّتقليالالنحرافاتويؤدي ّأرقامبين

ّ ّاألصلية ّالقياسية ّالقابلةّّواألرقامفيشر القياسية
ّ،EKSللتعديّالمطلوبةّإلىّماّيسمىّبصيغةّ

ّ،وكوفسّالتيتو،ّقبلّمنّمستقلّبشكلّوالمقترحة
ّ.وسكلز

kّوiّّبينّالبلدينّّالقياسيEKSّّرقم 38-831
ّالمباشرّ ّالقياسي ّللرقم ّالهندسي ّالمتوسط هو

ّ iّّبين ّمباشرkّّو ّغير ّقياسي ّرقم ّكل وبين
ّيأخذّحيثّ،kوiّّبينّالبلدينّّيصلّأنممكنّ
ّضعفّالمتوسطّهذاّفيّالمباشرّالقياسيّالرقم
ّتحقيقّّمباشر،ّغيرّقياسيّرقمّكلّوزن ويتم

ّفيّآخرقابليةّالتعديّعنّطريقّإشراكّكلّبلدّ
ّال ّفي ّالمجموعة ّالقياسي بالنسبةّّ EKSرقم

 .أليّزوجّمعينّمنّالبلدان
ّ

 :القياسي EKS رقم 15-220
ّأ .ّ ّأفضل ّللتعديّقابلّممكنّمقياسيوفر

ّّإلجمالي ّّبينواحد ّمن ّوبشكلّالبلدان،زوج
ّّللطريقةّمشابه ّبها ّتوفر فيشرّّأرقامالتي

ّ ّالسلسلة ّبنظام ممكنّّمقياسّأفضلالقياسية
ّ،عبرّالزمنّّواحدّإجماليلتحركّ

ّب ّّمعامالتيعطيّ. ّأوزان)ترجيح ّمتساوية(
ّوّالمقارنين،ّللبلدين

ّج ّوهيّللبلدان،ّالنسبيةّباألحجامّيتأثرّال.
ّ.فيهاّمرغوبّسمة
ّمماثلةّّومع ّتكون ّالمترتبة ّالنتائج ّفإن ذلك،

ّ ّالخاصة ّلألرقامّالزمنيةّبالسالسللتلك
ّالممكنّّالسلسلة،ّبنظامّالقياسية ّغير فمن
ّ ّبالنسبةّلألحجامّيةالقياسEKSّّأرقامتحويل

ّمنّمجموعةّإلىّومكوناتهّمعينّجماليإل
وهوّماّ.ّللجمعّالقابليةّحيثّمنّالمتسقةّالقيم

ّ(.خميسّّجيري)GKّّطريقةيتعارضّمعّ
 

 الحلقة مقارنات
أعالهّّالمذكورةّالطرقّخططمّيفترض 38-883

ّالتيّ ّالمقارنات ّمن ّواحدة ّمجموعة ّهناك أن
ّ ّفي ّالبلدان ّكافة ونظرا ّّواحدة،ّمجموعةتضم ّالصعبّمنّيصبحلتزايدّعددّالبلدانّالمشاركة،ّ

ّمنّذلك،ّعلىّوعالوة.ّواحدةّكمجموعةّإدارتها
ّّقابلةّمفرداتّإيجادّالصعب ّقومياّمنللتمثيل
ّحدّّوقابلة ّعلى ّالدولي ّالصعيد ّعلى للمقارنة

سواءّفيّوقتّواحدّبالنسبةّلبلدانّمتباعدةّعنّ
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توىّبعضهاّجغرافيا ّومختلفةّكذلكّمنّحيثّمس
ّتنميتها ّأسلوبّ. ّألي ّميزات ّهناك وبالتالي،

ّ ّيتعلق ّفيما ّالقوةّمعادالتّبتطبيقإقليمي
ّّالشرائية، ّّيتمحيث ّالمنتجاتّتوصيفاتاعداد

ّ ّمنطقة ّمنّّمجموعاتّواعدادلكل مستقلة
ّ ّأساسّعلىّللبلدانّالشرائيةّالقوةمعادالت

ّ.منطقةّتلوّمنطقة
ّّوفي 38-888 ّالمحتملّمنّالنهجحينّأنّهذا

ّالشرائيةّالقوةّمعادالتّنوعيةّمنّيحسنّأن
ّهناكّّاإلقليمي،ّالمستوىّعلى ّتزال ّال ّأنه إال

ّ ّبين ّالجمع ّإلى ّعلىّللحصولّاألقاليمحاجة
ّّدولية،ّمقارنة ّاختيار ّتم ّتقليدي، بلدّ"وبشكل
ّمرحلية ّالرابطّبينّالمناطق" ّلتكونّبمثابة وقدّ.

ّالخاصةّ ّالمسوحات ّفي ّالمرحلية ّالبلد شاركت
ّمنطقةّألكثرّسعارباأل ّمن ّالنهجّ. ويوسع

ّمجموعةّّالحلقي ّويحدد ّالفكرة ّهذه ّمفهوم من
ّبمثابةّ ّلتكون ّمنّالبلدانّفيّكلّمنطقة فرعية

ّحلقية" ّبلدان ."ّ ّالبلدان ّتلك "ّمنطقة"وتضم
ّبينّالربطّالمرادّالمناطقّكلّمعتركيبيةّتتقاطعّ

 .معاّ ّمقارناتها
ّ

ّمنّعددّعلىّالمختارةّالطريقةّتعتمد 38-884
ّالتحليل،ّمنّالغرضّذلكّفيّبماّالعوامل
ّكانّّالبيانات،ّوقلةّالتجميع،ّمستوى ّإذا وما
أوّّاألقاليم،ّأوّالمناطقّنطاقّداخلّالتجميع

أوّلكاملّالبياناتّالمحددةّّ،عبرّالبلدانّالحلقية
فضال ّعنّمدىّاألهميةّالمنسوبةّلقابليةّالجمعّ

ّ.للبلدانّالمتماثلةّوالمعاملة
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ّالقوميةّوالحساباتّالشرائيةّالقوةّمعادالتّّّّّّّّّ
ّ

ّالقوةّمعادالتّاستخداماتّأهمّأحد 38-883
ّللناتجّللمقارنةّقابلةّتقديراتّحسابّهوّالشرائية
ّمعبراّ ّالرئيسية،ّومكوناتهّاإلجماليّالمحلي
ّمنّالتخلصّيتمّوحيثّمشتركةّبعملةّعنهم

ّبينّاألسعارّمستوياتّفيّالفروقّتأثيرات
ّمعّّالبلدان، ّمتكاملة ّتكون ّالقومية والحسابات

ّبطريقتين ّالشرائية ّالقوة ّمعادالت ّتقديرات فيّ.
ّاألوزانّ ّالقومية ّالحسابات ّتوفر ّاألول، المقام
ّمستوىّ ّمن ّاألسعار ّتجميع ّفي ّتستخدم التي

ّوصوالّ،مفصلّوصوال ّإلىّمجاميعّأوسعّنطاقاّ 
ّالناتجّالمحليّاإلجماليّذاتهّإلى وثانيا ،ّتوفرّ. ّتكميشها"الحساباتّالقوميةّالقيمّالتيّيتمّ ّعن"

ّالحصولّأجلّمنّالشرائيةّالقوةّمعادالتّطريق
ّ)ّاألحجامّعلى اإلنفاقّ"ّبّأيضاّ ّإليهايشار

ّالحقيقي ّبحيثّمشتركةّبعملةّعنهاّمعبراّ "(
ّاإلنفاقّومكوناتّاإلجماليّالمحليّالناتجّتمكن
 .البلدانّبينّمقارنتهاّيتمّأنّمنّفيه

ّ
ّالقوةّمعادلّيوفرّذلك،ّعلىّعالوة 38-888

ّقابلةّأسعارّلمستوىّقياسيةّأرقامّالشرائية
ّلمستوىّّ،(PLI)ّللمقارنة ّالقياسي والرقم

ّالقوةّّاألسعار ّمعادل ّنسبة ّهو ّللمقارنة القابل
ّ ّسعر ّإلى ّبالنسبة ّما ّلبلد ّالصرفالشرائية

ّمرجعية ّلعملة ّوفقا  ّكالهما ّويقاس .ّالرسمي،
وبشكلّعام،ّيعبرّعنّاألرقامّالقياسيةّلمستوىّ

ّّاألسعار ّللمقارنة ّبحيث366ّّبأساسالقابلة ،
ّمتوسطّأوّواحدةيكونّاألساسّإماّبلدّمرجعيةّ

ّ.إقليمي
كانّالرقمّالقياسيّلمستوىّاألسعارّّإذا 38-880

ّ ّمن ّأقل ّما ّمستوى366ّلبلد ّيكون ّحينئذ ،
ّ)ّالبلدّمنّأقلّاأسعاره ّالمنطقةأو ّالمرجعية،(

وبصورةّمماثلة،ّيمكنّالمقارنةّبينّأيّزوجّمنّ
ّالقياسيّّبشكلّالبلدان ّالرقم ّكان ّفإذا مباشر،

ّحينئذّاألخرىّمنلمستوىّاألسعارّلبلدّماّأقلّ
ّاألسعارّلمستوىّالقياسيّالرقمّذاتّالبلدّفإن
ّرخيصة"ّاعتبارهاّيمكنّاألقل ّالبلدّقبلّمن"

ّرقمهاّكانّإذاّعماّالنظرّبصرفّاألخرى،
PLIّّّاألسعارّلمستوىّالقياسي ّأو ّأقلأعلى

 .366ّمن
ّ

ّتتغيرّّوفي 38-887 ّال ّالعملية، الممارسة
ّالزمن،ّعبرمعادالتّالقوةّالشرائيةّبشكلّسريعّ

ّالرقمّفيّكبيرّتغيرّأيّيكونّماّفعادةّولذا،
PLIّّّاألسعارّلمستوىّالقياسي ّما ّيعزىلبلد

 .الصرفّأسعارّفيّكبيرّتغيرّإلى
ّ

ّاألحجامّّمن 38-885 ّبين ّالخلط ّيتم ّأال المهم
ّ ّوالسالسل ّالمقارناتّالدولية ّالزمنيةفيّبرنامج

ّالفصلّ ّهذا ّسياق ّفي ّمسبقا  ّالمبينة ّوجودّمنّالرغمّعلىّمختلفةّمقاييسحيثّأنهمّلألحجام
ّكالهماّأنّحيثّمنّبينهمّالتشابهّأوجهّبعض

ّالتيّ ّلآلثارّتعرضتّقدمخصصّلقياسّالقيم
ّالتخلصوالتيّتمّّاألسعأرّفيّللفروقّالمباشرة

ّمنها ّتزالّلألحجام،ّزمنيةّلسلسلةّوبالنسبة.
ّألخرىّفترةّمنّاألسعارّفيّالتغيراتّتأثيرات

ّيتمّّحجاماألّإيجادمقاييسّأجلّمن والتي
ّالنموّ ّمعدالت ّحساب ّعليها باالستناد

ّاالقتصادي ّالبلدان،ّ. ّبين ّالمقارنات ّحالة وفي
ّبمثا ّتعد ّوالتي ّاألساس ّاألحجامّلمقاييسبة
ّ ّعلى ّفإنّالشرائية،ّالقوةّمعادالتالقائمة

ّالصرفّأسعارّعنّالناجمةّالفروقّتأثيرات
ّمختلفةّّالناتجةّوغيرها ّمستويات ّوجود عن
ّمنّجميعهاّتزالّبلد،ّكلّنطاقّداخلّلألسعار

ّإلىّالتوصلّأجلّمنّالقوميةّالحساباتّقيم
 .المعنيةّالبلدانّفيّاألحجامّبينّمقارنة

ّ
ّمقارنةّّأقل 38-881 ّعنده ّيمكن مستوى

ّالبلدانّ ّكافة ّعبر ّالشرائية ّالقوة معادالت
ّ ّإليه ّيشار ّمعينة ّمقارنة ّفي ّالمشاركة ّبالبند"

الحساباتّّمستوىلقيمأقلّمستوىّّوهو،ّ"الرئيسي
ّ ّأوزاناّ ّاعتبارهاالقومية .ّ ّتوفر ّالواقع، ّقيموفي
ّتجميعّّالحسابات ّأجل ّمن ّاألوزان القومية

ّإلىّّمستوىتّعلىّالبيانا ّالرئيسيّوصوال  البند
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ّفيّ ّبما ّنطاقا ، ّأوسع ّقومية ّمحاسبية فضال ّعلىّّ.المحليّاإلجماليّنفسهّالناتجذلكّمجاميع
ذلك،ّفإنّالبندّالرئيسيّهوّالمستوىّالذيّتحددّ
ّعددّ ّوجود ّإطار ّفي ّالمنتج، ّمواصفات عنده

ّالمنتجاتّ لإلنفاقّداخلّمجالّكلّّالممثلةمن
ّ.للتسعيرّتحديدهّيتمبندّرئيسيّ

ّّلقد 38-846 ّّوالتم ّالتقديراتّاستخداميزال
القائمةّعلىّاإلنفاقّللناتجّالمحليّاإلجماليّفيّ
ّالقوةّ ّمعادالت ّإلى ّالمستندة ّالمقارنات معظم
الشرائيةّخاللّنصفّالقرنّالماضيّوقدّيرجعّ
ّتكونّ ّالنهائي ّاإلنفاق ّأسعار ّأن ّإلى ذلك
ّبأسعار ّمقارنة ّسهولة ّأكثر ّبشكل ّمالحظة
ّيكونّهناكّ ّقد المخرجاتّوالمدخالت،ّوهوّما

ّاإلنتاجّعلىّالقائمةّالتقديراتحاجةّإليهّلمقارنةّ
ّاإلجماليّالمحليّبالناتجّيتعلقّفيما ّويمثل.

ّحيويةّمسألةّالقوميةّالحساباتّفيّاالتساق
ّقابلةّتقديراتّبوضعّيتعلقّفيماّوحاسمة
ّفإنّذلك،ّعلىّوبناءاّ ّالبلدان،ّعبرّللمقارنة
ّعامّبدورّاضطلعّقدّالقوميةّالحساباتّنظام
ّالقوةّمعادالتّعلىّالقائمةّالمقارناتّفي

ّإلىّالتوصلّإلطارّتوفيرهّخاللّمنّالشرائية
ّاإلجماليّالمحليّللناتجّمتسقةّتقديرات

 .الرئيسيةّولمجاميعه
ّ

ّالمشروعّهوّالدوليةّالمقارناتّبرنامج 38-843
ّمعادالتّإيجادّأجلّمنّالقائمّنطاقاّ ّاألوسع
بلد386ّّحيثّقدّشاركتّحواليّّالشرائية،ّالقوة

ّ ّفيّدورة ّالبرنامج8668ّحولّالعالم .ّمنّهذا
ّمنّّحجاموتعرضّتقديراتّاأل المتحصلّعليها

ّ ّالدولية ّالمقارنات ّعن8668ّّبرنامج لمحة
ّالعالم،ّ ّأنحاء ّجميع ّمن ّالبلدان ّبين العالقات

ّمشتركة ّبعملة ّعنها ّمعبرا  ّبرنامجّ. ّأن غير
ّالدولية ّمستهلكّّالمقارنات ّأنه ّكما ّفهوّيوفرّمكلفّجدا  ّغيرمرجعيةّّسنواتللمواردّومنّثم

ّمنتظمة ّاستقراءّإلىّيضطرّلذلك،ّونتيجة.
ّالمعيارّذلكّالشرائية،مثلّالقوةّمعادلّمعايير
ّالدولية،ّالمقارناتّلبرنامج8668ّّبدورةّالخاص

ّ ّالسالسل ّالحساباتّّالزمنيةباستخدام من
ّللبلدانّالمشاركة ّالقومية ومنّالمثيرّلالهتمامّ.

ّالمعاييرّ ّمع ّما ّاستقراء ّنتائج ّمقارنة كذلك
ّالقوةّ ّمعادالت ّمن ّمجموعتين ّمن المستمدة

بعيدا ّعنّبعضهاّبعدةّّتطبيقهاالشرائيةّالتيّتمّ ّسنوات ّتتوافقّ. ّال ّالعملية، ّالممارسة وفي
ّاالست ّمن ّالمستمدة ّالزمنية قراءّالسالسل

ّ ّمع عدةّّوهناكّالمرجعيةّالسنواتبالضبط
ّبينهم ّتنشأ ّالتي ّلالختالفات ّأسباب ّتلكّ. أحد

ّبينّ ّاالتساق ّمسألة ّهو ّالمهمة األسباب
ّالزمنيةّ ّالسالسل ّفي ّالمستخدمة األسعار

ّوتلكّ ّحسابّفيّالمستخدمةللحساباتّالقومية
ّفيّالموضحّالنحوّعلىّالشرائيةّالقوةّمعادالت

ّالتمثيلّليةبقابّالخاصّالقسم ّوقابليةّالتمثيلية/
ّسبقّفيماّالمقارنة ّربماّذلك،ّعلىّوعالوة.
ّمعّكبيراّ ّاختالفاّ ّواألحجامّاألسعارّهيكلّيتغير

ّفيّإليهاّااللتفاتّيتمّالّبطريقةّالوقتّمرور
ّ.االستقراءّأساليب

 
 المقارنات لبرنامج وفقاً  النمو معدالت تتباين لماذا      
 القومية النمو معدالت عن الدولية

 
ّالستقراءّّالطريقة 38-848 ّعادة المستخدمة

لسنةّّالمرجعيةمعادالتّالقوةّالشرائيةّمنّالسنةّ
ّ ّنسبة ّاستخدام ّهي ّالحساباتّمكمشاتأخرى

القوميةّمنّكلّبلدّمقارنةّمعّبلدّمرجعيةّأوّبلدّ
ّ ّالمتحدةّ)قياسي ّالواليات ّعموما تكون
ّاألمريكية ّلكلّ( ّالشرائية لتحريكّمعادالتّالقوة

ّ ّمن ّقدما  ّالمرجعيةّالسنةبلد ّيتمّثم،ّومن.
ّاشتقاقهاّتمّالتيّالشرائيةّالقوةّمعادالتّتطبيق
ّالصلةّذاتّالقوميةّالحساباتّمكونّعلى

ّبعملةّعنهاّمعبراّ ّاألحجامّعلىّللحصول
 .المعنيةّللسنةّمشتركة

ّ
الناحيةّالنظرية،ّفإنّأفضلّوسيلةّّمن 38-844

ّسنةّ ّمن ّالشرائية ّالقوة ّمعادالت الستقراء
ّ ّالزمنيةّالسالسلّاستخدامّيكونّربمامرجعية
ّبلدّكلّمنّالفرديّالمنتجّمستوىّعلىّلألسعار

ّأسعارّالستقراءّالدوليةّالمقارناتّبرنامجّفي
ّبرنامجّمعيارّفيّالمشمولةّالفرديةّالمنتجات
ّفإنهّّة،الدوليّالمقارنات ّالعملية، ّالممارسة وفي

ّمنّ ّالنوع ّهذا ّاستخدام ّالممكن ّمن ليس
ّالقوةّ ّمعادل ّمعايير ّاستقراء ّعند اإلجراءات
ّعنّ ّالتفصيلية ّالبيانات ّآلن ّوذلك الشرائية
.ّاألسعارّالالزمةّالّتكونّمتاحةّفيّكلّالبلدان

ّوبناءا ّعلىّذلك،ّثمةّمنهجّقائمّعلىّاالستقراءّ ّكلي ّمستوى ّأوّللنات)عند ّاإلجمالي ّالمحلي ج
(ّلمجموعةّمنّمكوناتّالناتجّالمحليّاإلجمالي

ّعام ّبشكل ّتطبيقه ّيتم ّجانبا ّ. ّنحينا ّما ذا ّبياناتّوا  ّجمع ّفي ّالمضمنة ّالبيانات مشكالت
ّتنشأّ ّحينئذ ّالمشاركة ّالبلدان ّكافة ّمن متسقة
مسألةّرئيسيةّمنّالناحيةّالمفاهيميةّفيماّيتعلقّ

ّي ّألنه ّنظرا  ّالعملية ثباتهاّبهذه ّوا  ّعرضها ّعلىّمكن ّالمحافظة ّيمكن ّال ّأنه ّعلى رياضيا 
ّسواء ّحد ّعلى ّوالمكان ّالزمان ّعبر .ّاالتساق

ّالشرائيةّ ّالقوة ّمعادالت ّاستقراء ّأخرى، وبعبارة
ّموسععلىّمستوىّّلألسعارباستخدامّالسالسلّ

ّعنّيسفرّلنّاإلجماليّالمحليّالناتجّمثل
ّعلىّالقائمةّالمعياريةّالتقديراتّمعّتوافق
نّحتىّالشرائيةّالقوةّمعادل ّكلّكانتّوا 
 .االتساقّتمامّمتسقةّالبيانات

ّ
ّمقارناتّبينّاالختالفاتّأسبابّأحد 38-843

ّاإلجماليّالمحليّللناتجّالزمنيةّالسالسل
ّتعريفّمنّينبعّالشرائيةّالقوةّمعادلّومعيار
ّمنّّما،ّمنتج ّالفقرتين ّفي ّموضح ّهو وكما

38.07ّّإلى38.00ّ ّخاصيةّهوّالموقعّفإن،
ّالحساباتّفيّالمنتجّخصائصّمنّجوهرية
القوةّّمعادالتّمقارناتّتستخدمّحينّفيّالقومية

ّ ّككلّللبلدّاألسعارّمتوسطالشرائية وثمةّ.
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ّ ّأن ّوهي ّأخرى ّضمنّالترجيحّأنماطمشكلة
ّالقوميةّّمكمشات ّللحسابات ّالزمنية السالسل
ّمعاييرّفيّالموجودةّنظيرتهاعنّّتختلفسوفّ

ّالّمعادالت ّالوقتالقوة ّمرور ّمع .ّشرائية
ّفإنّ ّأعاله، ّلوحظ ّوكما ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّل ّالمسعرة ّالشرائيةّّمعادالتالمنتجات القوة
ّفيّ ّالمضمنة ّالمنتجات ّتلك ّعن ستختلف
ّفيّ ّالمتطلبات ّأن ّبسبب ّالزمنية السالسل

ّ ّالمكانية ّالقياسية ّعلىّّلألسعاراألرقام تركز
ّوعلىّقاّداخلالتمثيلّّقابلية بليةّنطاقّكلّبلد

ّللسلسلةّ ّبالنسبة ّفيّحين ّالبلدان، ّبين المقارنة
ّعبرالزمنيةّيكونّالشرطّالرئيسيّهوّاالتساقّ

ّالزمن ّالمنتجاتّمنّوالكثيرّالكثيرّوعموما ،.
ّلألسعارّالقياسيةّلألرقامّتبعاّ ّتسعيرهاّيتمّسوف

ّأكثرّمنّمعدلّالتسعيرّالممكنّإلجراءّ لبلدّما
ّالشرائية ّالقوة ّلمعادالت ّحساب ّواألهمّ. ّفيّوأخيرا  ّالمضمنة ّاألسعار ّأن ّهو ّمكمشاتغالبا ،
التغيراتّفيّّإلزالةالحساباتّالقوميةّيتمّتعديلهاّ

ّالمتبعةّالطرقالنوعيةّبمرورّالوقتّوقدّتختلفّ
ّ ّالنوعية ّالتعديالت ّهذه ّمثل ّإجراء ّاإللكترونيةّاختالفا ّفي ّفالمنتجات ّأخر، ّلبلد ّبلد ّمن ّ)كبيرا  ّأجهزة ّالحاسوبمثل ّفيّ( ّبارزة ّمكانة تحتل

ّ ّالنوعية ّالرغمّّوذلكّالهيدونية،التعديالت على
ّالمعاييرّ ّأيضا  ّتستخدم ّالبلدان ّبعض ّأن من

ّالمالبسّمثلّلمنتجاتّالنوعيةّلضبطّالهيدونية
ّوالمساكن ّنةمقاّرّفإنّذلك،ّعلىّوعالوة.
ّالمعاييرّّاألسعارّفيّالتغيرات ّتستخدم فيّبلد
ّالقياسيةّّفيّالهيدونية ّاألرقام ّنوعية ضبط
حساباتهاّالقوميةّّبمكمشاتفيماّيتعلقّّلألسعار

ّالّ ّبلد ّفي ّالموجودة ّالصلة ّذات ّالتغيرات مع
ّاتساقّعدمتتبعّهذاّالنهجّمنّشأنهّأنّيؤديّإلى

ّالسالسلّّكبير ّوبين ّالقياسية ّالمعايير بين
 .استقرائياّ ّلمقدرةا

ّ
ّعلىّيؤثرّمفردّعاملّأكبرّولعل 38-848

ّالمحليّللناتجّالزمنيةّالسالسلّبينّالفرق
ّالمعياريةّالنتائجّوبينّاستقرائياّ ّالمقدرةّاإلجمالي
ّإلىّّلمعادالتّالمستندة ّيرجع ّالشرائية القوة

ّاألحجامّمقاييسأنّّحيثّ،الصادراتّوالواردات
ّالقوميةّ ّالحسابات ّفي ّاإلجمالي ّالمحلي للناتج

ّالتبادلّمعدالتتكونّغيرّمتأثرةّبالتغيراتّفيّ
ّالناتجّ ّعلى ّالتغيرات ّتلك ّتؤثر ّبينما التجاري
ّالمقارناتّ ّفي ّالحقيقي ّاإلجمالي المحلي
ّالمثال،ّ ّسبيل ّعلى ّمباشر؛ ّبشكل المكانية
ّفيّ ّزيادة ّإلى ّتؤدي ّالطاقة ّأسعار ّفي الزيادة

ّا ّاالسميالناتج ّاإلجمالي ّلمحلي ّإطارّ. وفي
ّ ّزيادةّّمكانية،مقارنة ّعن ّعبارة ّالناتج سيكون

ّبالنسبةّ ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّأحجام في
ّمنّ ّلغيرها ّبالنسبة ّللطاقة ّالمصدرة للبلدان
الصافيةّتقومّعلىّأساسّأسعارّالصرفّوالتيّالبلدانّنظرا ّألنّمعادالتّالقوةّالشرائيةّالتجاريةّ

التجاريّّالتبادلّمعدالتللتغيرّفيّالّتستجيبّ
والنتيجةّهيّ.ّإلىّحدّكبيرّعلىّالمدىّالقصير

ّ ّفي ّالزيادة ّتعاملّّالتبادلّمعدالتأن التجاري

ّ ّأثر ّعلىّالقائمّالمعيارّفيّلألحجامعلىّأنها
ّالشرائيةّمعادالت ّالقوة ّفيّ. ّأخرى، ومنّناحية

تظلّّ،الحساباتّالقوميةّللبلدانّالمصدرةّللطاقة
ّا إذاّّيرلناتجّالمحليّاإلجماليّبدونّتغيأحجام

ّومنّثمّ ّمنّالطاقة ّنفسّالكمية ّتصدير ّتم ما
التجاريّعلىّّالتبادلّمعدالتتعاملّالزيادةّفيّ

ّ ّأثر ّّلألسعار،أنها ّفي ّيالحظ ّمكمشوالذي
ّكمعاملّالمستخدمّاإلجماليّالمحليّالناتج
ّ.لألسعارّاستقراء

 
 السوقية غير الخدمات و السلع         

 
ّإلىّيؤديّالذيّاآلخرّالمجال 38-840

ّعلىّالقائمةّاألحجامّبينّاتساقّمشكالت
ّماّّمعادالت ّللبلدانّهوّمجموعة ّالشرائية القوة
وهيّفيّّ،"الخدماتّالمقاومةّللمقارنة"يسمىّبّ
ّ ّحصراّ )الغالب ّيكن ّلم ن ّوا  ّغيرّ( خدمات

سوقية،ّكونّالخدماتّالحكوميةّجزءّرئيسيّمنّ
ّتسعيرهاّ ّيلزم ّالتي ّالسوقية ّغير الخدمات

ّمعادال ّالشرائيةّتألغراض ّالقوة وتتعلقّ.
ّغيرّ ّالخدمات ّتسعير ّفي ّالرئيسية المشاكل
ّإنتاجهاّ ّيجرى ّالتي ّالخدمات ّبنوعية السوقية

ّالعمال ّفيّإنتاجهاوبإنتاجية ّالمستخدمة ّة وأحدّ.
ّ ّ ّالقطاعّّالمتبعةاألعراف ّتقديرات ّإنتاج في

ّللبلدانّ ّالقومية ّالحسابات ّمعظم ّفي الحكومي
ّباعتبارهاّ ّقياسها ّيتم ّالمخرجات ّقيمة ّأن هو
ّالموادّ ّمن ّوالمدخالت ّالعمالة مجموع

الخدمات،ّوهوّماّ/ّالمستخدمةّفيّإنتاجّالخدمة
ّف ّزيادة ّأي ّبأن ّافتراض ّالتكاليفّيتضمن ي

ّالمخرجات ّفي ّمكافئة ّزيادة ّإلى .ّتتحول
ّيتمّ ّما ّافتراضّعادة ّثمة ّإلىّذلك، وباإلضافة
ّالعمالةّ ّإنتاجية ّأن ّوهو ّالقومية ّالحسابات في
المشاركةّفيّإنتاجّمثلّهذهّالخدماتّالّتتغيرّ

ّ ّالوقت ّاألخرىّهيبمرور ّافتراضّوهناك.
ّكافةّّمماثل، ّفي ّمتطابقة ّتكون ّاإلنتاجية بأن

ّماالب ّبينّاتخاذهّيتمّماّعادةّ،لدانّفيّمقارنة
ّوهوّالشرائية،ّالقوةّمعادالتّحسابّعندّالبلدان
ّذاتّّمعقول،ّافتراض ّالبلدان ّتكون عندما

ّاالقتصاديةّالتنميةّمنّمقاربالمستوىّنفسهّأوّ
ّالشرائيةّلمعادالتّمقارنةّفيّمشاركة .ّالقوة

ّيجرىّمقارنةّبينّبلدانّذاتّ ومعّذلك،ّفعندما
ّمستّو ّجدا  ّمختلفة ّّمنيات ّاالقتصاديةالتنمية
 .االفتراضّهذاّومعقوليةّسالمةّتنهارّحينئذ

ّ
ّّالخيارات 38-847 ّالقائمين ّيواجهها ّمعدوالتي

ّاالفتراضّبأنّّالقوةّمعادالت ّإما ّهي الشرائية
ّحتىّ ّعبرّالبلدان، ّمتطابقة مستوياتّاإلنتاجية

ّ ّيكونون ّمنّجذرياّ ّمختلفةّمراحلّفيعندما
ّتقديراتّضبطّأوّاالقتصادية،ّالتنميةّناحية

ّوتبريرّلتفسيرّماّبطريقةّالسوقيةّغيرّالخدمات
ّعنّّاإلنتاجية،ّفيّالفروق ّالنظر وبصرف

ّ ّتحديد ّعليها ّينطوي ّالتي ّالنهجالمشاكل
لضبطّفروقّاإلنتاجيةّبينّّالمناسبّالمفاهيمي

ّعلىّ ّالحصول ّفإن ّللغاية، اقتصادياتّمتفاوتة
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ذهّالتعديالتّهوّالالزمةّإلجراءّمثلّهّالبيانات
ّعندماّّاآلخر ّالسيما ّأيضا  ّاإلشكالية ثبتّهذه
ّأساسّّتعديالتّالطريقةّتتضمن ّعلى قائمة

ّفيّ ّالرأسمالية ّالكثافة ّمن ّنسبية مستويات
ّالبلدانّالمعنية ّالمشاكل،ّ. وعلىّالرغمّمنّهذه

ّإجراءّ ّبعضّاألحيان ّفي ّالضروري ّمن يكون
ّللخدماتّغيرّالسوقيةّ تعديالتّعلىّاإلنتاجية
ّالتعديالتّ ّهذه ّفي ّالمتضمنة ّالمشكالت ألن

ّمنّالنتائجّالمترتبةّ علىّتكونّأقلّإلىّحدّما
ّالبلدانّ ّجميع ّفي ّاإلنتاجية ّبتساوي االفتراض

ّ.فيّالمقارنةّالمشاركة
 

 اإلستنتاج          
 

ّمعادالتّعلىّالقائمةّالمقارناتّتمثل 38-845
ّالبلدانّ ّبين ّالنشاط ّلمستويات ّالشرائية القوة

ّللحساباتّالقومية ّمهما  وعلىّالرغمّّ،استخداما 
ّتوفرّ ّوالتجريبية، ّالنظرية ّالصعوبات من

ّمعادالاألحجا ّإلى ّالمستندة ّالشرائيةّّتم القوة
ّمقارنةّ ّالدولية ّللمقارنات ّثباتا  ّأكثر ّتحويلّأساسا  ّفي ّالمتمثل ّاالستخدام ّالشائع بالبديل
ّمشتركةّ ّعملة ّإلى ّالقومية ّالحسابات مجاميع

ّ.باستخدامّأسعارّالصرف
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 تلخيص ودمج الحسابات: الفصل السادس عشر
 مقدمة. أ

ّالحساباتّ 51-5 ّلتسلسل ّتحليال  ّالفصل ّهذا يقدم
المعروضةّفيّالفصولّمنّالسادسّوحتىّالثالثّ
ّبالجداولّالموجودةّفيّ ّيبينّارتباطها عشر،ّكما
ّالمجاميعّ ّكيفّأن ّحيثّيوضح ّالثاني؛ الفصل
ّوفيّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّشيوعا  ّالناتجّاألكثر ّصافي ّوفي ّاإلجمالي ّالمحلي الناتج

ترتبطّبقيودّّ–إجماليّالدخلّالقوميّالمحليّوفيّ
ّالمختلفة ّالحسابات ّفي ّالموازنة ّعلىّ. وعالوة

ّعلىّ ّالواقع ّاألثر ّإلى ّالفصل ّهذا ّيشير ذلك،
ّبينّ ّللمعامالتّالتيّتتم ّنتيجة المجاميعّالقومية

ّالعالم ّبقية ّفي ّمقيمة ّووحدة ّمقيمة ّوحدة كماّ.
 .يصفّالترابطّفيّالحساباتّالتراكمية

ّ
لّاألساسّلمزيدّمنّتفصيلّيرسيّالفص51-2ّ 51-2

ّالعرضّوالتحليلّ ّمن ّبكل ّيتعلق الحساباتّفيما
ّالفصولّ ّموضوع ّيشكل ّما ّوهو اإلضافي

ّ.الالحقة
 
 دمج الحسابات. ب
ّالسابقةّ 30-4 ّالفصول ّفي ّالواردة ّالجداول تستخدم

حيثّأنّتنسيقا ّشائعا ّجدا ّفيّالجداولّالمنشورة؛ّ
أليمنّالبنودّالتيّتمثلّالمواردّمبينةّفيّالجانبّا

منّالجدولّوالبنودّالتيّتمثلّاالستخداماتّمبينةّ
ّالجدول ّمن ّاأليسر ّالجانب ّفي ّهذاّ. ويتميز

التنسيقّبالمرونةّألنهّيتيحّعرضّعددا ّمضاعفا ّ
منّاألعمدةّلكالّجزئيّالجدولّوحتىّكذلكّيتيحّ
ّإذاّ ّفيّصفحاتّمختلفة ّعرضّالجزأين إمكانية

ّالكفاية ّفيه ّبما ّعديدة ّاألعمدة ّكانت ّما ومعّ.
ّمفيدا ّ ّللجداول ّأخر ّتنسيق ّأو ّهناكّشكل السيماّفيماّيتعلقّباألغراضّالتوضيحية،ّحسابّذلك،

 .Tعلىّشكلّحرفّ
ّ

30-3 ّ ّحرف ّشكل ّعلى ّحساب ّأي ّتبينTّفي ،
ّالرئيسيةّ ّالعناوين ّمن ّفقط ّواحدة مجموعة

الوصفيةّفيّمنتصفّالجدولّتتضمنّ(ّالكعوب)
ّوالقيمّ ّاليمين ّإلى ّاألعمدة ّفي ّالموارد ّتمثل قيم
التيّتمثلّاالستخداماتّفيّاألعمدةّإلىّاليسار؛ّ

ّ ّحرف ّشكل ّلحسابّعلى ّمثاال  مبينTّّوهناك
ّ ّجدول ّفي3.30ّفي ّالصفوف ّتعرض ّحيث ،
و8.7ّّو3.7ّّو3.0ّّفا ّمنّجداولّالجدولّصفّو

بيدّ.ّعندّمستوىّعاليّمنّالتوحيد3.1ّو3.5ّّ
ّالفرديّ ّالقطاع ّبحسابات ّالخاصة ّالبيانات أن
ّلالقتصادّ ّالكلي ّالمجموع ّباستثناء ّمبينة غير
ّأنّ ّكما ّالعالم، ّلبقية ّالكلي ّالمجموع ّعن فضال 
ّمبيناّ  ّالكليين ّالمجموعين ّلهذين ّالكلي .ّالمجموع

ّإ ّالعامودّوباإلضافة ّعلى ّاإلبقاء ّتم ّذلك، لى
 .الخاصّبحسابّالسلعّوالخدمات

ّ
 تلخيص الحسابات الجارية. .

ّجدولّ 51-1 ّفي ّالمدرجة ّالجارية ّالحسابات تتألف
ّالمبينة5151ّّ ّوالحسابات ّاإلنتاج ّحساب من

للتوزيعّاألوليّللدخلّوللتوزيعّالثانويّللدخلّ
ّتلكّ ّإلى ّوباإلضافة ّالدخل؛ واستخدام

ّيبدأ ّّالحسابات، بالواردات5151ّّجدول
والصادراتّمنّالسلعّوالخدماتّوباإلدخاالتّ
المستقاةّمنّحسابّبقيةّالعالمّوالتيّتبينّقيمّ
ّاالقتصادّ ّإلى ّتصل ّالتي ّوالخدمات السلع
القوميّمنّبقيةّالعالمّوتلكّاألخرىّالتيّيتمّ
ّيتمّ ّولكن ّالقومي ّاالقتصاد ّداخل إنتاجها

ّ.تقديمهاّلبقيةّالعالم
 

 اجحساب اإلنت
ّاإلدخاالتّ 51-1 ّمباشرة ّالتالية ّالصفوف تظهر

ّوالمخرجاتّ ّاإلنتاج ّحساب ّمن الرئيسية
ّعلىّ ّالدعم ّأو ّاإلعانات ّناقص والضرائب
جانبّالمواردّواالستهالكّالوسيطّعلىّجانبّ
ّلحسابّ ّالموازنة ّقيد ّيظهر ّكما االستخدام؛

بجانبّماّسبقّّ–القيمةّالمضافةّّ–اإلنتاجّ
ّباعتباره ّاالستخدام ّجانب ّبندّّفي ّأو قيد

والقيمةّالمضافةّهيّ.ّاإلقفالّلحسابّاإلنتاج
ّالناتجّ ّالرئيسيّوالجوهريّفيّتحديد العنصر

 .المحليّاإلجمالي
ّ

 حساب توليد الدخل 
ّحسابّ 51-1 ّمع ّالتالية ّالقليلة ّالصفوف تتوافق

ّمنّ ّاألول ّالجزء ّذلك ّويشكل ّالدخل؛ توليد
ّحسابّالتوزيعّاألوليّللدخل وتظهرّالقيمةّ.

ّ ّحسابّّ–المضافة ّمن ّالموازنة ّقيد وهي
علىّأنهاّاإلدخالّالوحيدّفيّجانبّّ–اإلنتاجّ

ّالحساب ّمن ّالموارد ّاإلدخاالتّ. وتبين
ّالحسابّ ّمن ّاأليسر ّالجانب ّفي الموجودة
ّالمضافةّ ّالقيمة ّقدر ّاالستخدامات أسفل
المولدّعنّطريقّالعمالةّفيّشكلّتعويضاتّ
ّالمخرجاتّ ّقيمة ّقدر ّعن ّفضال  الموظفين

ّضرائبّّالمستحق ّشكل ّفي ّللحكومة الدفع
ّالدعمّ ّأو ّاإلعانات ّناقص ّالمنتجات على
علىّالمنتجاتّوالتيّلمّتدرجّبالفعلّفيّقيمةّ

أيّفائضّّ–وتمثلّقيودّالموازنةّ.ّالمخرجات
ّالتشغيل ّوالدخلّ/ ّالمتاجرة ّحساب فائض
تمثلّإسهامّرأسّالمالّفيّتوليدّّ–المختلطّ

 .القيمةّالمضافة
ّ

 ألوليحساب تخصيص الدخل ا
ّتظهرّ 51-1 ّاألولي، ّتخصيصّالدخل ّحساب في

ّكمواردّ ّالمضافة ّالقيمة ّفي ّاإلسهامات تلك
ّتعويضاتّالموظفينّ للقطاعاتّذاتّالصلة؛
ّمنهاّ ّمطروحا ّوالضرائب ّالمعيشية لألسر
ّوالدخلّ ّالتشغيل ّوفائض ّللحكومة اإلعانات
المختلطّللقطاعاتّالتيّتضمّوحداتّاإلنتاجّ

ّالصلة ّذات .ّ ّإلى ّوبالرغمّوباإلضافة ذلك،
ّالدخلّ ّتخصيص ّحساب ّيبين ّسبق، مما
ّالبنودّ ّتلك ّمن ّبكل ّالخاصة ّالكمية األولي
الثالثةّالمستحقةّالدفعّللوحداتّغيرّالمقيمةّ
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ّفيّ ّللمقارنة ّالقابلة ّالناتجة ّالبنود ّتكون ومتى
ّللقطاعاتّ ّالدفع ّمستحقة ّالمقيمة ّغير الوحدات

ّ.المقيمة
 
 

 ملخص الحسابات الجارية في تتابع الحسابات: 1.1.جدول 
 املوارد     االستخدامات

االقتصاد 
السلع  بقية العالم الكلي

 والخدمات
المجموع 

االقتصاد  المعامالت وقيود الموازنة الكلي
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

المجموع 
 الكلي

   
   
   

   
  499  499  واخلدماتالواردات من السلع  499 499  
  392  392  واردات السلع 392 392  
  107  107  واردات اخلدمات 107 107  
  540 540   صادرات السلع واخلدمات 540  540 

  462 462   صادرات السلع واخلدمات 462  462 
  78 78   صادرات اخلدمات 78  78 
      حساب اإلنتاج    
  604 3   604 3 املخرجات 604 3 604 3  
  077 3   077 3 املخرجات السوقية 077 3 077 3  
  147   147 املخرجات لالستخدام النهائي الذايت 147 147  
  380   380 املخرجات غري السوقية 380 380  

  883 1 883 1   االستهالك الوسيط 883 1   883 1
  141   141 الضرائب على املنتجات 141 141  
  8-   8- (-)اإلعانات أو الدعم على املنتجات  8- 8-  

      الناتج احمللي اإلمجايل/ القيمة املضافة، إمجايل  854 1   854 1
      املال الثابت رأساستهالك  222   222

      الناتج احمللي الصايف/ القيمة املضافة، صايف  632 1   632 1
      اخلارجي للسلع واخلدماتامليزان  41-  41- 
          
      حساب توليد أو إدرار الدخل    
  854 1   854 1 الناتج احمللي اإلمجايل/ القيمة املضافة، إمجايل     
  632 1   632 1 الناتج احمللي الصايف/ القيمة املضافة، صايف     

      تعويضات املوظفني 150 1   150 1
      الضرائب على اإلنتاج والواردات 235   235
      الضرائب على املنتجات 141   141
      الضرائب األخرى على اإلنتاج 94   94
      اإلعانات أو الدعم 44-   44-
      اإلعانات أو الدعم على املنتجات 8-   8-

      اإلعانات أو الدعم األخرى على اإلنتاج 36-   36-
      فائض التشغيل، إمجايل 452   452
      الدخل املختلط، إمجايل 61   61
      استهالك رأس املال الثابت على إمجايل فائض التشغيل    214

      استهالك رأس املال الثابت على إمجايل الدخل املختلط    8
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      فائض التشغيل، صايف 238   238
      الدخل املختلط، صايف 53   53
          
      الدخل األويلختصيص حساب     
  452   452 فائض التشغيل، إمجايل    
  61   61 الدخل املختلط، إمجايل    
  238   238 فائض التشغيل، صايف    
  53   53 الدخل املختلط، صايف    
  154 1  2 154 1 تعويضات أو أجور املوظفني 6  6 
  235   235 اإلنتاج وعلى الوارداتالضرائب على  0   
  44-   44- اإلعانات أو الدعم 0   
  435  38 397 دخل امللكية 435  44 391

      الدخل القومي، إمجايل/ ميزان الدخول األولية، إمجايل  864 1   864 1
      الدخل القومي، صايف/ ميزان الدخل األويل، صايف  642 1   642 1
          
      حساب التوزيع الثانوي للدخل    
  864 1   864 1 الدخل القومي، إمجايل/ ميزان الدخول األولية، إمجايل     
  642 1   642 1 الدخل القومي، صايف/ ميزان الدخل األويل، صايف     

  229 1  55 174 1 التحويالت اجلارية 229 1  17 212 1
  213  0 213 على الدخل، والثروة، اخلالضرائب اجلارية  213  1 212
  333  0 333 صايف املسامهات االجتماعية 333  0 333
  384  0 384 املنافع االجتماعية خبالف التخويالت االجتماعية العينية 384  0 384
  299  55 244 التحويالت اجلارية األخرى 299  16 283

      إمجايلالدخل املتاح للتصرف فيه،  826 1   826 1
      الدخل املتاح للتصرف فيه، صايف 604 1   604 1
          
      استخدام حساب الدخل املتاح للتصرف فيه    
  826 1   826 1 الدخل املتاح للتصرف فيه، إمجايل    
  604 1   604 1 الدخل املتاح للتصرف فيه، صايف    

  399 1 399 1   االستهالك النهائياإلنفاق على  399 1   399 1
  11  0 11 التعديل تبعاً للتغري يف استحقاقات املعاشات التقاعدية 11  0 11
      االدخار، إمجايل 427   427
      االدخار، صايف 205   205
      امليزان اخلارجي اجلاري 13-  13- 

ّ
ّ
ّ



 نظام الحسابات القومية
 

830 

 والميزانيات العموميةملخص الحسابات التراكمية : 21.1جدول 
التغيرات في 

 األصول

التغيرات في         
الخصوم وفي 
صافي حقوق 

 الملكية
  

كلي
د ال
صا
القت
ا

 

عامل
ة ال
بقي

 

ات
خلدم

ع وا
لسل
ا

 

كلي
ع ال
جملمو

ا
 

 املعامالت وقيود املوازنة

  

كلي
د ال
صا
القت
ا

 

عامل
ة ال
بقي

 

ات
خلدم

ع وا
لسل
ا

 

كلي
ع ال
جملمو

ا
 

 

        حساب رأس املال    
  205   205   االدخار، صايف    
  13-  13-    يزان اخلارجي اجلاريامل    

  414 414     إمجايل تكوين رأس املال 414   414
  192 192     صايف تكوين رأس املال 192   192
  376 376     إمجايل تكوين رأس املال الثابت 376   376
  222- 222-     استهالك رأس املال الثابت 222-   222-
            

إمجايل تكوين رأس املال الثابت حبسب     
        نوع األصل

        املخزوناتالتغريات يف  28   28
  10 10     صايف حيازة األصول الثمينة 10   10
  0 0     صايف حيازة األصول غري املنتجة 0   0

  66  4 62   تحويالت الرأمسالية، املستحقة القبضال    
  66-  1- 65-   التحويالت الرأمسالية، املستحقة الدفع    

تغريات يف صايف حقوق امللكية نتيجة ال    
  192  10- 202   االدخار والتحويالت الرأمسالية

        (-)صايف االقرتاض )+(/ صايف اإلقراض  0  10- 10
        ساب املايلاحل    

-)صايف االقرتاض )+( / صايف اإلقراض     
)   10 -10  0  

  483  57 426   صايف حيازة اخلصوم 483  47 436
        الذهب النقدي وحقوق السحب اخلاصة 0  1 1-
  100  2- 102   العملة والودائع 100  11 89
  95  21 74   أوراق املال عدا األسهم 95  9 86
  82  35 47   القروض 82  4 78
  119  14 105   احلصص وأسهم صندوق االستثمار 119  12 107

للتأمني و  الفين االحتياطيبرامج  48  0 48
  48  0 48   املعاشات التقاعدية

املشتقات املالية وعقد اخليار لألسهم  14  0 14
  14  3 11   املوظفني

  25  14- 39   الدفع/ احلسابات  األخرى برسم القبض 25  10 15
            

اب التغريات األخرى يف حجم حس    
        األصول

  3   3  اجملموع الكلي للتغريات األخرى يف  13   13
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 احلجم
        األصول املنتجة غري املالية 7-   7-
        األصول غري املنتجة غري املالية 17   17
  3   3   (النقدية)األصول املالية  3   3

تغريات يف صايف حقوق امللكية نتيجة ال    
     10   للتغريات األخرى يف حجم األصول

            
        اب إعادة التقييمحس    
        االمسية االقتناءاسب وخسائر مك    
        األصول غري املالية 280   280
  91  15 76   اخلصوم املالية/ األصول 91  7 84

التغريات يف صايف القيمة الناجتة عن     
  280  8- 288   االمسية االقتناءمكاسب وخسائر 

        احملايد االقتناءاسب وخسائر مك    
        األصول غري املالية 198   198
  148  22 126   اخلصوم املالية/ األصول 148  12 136

التغريات يف صايف القيمة نتيجة مكاسب     
  214  10- 208   احملايد االقتناءوخسائر 

        احلقيقية االقتناءمكاسب وخسائر     
        األصول غري املالية 82   82
  57-  7- 50-   اخلصوم املالية/ األصول 57-  5- 52-

تغريات يف صايف القيمة مكاسب ال    
  82  2 80   االمسية احلقيقية االقتناءوخسائر 

            
        املخزونات والتغريات يف األصول    
        يزانية العمومية االفتتاحيةامل    

        األصول غري املالية 621 4   621 4
  036 9  274 1 762 7   اخلصوم املالية/ األصول 036 9  805 231 8
  621 4  469- 090 5   صايف القيمة    
        تغريات الكلية يف األصول واخلصومال    
        األصول غري املالية 482   482
  577  72 505   اخلصوم املالية/ األصول 577  54 523
  482  18- 500   تغريات يف صايف القيمة، الكليةال    
  192  10- 202   االدخار والتحويالت الرأمسالية    
  10   10   تغريات األخرى يف حجم األصولال    
  280  8- 288   االمسية االقتناءاسب وخسائر مك    
  198  10- 208   احملايد االقتناءمكاسب وخسائر     
  82  2 80   احلقيقية االقتناءاسب وخسائر مك    
        امليزانية العمومية اخلتامية    

        األصول غري املالية 103 5   103 5
        اخلصوم املالية/ األصول 613 9  859 754 8

   103 5 487- 590 5   صايف القيمة    
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فيّسياقّاإلنتاج؛ّربماّيكونّالمنتجونّقدّقامواّ 30-1
ّإلىّ ّتنتمي ّمنتجة ّوغير ّمالية ّأصول باستخدام

ّأخرى ّوحدات ّاستخدامّ. ّعن ّالمدفوعات وتبين
ّدخلّملكية ّتلكّاألصولّعلىّأنها ّيكونّ. وقد

ّوحداتّ ّقبل ّمن ّالدفع ّمستحق ّالملكية دخل
مقيمةّأوّوحداتّغيرّمقيمةّوقدّيكونّمستحقّ

ّقبلّا ّمن ّأو ّمقيمة ّوحدات ّقبل ّمن لقبض
ّمقيمة ّغير ّوحدات ّثالثةّ. ّقيم ّمعرفة وبمجرد

ّعلىّ ّاألخيرة؛ ّقيمة ّتحديد ّبالضرورة ّيتم منهم،
ّالملكيةّ ّدخل ّيكون ّأن ّمن ّالبد ّالمثال، سبيل
ّالمقيمةّ ّالوحدات ّقبل ّمن ّالقبض المستحق
ّقبلّ ّمن ّالدفع ّالمستحق ّالملكية ّلدخل مةّوالوحداتّغيرّالمقيمةّكلّمنّالوحداتّالمقيمساويا 
ّقبلّ ّالقبضّمن ّالمستحق ّالملكية ناقصّدخل

ّالمقيمة ّغير ّالوحدات ّيكونّ. ّوأن ّالبد وهكذا،
دخلّالملكيةّالمستحقّالقبضّمنّقبلّكلّمنّ

ّ ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمة ّأسفلّ)الوحدات والمبين
ّالموارد ّدفعهّ( ّالمستحق ّالملكية ّلدخل ةّوالوحداتّغيرّمنّقبلّكلّمنّالوحداتّالمقيممساويا 
 (.المبينّأسفلّاالستخدامات)المقيمةّ

ّ
ّإدخاالتّ 30-36 ّلها ّمضافا  ّكمورد ّالمضافة القيمة

ّالموظفينّوفائضّالتشغيلّ ّأجور تعويضاتّأو
والدخلّالمختلطّودخلّالملكيةّناقصا ّماّيقابلهاّ
منّإدخاالتّلهذهّالبنودّكاستخداماتّتؤديّإلىّ

ّا ّقيد ّذلك ّويمثل ّاألولية؛ ّالدخول لموازنةّميزان
والمبينّكاستخدام،ّّاألوليلحسابّتوزيعّالدخلّ

ّ ّاألول ّّ–وكالبند ّالتوزيعّّ–كمورد لحساب
 .الثانويّللدخل

ّ
منّميزانّالدخولّاألولية،ّيشتقّمجموعّرئيسيّ 30-33

ّأالّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّمجاميع ّمن أخر
ّالمضافةوهوّالدخلّالقومي؛ّويتمّتحديدّالقيمةّ

ّالمجموعّوفقا ّلمعيارّاإلقامة؛ّحيثّتساهمّكافةّالوحداتّ ّفي ّالمقيمة ّالوحدات ّوفقط المقيمة
ّالكلي وبالنسبةّلميزانّالدخلّاألولي،ّورغمّماّ.

ّاإلنتاجّ ّعن ّفقط ّليس ّالتركيز ّينصرف سبق،
للدخلّولكنّإلقامةّالوحداتّأيضا ّالتيّتحصلّ
ّإلقامةّ ّوليس ّاإلنتاج ّمن ّالعائد ّالدخل على

وهناكّمزيدّمنّالمناقشةّ.ّاإلنتاجّنفسهاّوحدات
ّباالرتباطّمعّمناقشةّ ّالقوميّأدناه بشأنّالدخل

ّ.حسابّبقيةّالعالم
 

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
ّيتمّ 30-38 ّكيف ّللدخل ّالثانوي ّالتوزيع ّحساب يبين

تحويلّالدخلّاألوليّإلىّدخلّمتاحّمنّخاللّ
دفعّوتحصيلّالتحويالتّالجارية؛ّوهناكّعواملّ

ّبينّقطاعاتّمختلف ّالدخل ّتوزيع ّإعادة ّتحفز ة
ّاالقتصاد ّالحكومةّ. ّدور ّهو ّالعوامل ّهذه أحد

فيّفرضّالضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروة؛ّ
ّنظمّ ّبه ّتضطلع ّالذي ّبالدور ّيتعلق وغيره
الضمانّاالجتماعيّفيّإعادةّتوزيعّالمساهماتّ

ّ ّقبل ّوأحدّّالعمالمن ّللمتقاعدين؛ الحاليين
ّيتم ّاألخرى ّفيّالعوامل ّالضمان ّدور ّفي ثل

ّالمدفوعاتّ ّتوجيه ّخاللها ّمن ّيمكن ّألية توفير
ّمنّالوحداتّ ّالمنتظمةّمنّقبلّالعديد الصغيرة
ّمنّ ّتعاني ّالتي ّالوحدات ّمن ّقليل ّعدد إلى

ّالخسائر ّمن ّسلفا  ّمحددة ّأنواع ّبينّ. ومن
األنواعّاألخرىّللتحويالتّالجارية،ّيحظىّدورّ

مامّمتزايد،ّالتحويالتّالطوعيةّبصورةّبحتةّباهت
ّتوفيرّ ّيمكنها ّالتحويالت ّهذه ّمثل ّأن حيث
ّغيرّ ّالمؤسسات ّلتمويل ّالرئيسي المصدر
ّفيّ ّالمعيشية، ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة
شكلّتعاونّدوليّبينّالحكومات،ّأوّربماّتكونّ
ّالمعيشيةّ ّواألسر ّالمقيمة ّالمعيشية ّاألسر بين

 .غيرّالمقيمةّفيّشكلّتحويالتّالعمال
ّ

ّقبلّّتالتحويال 30-34 ّمن ّدفعها ّالمستحق الجارية
ّالبدّ ّالمقيمة ّغير ّوالوحدات ّالمقيمة الوحدات
ّالمستحقّ ّللتحويالتّالجارية وأنّتكونّمساوية
ّالمقيمةّ ّالوحدات ّمن ّكل ّقبل ّمن قبضها
ّتكونّ ّوبالتالي، ّالمقيمة، ّغير والوحدات
ّهوّ ّكما ّمتساوية ّالكلية ّوالموارد االستخدامات

 .الحالّمعّدخلّالملكية
ّ

دخلّالمتاحّهوّقيدّمهمّمنّقيودّالموازنةّفيّال 30-33
ّيمكنّ ّالذي ّالقدر ّيبين ّألنه ّنظرا  ّإلىّإرهاقّاألصولّأوّالحسابات ّالحاجة ّبدون استهالكه
ّالمفهومّ ّمع ّيتوافق ّفهو ّولذلك، ّخصوم؛ لتكبد

ّ.االقتصاديّالنظريّللدخل
 

 استخدام حسابات الدخل
ّحسابّالدخليبينّ 30-38 المتاحّقدرّالدخلّّاستخدام

منه؛ّفعندّالنظرّفيّحساباتّالقطاع،ّالبدّمنّالمتاحّالمستخدمّفعليا ّلالستهالكّوالقدرّالمدخرّ
ّفيّ ّللتغير ّتبعا  ّوالضبط ّالتعديل إجراء
ّأنّ ّمن ّالتأكد ّأجل ّمن ّالمعاشات استحقاقات
ّاالستحقاقاتّتشكلّجزءّمنّادخارّاألسرّ هذه
ّالمعاشاتّ ّصناديق ّمن ّوليس المعيشية

ّالتقاعدية ّفقطّ. ّتظهر ّالتوحيد ّعند ّذلك، ومع
ّالمعاشاتّ ّباستحقاقات ّالصلة ّذات التدفقات
التيّتضمّالموظفينّغيرّالمقيمينّأوّالموظفينّ

 .المقيمينّفيّالمنشآتّغيرّالمقيمة
ّ

30-30 ّ ّجدول ّيشمل ّتوزيع3.30ّّال ّإعادة حساب
ّالمتاحّ ّالدخل ّحساب ّواستخدام ّالعيني الدخل

ّالحسا ّتلك ّأن ّغير ّإدراجهاّالمعدل، باتّيمكن
استخدامّّ–أوّكعنصرّمكملّلّّ–مكانّّسواء

 .حسابّالدخلّالمتاح
ّ
 تلخيص الحسابات التراكمية. 2

30-37 ّ ّجدول ّللحسابات8.30ّّيعرض ملخصا 
ّالدرجةّّ ّبنفس ّالعمومية ّوللميزانيات التراكمية
ّبالنسبةّ ّالمستخدم ّالنحو ّعلى ّالتفصيل من

ّّللحسابات ّفيّجدول ّهذه3.30ّالجارية ّوفي ؛
لحالة،ّتتغيرّالعناوينّالمخصصةّلألعمدةّفيّا

الجانبّاأليمنّواأليسر؛ّحيثّتوصفّاألعمدةّ
ّوفيّ ّبالتغيراتّفيّالخصوم ّاليمين علىّناحية
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ّعلىّ ّاألعمدة ّوتبين ّالملكية، ّحقوق صافي
ّ.ناحيةّاليسارّالتغيراتّفيّاألصول

 
 حساب رأس المال

ّاأليمنّ 30-35 ّالجانب ّعلى ّتظهر ّالتي ّاألولى البنود
ّوميزانّ ّاالدخار ّهي ّالمال ّرأس ّحساب من

ّالرأسماليةالحسابّالخارجي؛ّوتظهرّالتحويالتّ
ّكموارد ّاألخرى ّهي ّالقبض ّالمستحقة ّالرأسماليةّووفقا ّ. ّالتحويالت ّتظهر ّالسائد، للعرف

المستحقةّالدفعّأيضا ّأسفلّالمواردّولكنّبإشارةّ
ّسالبة ّذلكّوب. ّفي ّبما ّككل، ّلالقتصاد النسبة

ّالتحويالتّ ّفإن ّالعالم، ّبقية ّمع المعامالت
ّدفعهاّ ّوالمستحق ّقبضها ّالمستحق الرأسمالية
ّدخلّ ّمع ّالطريقة ّبنفس ّتماما  ّبعضها توازن

ّالجارية ّوالتحويالت ّالملكية ّفهذهّ. ّذلك، ومع
ّبالنسبةّ ّعام ّبشكل ّصحيحة ّليست المساواة

ّبق ّباستثناء ّالكلي ّوليستّلالقتصاد ّالعالم ية
ّنطاقّ ّداخل ّللقطاعات ّبالنسبة ّأيضا  صحيحة

 .االقتصادّالكلي
ّ

ّالتحويالتّ 30-31 ّزائد ّاالدخار ّفإن ّالوقت، ّنفس في
ّ ّالصافي)الرأسمالية ّداخلّ( ّالمتاح ّالقدر يبينان

االقتصادّمنّأجلّحيازةّرأسّالمالّغيرّالماليّ
ّالنقدي) ّغير ّالمالّ( ّرأس ّتكوين وباألساس

ّغ ّاألصول ّعن ّهذاّفضال  ّويبين ّالمالية؛ ير
ّالتغيراتّ ّخاصّيسمى ّكتجميع ّالكلي المجموع
ّاالدخارّ ّإلى ّالعائدة ّالملكية ّحقوق ّصافي في
والتحويالتّالرأسمالية،ّحيثّأنهّليسّقيدّموازنةّ
ولكنّلهّنفسّالخصائصّليصبحّبمثابةّمفهوما ّ

 .تحليليا ّذاتّأهميةّخاصة
ّ

االستخداماتّالمبينةّفيّحسابّرأسّالمالّهيّ 30-86
ّغيرّ ّالمنتجة ّوغير ّالمنتجة ّاألصول حيازة
ّهوّ ّالمال ّرأس ّلحساب ّالموازنة ّوقيد المالية؛

ّاإلقراضّصافي ّأو ّاالقتراض ّيكونّ. وعندما
هناكّصافيّإقراض،ّفإنهّيعرضّمدىّاستخدامّ
ّوالقدرّمجموعّاالدخارّوالتحويالتّالرأسماليةّفعليا ّفيّ ّالمالية ّغير ّاألصول ّحيازة تمويل

ّا ّلبقية ّلعالمالمقَرض ّصافيّ. ّيتواجد وعندما
ّالتحويالتّ ّإليه ّيكونّاالدخارّمضافا  اقتراض،
ّاالستحواذاتّ ّكافة ّلتمويل ّكافيا  ّغير علىّاألصولّغيرّالماليةّويكونّاالقتراضّمنّالرأسمالية

 .بقيةّالعالمّأمرا ّضرورياّ 
ّ

 الحساب المالي
ّيحدثّ 30-83 ّكيف ّبالضبط ّالمالي ّالحساب يبين

ضّمنّخاللّعرضهّصافيّاإلقراضّأوّاالقترا
ّوتوازنّ ّالمالية؛ ّاألدوات ّفي ّالمعامالت لكافة
ّالمبينةّكتغيراتّ المعامالتّفيّاألصولّالمالية
فيّاألصولّتماما ّالكمياتّالمبينةّكتغيراتّفيّ
ّوذلكّألنهّ ّوفيّصافيّحقوقّالملكية الخصوم
ّمعامالتّ ّكافة ّاالعتبار ّفي ّيؤخذ عندما

ّالم ّالوحدات ّسواء ّمع ّالمقيمة قيمةّالوحدات
ّ ّالوحداتّغير ّمع ّالّّالمقيمةاألخرىّأو حينئذ

ّلالقتراضّ يتبقىّهناكّأيّصافيّلإلقراضّأو
ّ.بدونّتفسير

ّقيودّ 30-88 ّأية ّيدخل ّال ّالمالي ّالحساب ّألن ّتأثرّنظرا  ّكيفية ّبتفسير ّفقط ّويكتفي ّجديد موازنة
ّوكذلكّ ّاالقتراض ّصافي ّأو ّاإلقراض صافي

ياناتّنظرا ّألنهّيتطلبّمصادرّمختلفةّتماما ّللب
واستيعابّلمصادرّالبياناتّفإنّهذاّالحسابّالّ
ّقبلّ ّمن ّدائم ّبشكل ّوتصنيفه ّجميعه يتم
المحاسبونّالقوميون؛ّومعّذلك،ّوبدونّالحسابّ
المالي،ّالّيمكنّللقائمّبعمليةّالتوحيدّوالتصنيفّ
ّتقديراتّالحساباتّ أنّيكونّعلىّيقينّمنّأن

ّباالتساقّوالكمالّالتامين ّاألخرىّتتسم ّالقوميّا ّوتمام. ّللمحاسب ّبالنسبة ّحتميا  ّيكون ّوالتأكدّمثلما ّالمدفوعات ّميزان ّنظام ّوفهم استيعاب
كذلكّمنّأنّالمعامالتّالمرتبطةّببقيةّالعالمّقدّ
ّفإنّ ّالحساباتّلذا ّفي ّكامل ّبشكل ّإدراجها تم
ّنظمّ ّوتضمينات ّآثار ّلتقدير ّحاجة هناك

ّوالمالية ّالنقدية ّاإلحصاءات ّفصالنّ. وهناك
ّ ّوالفصلّّ–الحقان ّوالعشرين ّالسادس الفصل

ّ ّوالعشرين ّهذهّّ–السابع ّمع ّالعالقات يناقشا
 .النظمّاإلحصائيةّاألخرىّبمزيدّمنّالتفصيل

ّ
 حساب السلع والخدمات. 3

ّخطّ 30-84 ّكل ّفإن ّالحسابات، ّوتسلسل ّتتابع طوال
ّيمعاملةّيكونّمتوازنا ؛ّفبالنسبةّللمعامالتّالقابلةّ ّالتوزيع ّإلعادة ّوالقابلة ّهوّللتوزيع ّهذا كون
ّكانتّالبياناتّمتوافقةّ الوضعّبشكلّتلقائيّإذا
ّكمستحقّ ّكانّمبينا  ّأيما ّيكونّبشكلّكاملّحيثّأنه ّوأن ّالبد ّمعينة ّوحدة ّقبل ّمن الدفع

ومعّذلك،ّ.ّمستحقّالقبضّمنّقبلّوحدةّأخرى
فإنّذلكّالوضعّالّيكونّوبشكلّواضحّالوضعّ

ومنّ.ّمعّالمعامالتّالمتعلقةّبالسلعّوالخدمات
ّالمتوازنةّأ ّالطبيعة ّعلى ّالمحافظة جل

ّعنوانّ ّتحت ّعامود ّتضمين ّيتم للحسابات،
ّ ّوالخدمات"رئيسي ّالسلع ّمنّ" ّجانب ّكل في
ّالحسابات ّهناكّ. ّيكون ّمتى ّحالة ّكل وفي

معاملةّمتعلقةّبالسلعّوالخدماتّيتمّعملّإدخالّ
ّالجانبّاألخرّ ّوالخدماتّفي ّالسلع ّعامود في

 .منّالحساب
ّ

30-83 ّ ّالمطاف ّنهاية ّعلىّوفي ّاإلدخاالت تبين
ّالسلعّ ّكافة ّقيمة ّالحساب ّمن ّاأليسر الجانب
ّكإنتاجّ ّسواء ّاالقتصاد، ّإلى ّالموردة والخدمات
ّعلىّ ّالضرائب ّإلى ّباإلضافة ّكواردات، أو
ّعليها؛ّ ّالدعم ّأو ّاإلعانات ّناقصا  المنتجات
ّيبينّ ّالحساب، ّمن ّاأليمن ّالجانب وعلى
ّأوّ ّوسيط ّكاستهالك ّوالخدمات ّالسلع استخدام

ّأوّا ّمال ّرأس ّتكوين ّأو ّنهائي ستهالك
 .صادرات

ّ
ّالكليّ 30-88 ّالمجموع ّيكون ّوأن ّالبد ّواضح، وبشكل

ّاالقتصادّ ّإلى ّالواردة ّوالخدمات ّللسلع الفعلي
ّالسلعّوالخدمات؛ّ ّالكليّلهذه ّلالستخدام ّفيّّومنمساويا  ّاإلدخاالت ّأو ّالقيود ّوضع خالل
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ّاأليسرّ ّالجانب ّفي ّوالخدمات ّالسلع عامود
ّمس ّاإلدخاالتّبحيثّتكون ّأو ّالقيود ّلتلك اوية

ّعلىّ ّنحصل ّاأليمن ّالجانب ّعلى ّالعامود في
ّفيّ ّوالمبين ّوالخدمات ّللسلع ّالشائع الحساب

ّ:الفصلّالرابعّعشر
الضرائبّناقصّاإلعاناتّأوّ+ّالوارداتّ+ّالمخرجاتّ

ّالدعمّعلىّالمنتجات
الصادراتّ+ّاالستهالكّالنهائيّ+ّاالستهالكّالوسيطّ=ّ
ّالمالتكوينّرأسّ+ّ
ّ

ّوالخدماتّ 30-80 ّالسلع ّأن ّفكرة ّالمعادلة ّهذه تعكس
ّسواءّ ّاستخدامها ّيتم ّالجارية ّالفترة ّفي المنتجة

ّ ّخالل ّوالخدمات ّالسلع ّمن ّمزيد ّالفترةإلدرار
ّ ّوسيط)الجارية ّاستهالك ّمنّ( ّمزيد ّإلدرار أو

ّ ّالمستقبلية ّالفترات ّوالخدماتّفي تكوينّ)السلع
ّمال ّرأس ّعلى( ّاإلنسان ّحاجات ّإلشباع ّأو
ّ ّنهائي)الفور ّذلك،ّ(استهالك ّمن ّوبالرغم ؛

ّنفسهّ ّعلى ّمنغلقا  ّاقتصاد ّيوجد ّال ّألنه ّفمنّالضروريّااللتفاتّإلىّتلكّونظرا  بشكلّكامل،
ّاالقتصادّ ّخارج ّمن ّالواردة ّوالخدمات السلع

ّالواردات) ّوالخدماتّ( ّالسلع ّتلك لى ّاألخرىّوا  ّاالقتصاديات ّقبل ّمن المستخدمة
 (.الصادرات)

ّ
ّهذا 30-87 ّوالخدمات؛ّّيشكل ّالسلع ّحساب التعريف

ّالمجموعّ ّوالخدمات ّالسلع ّحساب ّيبين حيث
ّإلىّ ّكموارد ّالواردة ّوالخدمات ّللسلع الكلي

بماّفيّ)االقتصادّباعتبارهاّمخرجاتّأوّوارداتّ
ّالدعمّ ّأو ّناقصّاإلعانات ّالضرائب ّقيمة ذلك

ّ ّفعليا  ّتضمينها ّيتم ّفيعلىّالمنتجاتّوالتيّلم
ّالمخرجات ّتقييم )ّ ّالسلعّوبين ّنفس استخدام

ّنهائيّ ّواستهالك ّوسيط ّكاستهالك والخدمات
 .وتكوينّلرأسّالمالّوصادرات

ّ
 المعامالت الخارجية/ حساب بقية العالم. 4

30-85 ّ ّالمتكاملةّّاإلدخاالتتتوافق ّالحسابات في
ّميزانّ ّفي ّاإلدخاالت ّمع ّالعالم ّببقية الخاصة
ّفيّ ّعليه ّالمنصوص ّالنحو ّعلى المدفوعات
دليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّ

BPM6ّ ّجدول ّويبين اإلدخاالت4.30ّّ؛
ّميزانّ ّحسابات ّبنية ّفي ّالعالم ّببقية الخاصة

 .المدفوعات
ّ

ّح 30-81 ّجارية؛ ّحسابات ّثالثة ّللسلعّهناك ساب
والخدماتّوحسابّللدخلّاألوليّوحسابّللدخلّ

ّالثانوي ّالحساباتّلهّقيدّ. وكلّحسابّمنّهذه
وعلىّخالفّالحساباتّفيّنظامّّ–موازنةّولكنّ

الّترحلّقيودّالموازنةّمنّّ–الحساباتّالقوميةّ
ّيليه ّالذي ّللحساب ّحساب ّيمسحّ. ّذلك، ومع

علّبترحيلّقيودّالموازنةّاألخرىّالتيّتماثلّبالف
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّالموجودة .ّتلك

ّللسلعّ ّالخارجي ّالميزان ّفإن ّذلك، ّعلى ّالميزانّوبناءا  ّمجموع ّهو ّاألولي ّوالدخل والخدمات
ّوالميزانّّ}الخارجي{ ّوالخدمات للسلع

ّويتوافقّمعّميزانّّ}الخارجي{ للدخولّاألولية،
ّالكلي ّاألوليّلالقتصاد ّالدخل ّيضافّ. وعندما

الميزانّالخارجيّللدخلّالثانويّيتمّّهذاّالبندّإلى
ّيتوافقّ ّوالذي ّالجاري ّالخارجي ّالميزان اشتقاق

ّ.معّادخارّاالقتصادّالكلي
ّالعالم،ّ 30-46 ّببقية ّالخاص ّالمال ّرأس ّحساب في

ّالرأسماليةّ ّللتحويالت ّفقط ّاإلدخاالت تكون
المستحقةّالقبضّمنّوالمستحقّالدفعّإلى،ّبقيةّ

ّالت ّناقص ّلالستحواذ ّوكذلك ّفيماّالعالم، نازل
ّبماّ ّالمالية ّغير ّالمنتجة ّغير ّباألصول يتعلق
ّيسفرّ ّما ّوهو ّمقيمة؛ ّغير ّوحدات ّمن تشمله

ّالمال ّلرأس ّالخارجي ّالميزان ّعن وعندماّ.
يضافّذلكّإلىّالميزانّالخارجيّالجاريّتكونّ
ّصافيّ ّأو ّاإلقراض ّصافي ّهي النتيجة

 .االقتراضّمنّبقيةّالعالم
ّ
 لمخزونات والتدفقإحداث التكامل بين بيانات ا. 8

 الربط بين الميزانيات العمومية االفتتاحية والختامية
 

الميزانياتّالعموميةّهيّجزءّالّيتجزأّمنّنظامّ 30-43
الحساباتّالقومية؛ّحيثّيمثلّاستيعابّاالرتباطّ
ّذاتّ ّالتدفقات ّمع ّالعمومية ّالميزانيات بين
ّالمالّ ّرأس ّحسابات ّفي ّباألصول الصلة
والتغيراتّالماليةّوالتغيراتّاألخرىّفيّاألصولّ

–ّّ ّالمنوط ّالدور ّلفهم ّجوهريا  ّأمرا  ّبتراكميمثل
 .المالّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّرأس

ّ
30-48 ّ ّبينّّالمحاسبيةالهوية ّتربط ّالتي األساسية

الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّلنوعّواحدّ
 :منّاألصولّيمكنّإيجازهاّعلىّالنحوّالتالي

ّ
قيمةّالمخزوناتّمنّنوعّواحدّمنّاألصولّفيّالميزانيةّ

ئدةّفيّتاريخّماّالعموميةّاالفتتاحيةّمقيما ّباألسعارّالسا
ّتشيرّإليهاّالميزانيةّالعمومية؛

ّناقصا ّ ّالمكتسبة، ّلألصول ّالكلية ّالقيمة ّإلى باإلضافة
ّ ّعنها ّالمتنازل ّلألصول ّالكلية ّذلكّ)القيمة ّفي بما

ّاالقتضاء ّعند ّالثابت، ّالمال ّرأس ّفيّ(استهالك ،
ّالمعامالتّالتيّتقعّداخلّنطاقّالفترةّالمحاسبية؛

تغيراتّاألخرىّالسالبةّوالموجبةّفيّباإلضافةّإلىّقيمةّال
ّ ّالمحتجزة ّاألصول ّنتيجةّ)حجم ّالمثال، ّسبيل على

ّلهالكّ ّنتيجة ّأو ّاألرضية ّالتربة ّتحت ّمورد الكتشاف
ّ؛(أصولّبسببّحربّأوّكارثةّطبيعية

ّأوّ ّالموجبة ّاالسمية ّالحيازة ّأرباح ّقيمة ّإلى باإلضافة
سعرّّالسالبةّالمتراكمةّخاللّالفترةّالناتجةّعنّتغيرّفي

ّاألصل؛
ّالميزانيةّ ّفي ّاألصل ّمن ّالمخزونات ّقيمة يساوي
ّ.الميزانيةّالعموميةّلهالعموميةّالختاميةّمقيما ّتبعا ّلألسعارّالسائدةّوقتّإشارةّ

ّ
ّناقصّ 30-44 ّالمكتسبة ّالمالية ّغير ّاألصول قيمة

ّفيّ ّعنها ّالمتنازل ّلألصول ّالكلية القيمة
المعامالتّالتيّتقعّخاللّالفترةّالمحاسبيةّتقيدّ

ّ ّالمعامالتّّحسابفي ّقيمة ّوتقيد رأسّالمال،
ّالحسابّ ّفي ّوالخصوم ّالمالية ّاألصول في
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المالي؛ّوتقيدّقيمةّالتغيراتّاألخرىّالموجبةّأوّ
ّفيّحسابّالسالبةّفيّح جمّاألصولّالمحتجزة

وتقيدّقيمةّ.ّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
ّالسالبةّ ّأو ّالموجبة ّاالسمية ّالحيازة أرباح
ّعنّ ّوالناتجة ّالمحاسبية ّالفترة ّخالل المتراكمة
.ّتغيرّفيّسعرّاألصلّفيّحسابّإعادةّالتقييم

ّالميزانيةّ ّفي ّإدخال ّكل ّقيمة ّأن ّيعني وهذا
ّيمك ّالختامية ّالعمومية ّّ–ن ّ–منّحيثّالمبدأ

ّالميزانيةّ ّفي ّالموجودة ّالقيمة ّبأخذ إيجادها
ّاإلدخاالتّ ّلها ّويضاف ّاالفتتاحية العمومية
ّمنّ ّحساب ّكل ّفي ّاألصل ّبنفس المتعلقة

 .الحساباتّالتراكميةّاألربعة
ّ

يمكنّتحليلّربحّالحيازةّاالسميّإلىّربحّحيازةّ 30-43
ّالحيازةّّ ّربح ّويشير ّحقيقي؛ ّحيازة ّوربح محايد

ّأصلّاالس ّقيمة ميّإلىّالقدرّالذيّازدادتّبه
ّما ّخاللّفترة ّما ّالمحايدّ. ويوضحّربحّالحيازة

ّالفترةقدرّالزيادةّالتيّكانّحدوثهاّالزما ّحتىّيحتفظّ ّخالل ّالشرائية ّقوته ّبنفس ّاألصل ذاّ. ّاالسميّأكبرّمنّربحّالحيازةّوا  كانّربحّالحيازة
ّحيازةّ ّربح ّيحقق ّاألصل ّمالك ّفإن المحايد

مساويا ّللفرقّبينّأرباحّالحيازةّالحقيقيةّ)حقيقيّ

ّوالمحايدة ّأقلّ(. ّاالسمي ّالحيازة ّربح ّكان ذا ّالمالكّوا  ّيتكبد ّحينئذ ّالمحايد ّالحيازة ّربح من
 .خسارةّحيازةّحقيقية

ّ
ّالعموميةّ 30-48 ّالميزانيات ّتربط ّالتي ّالوحدة تكون

ّسليمةّ ّالتراكمي ّبالحساب ّوالختامية االفتتاحية
ّالم ّاألصول ّبشكلّمؤقتّحتىّفيّحالة حتجزة

ّالمحاسبيةّوالتيّالّتظهرّفيّّفقط خاللّالفترة
ّأوّ ّاالفتتاحية ّالعمومية ّالميزانيات ّمن أي
الختامية؛ّعلىّسبيلّالمثال،ّيمكنّاقتناءّأصلّ
فيّفترةّماّويزدادّسعرهّنتيجةّلوجودّربحّحيازةّ
ّمرةّ ّبيعه ّيتم ّأن ّقبل ّبعضّاإلهالك ّيتكبد ثم

 .أخرىّقبلّنهايةّتلكّالفترة
ّ

ّفيّ 30-40 ّالمبينة ّاالسمية ّالحيازة ّوخسائر أرباح
حسابّإعادةّالتقييمّتشملّكلّمنّأرباحّالحيازةّ
ّأرباحّ ّدمج ّيتم ّولكن ّالمحققة، ّوغير المحققة
ّالمعامالتّ ّقيمة ّفي ّالمحققة ّالحيازة وخسائر
ّأرباحّ ّفقط ّتتبقى ّبحيث ّباألصول، الخاصة
ّالميزانيةّ ّفي ّالمحققة ّغير ّالحيازة وخسائر

ّ.اميةالعموميةّالخت
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ّ

ّيتمّإدراكّوعرضّالصلةّبينّالميزانيةّ 30-47 ّيتعلقّباألصولّغالبا ّما العموميةّوحساباتّالتدفقّفيما
ّأقلّ ّأوليّاهتمام الماليةّوالخصوم؛ّغيرّأنهّقد
ّعلىّ ّالمالية، ّغير ّباألصول للصالتّالخاصة
ّالعشرونّ ّالفصل ّويفسر ّيوضح ّما نحو
ّعلىّالرغمّ والمتعلقّبالخدماتّالرأسمالية،ّوهذا
ّيتعلقّ ّفيما ّوالسيما ّأهمية ّأقل ّليست ّأنها من

 .نتاجيةّفيّاالقتصادبفهمّنموّاإل
ّ

 صافي القيمة المالية
ّالخصوم،ّفيّالميزانيةّالعموميةّمساويا ّّالموازنةيكونّقيدّ 30-45 ّكافة ّناقص ّاألصول ّكافة لمجموع

ّويمكنّ ّالملكية؛ ّحقوق ّبصافي ّيسمى ّما وهو
ّبينّ ّالملكية ّحقوق ّصافي ّفي ّالتغير عرض
الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختاميةّعلىّأنهّ

ّ.يتألفّمنّثالثةّبنود
ّحقوقّ .أّ ّصافي ّفي ّالتغير ّهو ّالبنود ّهذه أول

ّالرأسمالية؛ّّالملكية ّوللتحويالت ّلالدخار نتيجة
ّالبندّ ّوهو ّرأسّالمال ّحساب ّمن ّذلك ويستمد
المبينّفيّهذاّالحسابّعلىّأنهّالمجموعّالكليّ

ّ.للموارد
ّحقوقّ .بّ ّصافي ّفي ّالتغير ّهو ّالبنود ّهذه ثاني

ّحجمّ ّفي ّاألخرى ّللتغيرات ّنتيجة الملكية
األصول،ّوهوّمجموعّكافةّاإلدخاالتّالخاصةّ

حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّباألصولّفيّ
ّالخاصةّ ّاإلدخاالت ّكافة ّناقصا  األصول

 .بالخصوم
ّحقوقّ .جّ ّصافي ّفي ّالتغير ّهو ّالبنود ّهذه ثالث

ّاالسمية؛ّ ّالحيازة ّألرباحّوخسائر ّنتيجة الملكية
ّالحيازةّ ّوخسائر ّأرباح ّإدخاالت ّمجموع وهو
ّفيّ ّالمقيدة ّاألصول ّلكافة ّبالنسبة االسمية

ّن ّالتقييم ّإعادة ّأرباحّحساب ّإدخاالت اقصا 
.ّوخسائرّالحيازةّاالسميةّبالنسبةّلكافةّالخصوم

ويمكنّتفصيلّذلكّإلىّالتغيرّفيّصافيّحقوقّ
ّاالسميةّ ّالحيازة ّوخسائر ّألرباح ّنتيجة الملكية
ّنتيجةّ ّالملكية ّحقوق ّصافي ّفي ّالتغير لى ّليضحىّاألمرّوا  ّالحقيقية ّالحيازة ألرباحّوخسائر

 .جلياّ 
ّ

 حسابات األصل
ّالتيّتربطّبينّالميزانياتّالعموميةّّتبقى 30-41 الوحدة

ّلألصولّ ّبالنسبة ّهي ّكما ّوالختامية االفتتاحية
ككل؛ّلكلّفئةّمنفصلةّمنّاألصلّوبالفعلّلكلّ

ّفردي ّأصل ّالتغيراتّ. ّاألصل ّحساب ويصف
فيّالمخزوناتّمنّهذاّاألصلّأوّمنّفئةّمنّ
ّالعموميةّ ّللميزانية ّعمومية األصولّمنّميزانية

بماّيفصلّويبينّأيّالتغيراتّنتيجةّالتيّتليها،ّ

ّوأيهاّ ّلمعامالتّمالية ّوأيها لمعامالتّرأسمالية
ّالتقييم ّإعادة ّوفي ّالحجم ّفي ّأخرى .ّلتغيرات

ّالثالثّ ّالفصل ّفي ّاألصل ّحسابات وتوصف
 .عشر

ّ
 دمج الحسابات. 6

ّعرضّ 30-36 ّالمعتاد ّمن ّليس ّأنه ّمن ّالرغم على
الحساباتّفيّشكلّمدمجّوموحدّبالكاملّإالّأنّ

ّالتربويةّهذ ّالنظر ّوجهة ّمن ّمفيدا  ّاإلجراء ّعنّا ّينجم ّلما ّالتطرق ّبداعي ّوذلك والتعليمية
ّ.تجميعّودمجّالحساباتّبشكلّتام

 
 دمج الحسابات الجارية

30-33 ّ ّجدول ّفي ّالقيود ّبتوزيع3.30ّّكافة المتعلقة
ّجانبيّ ّكال ّفي ّتظهر ّالدخل ّتوزيع عادة ّقيودّوا  ّاشتقاق ّإمكانية ّإدراجها ّويتيح الحساب؛

،ّغيرّأنهّمنّالممكنّوأهميةموازنةّذاتّداللةّ
ّماّ ّإذا ّإدخاالت ّمن ّترك ّما ّفي ّالنظر أيضا 

ّللدمج ّنتيجة ّحذفها ّيتم ّكان ّماّ. ّالواقع، وفي
دخاالتّالموجودةّفيّأعمدةّالسلعّيتبقىّهوّاإل

ّاالدخارّ ّإدخاالت ّإلى ّباإلضافة والخدمات
ّالجاري ّالخارجي ّوالميزان ّتلكّ. ويمكنّمشاهدة
ّ:النتيجةّمنّخاللّماّيلي

 الموارد .أ 
ّ؛311الوارداتّ.ّ
ّ؛063ّ4المخرجات.ّ
ّ؛333الضرائبّعلىّالمنتجاتّ.ّ
ّ؛5ّ–اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّ.ّ
ّ؛840ّ3الكليّالمجموعّ.ّ

 االستخدامات .ب 
ّ؛836الصادراتّ.ّ
ّ؛554ّ3االستهالكّالوسيطّ.ّ
ّ؛411ّ3االستهالكّالنهائيّ.ّ
ّ؛387ّاالدخارّ.ّ
ّ؛34ّ–الميزانّالخارجيّالجاريّ.ّ
ّ؛840ّ3المجموعّالكليّ.ّ

ّيكونّمساويا ّ(34ّّ-)الميزانّالخارجيّالجاريّ 30-38 ّوالخدمات ّللسلع ّالخارجي (33ّّ-)للميزان
ّإل ّبقيةّباإلضافة ّمن ّالعائدة ّالدخل ّتدفقات ى

ّ ّالوارداتّ(21)العالم ّحذف ّتم ّما ذا ّوا  ّوالخدماتّ؛ ّللسلع ّالخارجي ّوالميزان والصادرات
ّحينئذّ ّللتو، ّالمبينة ّوالتوحيد ّالدمج ّعملية من

ّ:يمكنّاشتقاقّالنتيجةّالتالية
063ّ4ّالمخرجاتّ

333ّزائدّالضرائبّعلىّالمنتجاتّ
5ّالمنتجاتّناقصّاإلعاناتّأوّالدعمّعلىّ

554ّ3ّناقصّاالستهالكّالوسيطّ
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ّ(583ّ3النتيجةّ)
ّيساوي

411ّ3ّاالستهالكّالنهائيّ
387ّزائدّاالدخارّ

85ّزائدّالدخلّمنّبقيةّالعالمّ
ّ

30-34 ّ ّاألولّمنّهذه هوّتعريفّالدخلّّالوحدةالجزء
الذيّيتمّإدرارهّأوّتوليدهّفيّاالقتصاد؛ّفإذاّماّ

ّم ّأو ّنظير ّالعالم ّبقية ّمن ّالدخل ماثلّاعتبر
لالدخارّالذيّيتمّتحقيقهّداخلّنطاقّاالقتصادّ
المحليّيمكنّحينئذّالنظرّإلىّهذهّالوحدةّعلىّ
ّأنّ ّاالقتصاديّالبسيطّالذيّمفاده ّالمفهوم أنها
ّإليهّ ّمضافا  ّلالستهالك ّمساويا  ّيكون  .االدخارالدخل

ّ
 دمج الحسابات التراكمية

30-33 ّ ّودمج ّتجميع ّيتم ّالمالّّحسابيعندما رأس
والحسابّالمالي،ّفإنّكافةّاإلدخاالتّالموجودةّ
ّإلغاءّ ّيتم ّكما ّحذفها، ّيتم ّالمالي ّالحساب في
ّأوّ ّاإلقراض ّبصافي ّالمتعلقة اإلدخاالت
ّمنهما؛ّ ّحساب ّكل ّفي ّتظهر ّالتي االقتراض

ّ:وبالتالي،ّفإنّكلّماّيتبقىّهو
ّ(333)تكوينّرأسّالمالّ
ّاالستحواذ ّزائد ّال/ ّناقصا  ّعن،ّاالقتناء تنازل

ّ(6)األصولّالماليةّغيرّالمنتجةّ
ّيساوي

ّ(387)االدخارّ
ّ(.34ّ-)زائدّالميزانّالخارجيّالجاريّ
ّتجميعّودمجّحسابّبقيةّالعالم

ّ
30-38 ّ ّإلى ّفقط ّوالحسابّّحساببالنظر ّالمال رأس

ّ:الماليّلبقيةّالعالم
ّ(34ّ-)الميزانّالخارجيّالجاريّ

ّ(3)زائدّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقةّالقبضّ
ّالدفعّ ّالمستحقة ّالرأسمالية ّالتحويالت ناقص

(3)ّ
ّ(.36ّ-)يساويّصافيّاإلقراضّأوّاالقتراضّ

ّ
30-30 ّ ّهذه ّيتبقىّّالوحدةوبتجميع ّالسابقة، ّالوحدة مع

ّ:ماّيلي
ّ(333)تكوينّرأسّالمالّ

زائدّاالستحواذّناقصّالتنازلّعن،ّاألصولّغيرّ
ّ(6)المنتجةّ
ّيساوي

ّ(387)االدخارّ
ّ ّاإلقراض ّصافي ّبقيةّزائد ّإلى ّاالقتراض أو

ّ(36ّ-)العالمّ
ناقصّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقةّالدفعّإلىّ

ّ(3)بقيةّالعالمّ
زائدّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقةّالقبضّمنّ

ّ(3)بقيةّالعالمّ
ّاالدخارّ ّيساوي ّاالستثمار ّأخرى، وبعبارة
المحققّمنّقبلّاالقتصادّالكليّأوّالمستمدّمنّ

ّ.بقيةّالعالم

 
 قتصاد الكلي في نظام الحسابات القوميةاال. ج
 وحدات الناتج المحلي اإلجمالي. 1

30-37 ّ ّترتيب ّإعادة ّفيّّالعناصريؤدي ّتظهر التي
ّالتعريفاتّ ّأكثر ّإلى ّوالخدمات ّالسلع حساب

ّ:شيوعا ّللناتجّالمحليّاإلجمالي
ّ(063ّ4)المخرجاتّ

ّ(554ّ3)ناقصّاالستهالكّالوسيطّ
ّناقصّاإل ّالضرائب ّعلىّزائد ّالدعم ّأو عانات

ّ(5ّّ-333ّ)المنتجاتّ
ّيساويّ

ّ(411ّ3)االستهالكّالنهائيّ
ّ(333)زائدّتكوينّرأسّالمالّ

ّ(836)زائدّالصادراتّ
ّ(311)ناقصّالوارداتّ

ّ(583ّ3)يساويّالناتجّالمحليّاإلجماليّ
 

وبناءًا على ذلك، هناك طريقتان منفصلتان يمكن من 
 :ماليخاللهما تعريف الناتج المحلي اإلج

(GDPّ)قياسّاإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجماليّ .ّأ
ّناقصّ ّالمخرجات ّقيمة ّأنه ّعلى ّاشتقاقه يتم
ّناقصّ ّضرائب ّأية ّزائد ّالوسيط االستهالك
ّتمّ ّالتي ّالمنتجات ّعلى ّالدعم ّأو اإلعانات

ّتضمينهاّبالفعلّفيّقيمةّالمخرجات،
(GDPّ)قياسّاإلنفاقّللناتجّالمحليّاإلجماليّ .ّب

ّ ّعلى ّاشتقاقه ّعلىّيتم ّاإلنفاق ّمجموع أنه
ّرأسّ ّتكوين ّإجمالي ّزائد ّالنهائي االستهالك

 .المالّزائدّالصادراتّناقصّالواردات
ّ

ّقياسّ 30-35 ّعن ّالتعبير ّيمكن ّذلك، ّعلى عالوة
اإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجماليّعلىّأنهّالقيمةّ
ّكافةّ ّتضمين ّمن ّللتأكد ّالمعدلة المضافة
ّعلىّ ّالدعم ّأو ّاإلعانات ّناقص الضرائب

تجات؛ّوكماّهوّموضحّفيّالفصلّالسابع،ّالمن
ّأنهاّ ّعلى ّالمضافة ّالقيمة ّإلى ّالنظر يمكن

ّللدخل ّالمكونة ّالعناصر ّأجورّ: ّأو تعويضات
ّالمختلطّ ّوالدخل ّالتشغيل ّوفائض الموظفين
ّالدعمّ ّأو ّاإلعانات ّناقص ّاألخرى والضرائب

ّالمنتجات ّعلى ّتقديراتّ. ّهناك ّكانت ّما ذا ّالعناصروا  ّلهذه ّمتاحة ّتصيرّمنفصلة ّحينئذ ،
ّالناتجّ ّوتصنيف ّلتجميع ّثالثة ّطريقة هناك
ّأخرى،ّمنّجانبّ المحليّاإلجمالي،ّأيّبعبارة

ّالدخل ّناقصّ. ّاألخرى ّالضرائب ّألن اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّتكونّمشمولةّونظرا 
ّناقصّ ّالضرائب ّأن ّكما ّالمضافة ّالقيمة في
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّتكونّمشمولةّ

ّيمكنّّهي ّالضرائب ّبندي ّفإن األخرى،
استبدالهماّبمصطلحّيكونّحاصلّجمعهماّمعا ،ّ
ّعلىّ ّالدعم ّأو ّاإلعانات ّناقص الضرائب

ّ.المنتجاتّوعلىّالواردات
ّGDPّ(583ّ3)الناتجّالمحليّاإلجماليّ

ّيساوي
ّ(386ّ3)تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّ
ّ(388)زائدّإجماليّفائضّالتشغيلّ
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ّ(03)مختلطّزائدّإجماليّالدخلّال
ّعلىّ ّالدعم ّأو ّناقصّاإلعانات ّالضرائب زائد

ّ(.313)اإلنتاجّوعلىّالوارداتّ
ّمنّ ّيمكن ّالتي ّالثالثة ّالطريقة ّتكون وهكذا،

ّ:خاللهاّتعريفّالناتجّالمحليّاإلجماليّهي
ّج ّاإلجماليّ. ّالمحلي ّللناتج ّالدخل قياس
(GDPّ ّأوّ( ّتعويضات ّأنه ّعلى ّاشتقاقه يتم

ماليّفائضّالتشغيلّزائدّأجورّالموظفينّزائدّإج
ّالضرائبّناقصّ ّزائد إجماليّالدخولّالمختلطة
ّ.اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّاإلنتاجّوعلىّالواردات

ّ
 مالحظة حول تقييم المخرجات. 2

فيّالفصلّالسادس،ّأوضحّأنّالقياسّالمفضلّ 30-31
ّاألساسية؛ّ ّاألسعار ّهو ّالنظام ّفي للمخرجات
ّقيمةّ ّاألساسية، ّاألسعار ّمستوى فعلى

ّعلىّالمخ ّالضرائب ّكافة ّتستبعد رجات
المنتجات،ّوتشملّكافةّاإلعاناتّأوّالدعمّعلىّ

ّالمنتجات ّاألخرىّ. ّالضرائب ّكافة ّتشمل كما
ّالدعمّ ّاإلعاناتّأو ّاإلنتاجّوتستثنيّكافة على

ّاإلنتاج ّعلى ّاألخرى ّمصادرّ. ّفإن ّذلك، ومع
البياناتّفيّبعضّالبلدانّربماّالّتسمحّبإتباعّ

ّالتقييم ّهذا ّهذ. ّتقييمّوفي ّسيتم ّالحالة، ه
ّالمنتجين ّألسعار ّتبعا  ّالمخرجات وسوفّ.

ّالمنتجاتّ ّمن ّكل ّالضرائبّعلى ّكافة تضمن
ّ ّنوعّ)واإلنتاج ّمن ّضرائب ّأي ّباستثناء وربما

ّالمضافة ّالقيمة ّضريبة ّالمخرجات،ّ( ّقيمة في
ّالدعمّ ّأو ّاإلعانات ّكافة ّاستبعاد ّيتم وسوف

 .علىّكلّمنّالمنتجاتّواإلنتاج
ّ

ّالسب 30-86 ّالمحليّولهذا ّالناتج ّتعريف ّيشمل ب،
اإلجماليّمنّجانبّاإلنتاجّوالموضحّفيماّسبقّ

زائدّأيّضرائبّناقصّاإلعاناتّأوّ"ذكرهّعبارةّ
ّفيّ ّفعليا  الدعمّعلىّالمنتجاتّلمّيتمّتضمينها

ّالمخرجات ّتبعا ّ"قيمة ّالمخرجات ّتقيم ّوعندما ّأيّضرائبّ؛ ّهناك ّيكون ّلن ّالمنتجين، ألسعار
ّالمنتجات ّعلى ّّأخرى ّإضافتها ّيتم ربماّ)حتى

ّالقيمةّ ّضريبة ّنوع ّمن ّالضرائب باستثناء
فيّّمشمولة؛ّحيثّأنهاّستكونّبالفعلّ(المضافة

ّ ّالمخرجات ّستكونّ)قياس ّمماثلة، وبصورة
اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّقدّتمّإنزالهاّ

ّبالفعل ّتعريفّالناتجّ(. ّيمكن ّالحالة، وفيّهذه
إلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجماليّعلىّأنهّقياسّا

ّ ّاإلجمالي GDPّ)المحلي ّأنهّ( ّعلى المشتق
ّناقصّ ّالمنتجين ّألسعار ّتبعا  ّالمخرجات وعندماّيتمّقياسّالمخرجاتّ.ّاالستهالكّالوسيطقيمة

أيّعلىّالنحوّالمفضلّ)تبعا ّلألسعارّاألساسيةّ
ّالمتبعّ ّالحساباتّالقوميةّوعلىّالنحو فيّنظام

إعادةّصياغةّ،ّحينئذّيمكنّ(فيّالمثالّالعددي
ّالمحليّ ّللناتج ّاإلنتاج ّقياس ّليكون التعريف

يمكنّاشتقاقهّعلىّأنهّقيمةّ(GDPّ)اإلجماليّ
ّناقصّ ّاألساسية ّلألسعار ّتبعا  المخرجات
ّناقصّ ّالضرائب ّزائد ّالوسيط االستهالك

 .اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجات
ّ

 إجمالي و صافي الناتج المحلي . 3
لثالثّللناتجّالمحليّعلىّالرغمّمنّأنّالتعريفّا 30-83

ّاالقتصاديةّ ّالناحية ّمن ّصحيحا  اإلجمالي
ّيعتبرّ ّال ّأنه ّإال ّسواء، ّحد ّعلى واإلحصائية
القياسّاألفضلّللدخل؛ّحيثّأنهّعادةّماّيعرفّ
الدخلّعلىّأنهّالكميةّالتيّيمكنّاستهالكهاّمعّ
ّالمال ّرأس ّأصل ّمستوى ّعلى .ّالحفاظ

ّهذاّ) ّحول ّالمناقشة ّمن ّمزيد ّعلى وللحصول
(.ّلموضوعّيرجىّمراجعةّمقدمةّالفصلّالثامنا

ّاستهالكّ ّقيد ّأهمية ّمدى ّيرجع ّالسبب ولهذا
ّفيّ ّويظهر ّالحسابات، ّفي ّالثابت ّالمال رأس
ّالموازنةّ ّقيود ّبين ّالفرق ّأنه ّعلى ّحساب كل

ّعلىّأساسّاإلجماليّوالصافي ولقياسّالناتجّ.
ّمنّ ّفإنه ّالصافي، ّأساس ّعلى المحلي

ّ:الضروري
ّ .أّ ّاستهالك ّقياسّإنزال ّمن ّالثابت ّالمال رأس

 اإلنتاجّللناتجّالمحليّاإلجمالي،
ّبصافيّ .بّ ّالمال ّرأس ّتكوين ّإجمالي استبدال

ّللناتجّ ّاإلنفاق ّقياس ّفي ّالمال ّرأس تكوين
 المحليّاإلجمالي،

استبدالّإجماليّفائضّالتشغيلّبصافيّفائضّ .جّ
ّالمختلطّ ّالدخل ّإجمالي ّواستبدال التشغيل،

الدخلّللناتجّّبصافيّالدخلّالمختلط،ّفيّقياس
ّ.المحليّاإلجمالي

ّمن 30-88 ّإنزال ّيكونّّالناتجّكل ّاإلجمالي المحلي
ّتكوينّ ّوصافي ّإجمالي ّبين ّالفرق ّألن ّالثابت،ّمتكافئا  ّالمال ّرأس ّاستهالك ّهو ّالمال رأس
ّفائضّ ّمجموع ّبين ّالفرق ّهو ّمثلما تماما
التشغيلّوالدخلّالمختلطّعلىّأساسّاإلجماليّ

ولذلك،ّيعرفّّفيّالمقابلّعلىّأساسّالصافي؛
علىّأنهّالناتجّ(NDPّ)الناتجّالمحليّالصافيّ
ّ ّاإلجمالي GDPّ)المحلي ّاستهالكّ( ناقص
ّ.رأسّالمالّالثابت

ّ(048ّ3)الناتجّالمحليّالصافيّ
ّيساوي

ّ(583ّ3ّ)الناتجّالمخليّاإلجماليّ
ّ(.888)ناقصّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ
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ان،ّربماّيكونّللعمالّالحدوديينّفيّبعضّالبلد 30-84
ّتعويضاتّ ّقدر ّعلى ّكبيرا  ّتأثيرا  ّالموسميين ّمستحقةّأو ّإما ّتكون ّوالتي ّالموظفين ّأجور أو

ّ ّالخارج؛ّّللخارجالدفع ّالقبضّمن ّمستحقة أو
ّالمكتسبةّ ّاألجور ّأو ّالتعويضات ّأن حيث
ّبهاّ ّيقيم ّالتي ّالبلد ّإلى ّالمعادة ّولكن بالخارج

تضيفّ(ّمكانّعملهعلىّالعكسّمنّ)الموظفّ
ّلالستهالك ّالمتاح ّالمعيشية ّاألسر ّدخل .ّإلى

ّمقابلّ ّفي ّالقومي ّالدخل ّمفهوم ّفإن وبالتالي،
ّمنّ ّرئيسي ّأخر ّتجميع ّهو ّالمحلي الناتج

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّمجاميع ّعنّ. وفضال 
ّشكلّ ّفي ّالخارج ّمن ّالعائد ّالعاملة ّاليد دخل
ّالدخلّ ّفإن ّللموظفين، ّأجور ّأو تعويضات

وعلىّوجهّّ–تسبّبالخارجّعلىّرأسّالمالّالمك
فيّشكلّّ–(ّالنقدي)التحديدّرأسّالمالّالماليّ
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دخلّملكيةّيتمّتضمينهّفيّالدخلّالقوميّجنبا ّ
إلىّجنبّمعّأيّضرائبّعلىّالمنتجاتّتكونّ
ّالمقيمة ّالوحداتّغير ّقبل ّمن ّالدفع .ّمستحقة

ومنّناحيةّأخرى،ّيلزمّإنزالّالمدفوعاتّالمماثلةّ
ّبقيةّّالمتدفقة ّإلى ّالكلي ّاالقتصاد ّخارج إلى

ّللحصولّ ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّمن العالم
 .علىّالدخلّالقومي

ّ
علىّأنهّ(GNIّ)القوميّاإلجماليّّيعرفّالدخل 30-83

ّ ّاإلجمالي ّالمحلي GDPّ)الناتج زائدّ(
تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّالمستحقةّالقبضّ
ّالقبضّ ّالمستحق ّالملكية ّدخل ّزائد ّالخارج من

ّ ّأوّمن ّناقصّاإلعانات ّالضرائب ّزائد الخارج
الدعمّعلىّاإلنتاجّالمستحقةّالقبضّمنّالخارجّ
ّالمستحقّ ّالموظفين ّأجور ناقصّتعويضاتّأو
ّالمستحقّ ّالملكية ّدخل ّناقص ّللخارج الدفع
الدفعّللخارجّناقصّالضرائبّزائدّاإلعاناتّأوّ
ّللخارج ّالدفع ّالمستحقة ّالمنتجات ّعلى .ّالدعم

ّالتالية،ّأيّوفقّالمعادلة
 

 (1 864)الدخل القومي اإلجمالي 
ّيساوي

ّ(583ّ3)الناتجّالمحليّاإلجماليّ
ّالمستحقةّ ّالموظفين ّأجور ّأو ّتعويضات زائد

ّ(0)القبضّمنّالخارجّ
ّالخارجّ ّالقبضّمن ّالمستحق ّالملكية ّدخل زائد

(33)ّ
ّعلىّ ّالدعم ّأو ّناقصّاإلعانات ّالضرائب زائد

ّ ّالاإلنتاج ّالمستحقة ّالواردات ّمنّوعلى قبض
ّ(6)الخارجّ

ّالمستحقّ ّالموظفين ّأجور ناقصّتعويضاتّأو
ّ(8)الدفعّللخارجّ

ّللخارجّ ّالدفع ّالمستحق ّالملكية ّدخل ناقص
(45)ّ

ناقصّالضرائبّناقصُةّاإلعاناتّأوّالدعمّعلىّ
ّللخارجّ ّالدفع ّالمستحق ّالواردات ّوعلى اإلنتاج

(6)ّ
ّ

ّقياسهّّوكما 30-88 ّيتم ّللدخل ّمفهوم ّأي ّأعاله، ذكر
ّإنزالّاستهالكّرأسّالمالّ ّأفضلّبد علىّنحو

الصافيّّالثابت،ّوبالتالي،ّيعرفّالدخلّالقومي
(NNIّ ّناقصّ( ّاإلجمالي ّالقومي ّالدخل بأنه

ّ.استهالكّرأسّالمالّالثابت
 (1 642)الدخل القومي الصافي 

ّيساوي
ّ(503ّ3)الدخلّالقوميّاإلجماليّ

ّ(.888)استهالكّرأسّالمالّالثابتّناقصّ
ّ

 الدخل القومي المتاح للتصرف فيه. 5
ثمةّخطوةّإضافيةّبشأنّدراسةّتأثيرّبقيةّالعالمّ 30-80

علىّاالقتصادّالقوميّأالّوهيّتناولّالتحويالتّ
ّوتلكّ ّالخارج ّمن ّالقبض ّالمستحقة الجارية
ّوتشملّ ّللخارج؛ ّالدفع ّالمستحقة األخرى

ّم ّالقبض ّالمستحقة ّالخارجّالتحويالت ن

ّالعاملينّ ّالمواطنين ّمن ّالواردة التحويالت
ّ ّالكفاية ّفيه ّبما ّطويلة ّلفترة ّمنّ)بالخارج أكثر

حتىّيتمّمعاملتهمّعلىّأنهمّمقيمينّ(ّعامّواحد
ّأخر ّبمكان ّمعّ. ّالحال ّهو ّوكما ّذلك، ومع

ّالدفعّ ّالمستحقة ّالموظفين ّأجور ّأو تعويضات
رّمنّالخارج،ّفإنّهذهّالتحويالتّالواردةّمنّغي

ّعلىّ ّرئيسيا  ّتأثيرا  ّأنّيكونّلها ّالقوميالمقيمينّيمكن ّلالقتصاد ّالمتاحة ّالموارد وتجدرّ.
المالحظةّإلىّأنّالمساعداتّالخارجيةّأوّالتيّ

وبخالفّالمساعداتّالتنمويةّّ-تتمّعبرّالبحارّ
ّ ّالرأسمالية ّللمشاريع ّاألخرىّّ–بالنسبة هي

ّالسياق ّهذا ّفي ّمتضمنة ّالمحددّ. ّالنحو وعلى
الدفعّللخارجّعندّاالنتقالّمنّالدخلّالقوميّإلىّا ،ّفإنهّيلزمّحتما ّإنزالّالتحويالتّالمستحقةّسلف

 .الدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّفيه
ّ

عادةّماّيبينّالدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّفيهّ 30-87
–ّّ ّالقومي ّوالدخل ّالمحلي ّالناتج ّمن ّ–أكثر

ّالقوميّ ّالدخل ّويعرف ّالصافي؛ ّأساس على
ّللتصّر ّالمتاح ّفيه NNDIّ)ف ّالدخلّ( بأنه

زائدّالتحويالتّالجاريةّ(NNIّ)القوميّالصافيّ
ّالقبضّمنّالخارجّناقصّالتحويالتّ المستحقة

ّلخارج ّالدفع ّالمستحقة ّالجارية ّحيثّ. ومن
ّ:المعادلةّالحسابيةّعلىّالنحوّالتالي

 (1 604)الدخل القومي المتاح للتصرف فيه 
ّيساوي

ّ(038ّ3)الدخلّالقوميّالصافيّ
ّالخارجّزا ّمن ّالقبض ّالمستحقة ّالجارية ّالتخويالت ئد
(37)ّ

ّ(88)ناقصّالتحويالتّالجاريةّالمستحقةّالدفعّللخارجّ
ّ
مثال على مجموعة من الحسابات االقتصادية . د

 المدمجة والمتكاملة
30-85 ّ ّحرفّّتوسيعيمكن ّشكل ّعلى الحساباتّالتي

Tّّ ّجدول ّفي 3.30ّّوالمبينة حتىّّ 8.30و
ّقطاعاتّاال ّالتفصيلّتغطيّكافة ّوبقدر قتصاد

ّهذاّ ّمثل ّإلى ّويشار ّالحسابات؛ ّفي الالزم
ّالحساباتّ ّمن ّمجموعة ّبأنه ّالموسع العرض

ّوالمتكاملة ّالمدمجة ّاالقتصادية ّعلىّ. ومثال
ّ ّجداول 3.30ّّذلك ّفي8.30ّّو ّتظهر والتي

ّلنظامّ ّالعام ّالمحاسبي ّالبناء ّنفسه الوقت
ّمنّ ّمجموعة ّتعرض ّكما ّالقومية، الحسابات

ّالفرديةّّالبيانات ّالمؤسسية ّبالقطاعات الخاصة
 .وباالقتصادّككلّفضال ّعنّبقيةّالعالم

ّ
ّ:يجمعّالجدولّفيّعرضّواحدّكلّمماّيلي 30-81

 حسابات القطاع المؤسسي، 
 حسابات بقية العالم، و

 حسابات السلع والخدمات
 

ّفيّ 30-06 ّالمحافظة ّالجدولّمع ّتبسيطّهذا منّأجل
ّتكونّ ّوأن ّيلزم ّشموليته، ّعلي ّذاته الوقت
ّوالتدفقاتّ ّوالمعامالت ّالقطاعات تصنيفات
ّمستوىّ ّأعلى ّعند ّوالخصوم األخرىّواألصول
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ّ ّالتوحيد ّبنيةّّ–من ّفهم ّمع ّمتوافقة ّتكون أن
ّفاألعمدةّ ّذلك، ّومع ّالقومية؛ ّالحسابات نظام
ّأجلّ ّمن ّأخرى ّمرة ّتقسيمها ّيمكن والصفوف
ّمنّ ّلمزيد ّأو ّفرعية ّأو ّثانوية ّقطاعات إدخال
ّمنّ ّوغيرها ّالمعامالت ّلتصنيفات التفصيل

 .التدفقاتّواألصولّوالخصوم
ّ
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 الحسابات الجارية
ّكم 30-03 ّالمؤسسيةّّللحساباتثال ّللقطاعات الجارية

ّغيرّ ّبالشركات ّالخاص ّالعامود ّإلى أنظر
ّ.المالية

علىّ(565ّ8ّ)المخرجاتّّاإلنتاجيبينّحسابّ 30-08
ّالوسيطّ ّواالستهالك (377ّ3ّ)الجانبّاأليمن،

373ّ،ّصافي443ّ3ّإجماليّ)والقيمةّالمضافةّ
ّالمال3ّ ّرأس ّاستهالك ّإلى ّالمشير ّالفرق ،

ّ(387)الثابتّ ّالجانبّاأليسر، ّوتظهرّ(على ؛
ّ ّالمضافة ّلحسابّّ–القيمة ّالموازنة ّفيد وهي

مرةّأخرىّفيّنفسّالصفّباعتبارهاّّ–اإلنتاجّ
ّ.موردّمنّمواردّحسابّإدرارّأوّتوليدّالدخل

ّالدخلّّاالستخدامات 30-04 ّإدرار ّحساب في
(ّ ّالموظفين ّأجور ّأو (150ّ)تعويضات

ّ ّاألخرى 55ّ)والضرائب ّأوّ( ّاإلعانات ناقص
ّ ّالدعم ّاإلنتاج 48ّ)على ّالجانبّ( ّعلى تظهر

ّفائضّ ّكونه ّالموازنة ّقيد ّويطهر األيسر،
ّ ّالصافي 348ّ)التشغيل ّباعتبارهّ( ّأخرى مرة

 .موردّمنّمواردّحسابّتوزيعّالدخلّاألولي
ّ

ّيقيدّّتوزيعفيّحساب30-03ّّ 30-03 ّاألولي، الدخل
جنبا ّإلىّّ–(10ّ)دخلّالملكيةّالمستحقّالقبضّ ّ ّالتشغيل ّفائض ّمع الجانبّّعلىّ–جنب

ّالدفعّ ّالمستحق ّالملكية ّدخل ّويقيد األيمن،
(343ّ ّقيدّ( ّويكون ّاأليسر؛ ّالجانب على

،ّ(17)الموازنةّهوّصافيّميزانّالدخولّاألوليةّ
ويظهرّمرةّثانيةّباعتبارهّموردّمنّمواردّحسابّ

ّللدخل ّالثانوي ّالتوزيع ّالتوزيعّ. ّحساب ويبين
ّالمستحقةّ ّالجارية ّالتحويالت ّللدخل الثانوي

،ّبماّ(78)وكذلكّالمستحقةّالقبضّ(15ّ)دفعّال
ّالمتاحّ ّالدخل ّلصافي ّالموازنة ّقيد ّإلى يؤدي

ّ ّفيه 73ّ)للتصرف ّوالذيّ(. ّالقيد، ّهذا ويظهر
يمكنّوصفهّأيضا ّبالدخلّغيرّالموزعّللشركاتّ
 .غيرّالمالية،ّكموردّفيّاستخدامّحسابّالدخل

ّ
المعاملةّالوحيدةّالتيّتظهرّفيّاستخدامّحسابّ 30-08

ّل ّخاصّالدخل ّإدخال ّهي ّالشركات قطاعات
ّالتقاعدية؛ّ ّالمعاشات ّاستحقاقات ّفي بالتغير
ّوبالتاليّ ّاإلدخالّصفر، ّقيمة ّالحالة، وفيّهذه
ّ–يكونّلقيدّالموازنةّفيّاستخدامّحسابّالدخلّ

ّ ّاالدخار ّالمتاحّّ–وهو ّكالدخل ّالقيمة نفس
 .لتصرفّفيه

ّ
ّبالقطاعاتّ 30-00 ّالخاصة ّالحسابات ّقراءة ويمكن

ّ ّاألخذّالمؤسسية ّمع ّالنحو، ّهذا ّعلى األخرى

فيّاالعتبارّأنّالمعامالتّذاتّالصلةّتختلفّ
ّ.تبعا ّللقطاعّالمعني

 
 استخدام حساب الدخل

ّخاللهماّ 30-07 ّالتيّمن ّتبسيطّعرضّالطريقتين يتم
ّباالستهالكّ ّفيه ّللتصرف ّالمتاح ّالدخل يرتبط

،ّحيثّتعنىّأحدّهاتين3.30ّالنهائيّفيّجدولّ
عّالدخلّالعينيّمماّيؤديّالطريقتينّبإعادةّتوزي

ّالطريقةّ ّتعرض ّبينما ّالفعلي، ّاالستهالك إلى
ّإلىّ ّوصوال  ّاالستهالك ّعلى ّاإلنفاق ّويتمّاألخرى الدخلّالمتاحّللتصرفّفيهّبشكلّمباشر؛
ّالعينيّ ّالدخل ّتوزيع ّإعادة ّحساب ّبين الدمج
ّفيهّ ّللتصرف ّالمتاح ّالدخل ّحساب واستخدام

ّعلى ّحسابّالدخل ّاستخدام ّمع النحوّّالمعدل
ّ ّفيه ّللتصرف ّالمتاح ّالدخل ،437ّالتالي؛

للمؤسساتّغير47ّّصافي،ّللحكومةّالعامة،ّوّ
ّوّ ّالمعيشية، ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة

ّالمعيشية831ّ3ّ ّلألسر ّعلىّ. واإلنفاق
ّ ّهو ّالنهائي 488ّّاالستهالك ّو 48ّللحكومة،

للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
واإلنفاقّ.ّلألسرّالمعيشية638ّ3ّالمعيشية،ّوّ

ّ ّهو ّاالستهالك ّعلى 411ّ3ّالكلي ويتمّ.
ّالمتاحّ ّالدخل ّباعتباره ّلالدخار التوصل
ّاالستهالكّ ّعلى ّاإلنفاق ّناقصا  ّفيه للتصرف

 .النهائي
ّ

 الحسابات التراكمية
ّالحساباتّ 30-05 ّتسلسل ّالتراكمية ّالحسابات تتبع

ّسبيلّ ّعلى ّالمؤسسية؛ ّللقطاعات الجارية
ّالمثال،ّصا .318ّفيّاالدخارّلألسرّالمعيشية

كتحويالت8ّّوتدفع84ّّوتقبضّاألسرّالمعيشيةّ
ّرأسمالية ّفيّ. ّالتغيرات ّقيمة ّتكون وبالتالي،

ّلالدخارّ ّنتيجة ّملكيتها ّحقوق صافي
ّّوللتحويالت ّهو 836ّالرأسمالية ّاألسرّ. ولدى
كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت35ّّالمعيشيةّ

(88ّّ ّالمال ّرأس ّتكوين ّبعدّكصافي الثابت
ّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك ،ّ((84)خصم

ّ ّالمخزونات ّفي ّواالستحواذات8ّوالتغيرات ،
ّ ّالثمينة ّالمقتنيات ّفي ّالتصرف .8ّناقص

ّاألصولّ ّعن ّتنازالتها ّناقص واستحواذاتها
ّاألراضي) )ّ ّتبلغ ّالمالية ّغير ّالمنتجة .3ّغير

ّ ّالمعيشية ّإقراضّاألسر 373ّوصافي وتتكبدّ.
ّماليةّ ّ(ّيصاف)خصوم ،ّوتحوزّعلى38ّقدرها
ّ ّمالية ّصافي)أصول )ّ ّوالتغيرات351ّقدره ،

ّ ّاألصول ّحجم ّفي ّاألصول8ّاألخرى ّوقيمة ،
المحتجزةّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّازدادتّبقدرّ

نتيجةّلتغيراتّفيّأسعارّكلّمنّاألصول10ّّ
؛ّوالّ(30)،ّواألصولّالماليةّ(56)غيرّالماليةّ

ّ ّاسمية ّحيازة ّخسائر ّأو ّأرباح علىّتوجد
ّخصوماتهاّ ّيعنيّأنّكافة ّما ّوهو خصوماتها،
ّالقوميةّ ّبالعملة ّوربما ّ ّنقدية ّبقيم مقومة

ّ.لالقتصادّالمعني
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ّمنّ 51-16 ّجزء ّأيضا  ّهي ّالعمومية الميزانيات
ّوالمتكاملة؛ّ ّالمدمجة ّاالقتصادية الحسابات
ّالتراكميةّ ّالحسابات ّبين ّالعالقات ولرؤية

ّ ّالعامةّوالميزانيات ّالحكومة ّلنأخذ العمومية،
511ّكمثال،ّحيثّأنّاألصولّاالفتتاحيةّهيّ

5ّ(116ّّ ّو ّمالية ّغير أصول061ّّأصول
ّ(مالية ّاالفتتاحية ّوالخصوم ّوبالتالي111ّ، ،

وزادتّالقيمةّالكليةّ.261ّصافيّحقوقّالملكيةّ
،ّوالناتجةّعن11ّلألصولّغيرّالماليةّبمقدارّ

ّاألصول ّهذه ّفي ّالتغيرات ّفيّّكافة المقيدة
جماليّتكوينّرأسّالمالّ -)،ّواستهالكّرأسّالمالّالثابتّ(01)الثابتّالحساباتّالتراكمية،ّوا 

،ّ(0)،ّوصافيّالحيازةّمنّاألصولّالثمينةّ(21
وصافيّالحيازةّمنّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّ

،ّ(0)،ّوالتغيراتّاألخرىّفيّالحجمّ(2)الماليةّ
ّ ّاالسمية ّالحيازة ّوانخ(22)وأرباح فضتّ،
ّ ّبمقدار ّالمالية ّاألصولّ)6ّاألصول صافي
ّالتغيراتّاألخرىّ(50)الماليةّالمتخلصّمنهاّ ،

ّ ّالحجم ّ(0)في ّاالسمية ّالحيازة ّأرباح ،(5ّ.))
ّبمقدارّ ّالخصوم ّزادت ّاأليمن، ّالجانب وعلى

ّالتغيراتّ(502) ّكافة ّعن ّأخرى ّمرة ّوالناتج ،
ّالتراكميةّ ّالحسابات ّفي ّالمقيدة ّالخصوم في

ّّصافيّتكبد) ّالتغيراتّاألخرىّ(60)الخصوم ،
ّ ّالحجم ّ(2)في ّالخصوم ّتقييم ّإعادة ،(1ّ.))

+121ّّ)200ّ5ّوبالتالي،ّاألصولّالختاميةّ
011)ّ ّاإلقفالية ّأو ّالختامية ّوالخصوم ؛116ّ،

ّالختاميّ ّحيثّ(222)وصافيّحقوقّالملكية ،
ّ ّقدره ّالعام ّمدى ّعلى ّانخفاض .12ّيظهر

ّفيّصافيّحقّو ّالتغير ّهذا قّوتلخصّمصادر
ّعلىّالجانبّاأليمنّمنّالحسابّالذيّ الملكية
ّالعمومية،ّ ّالميزانيات ّفي ّالتغير يعرض
ّنتيجةّ ّالملكية ّحقوق ّصافي ّفي والتغيرات

ّ ّالرأسمالية ّوالتحويالت ّأنظر60ّ-)لالدخار ،
ّحسابّرأسّالمال ّمن ّالجانبّاأليمن ،ّ(أيضا 
ّاألصولّ ّللتغيراتّاألخرىّفيّحجم -)ونتيجة

ّالجانب2 ّأيضا  ّأنظر ّحسابّّ، ّمن األيمن
ّاألصول ّحجم ّفي ّاألخرى ّونتيجةّ(التغيرات ،
ّ ّالرسمية ّالحيازة ّخسائر ّأنظر01ّ)ألرباحّأو ،

 (.أيضاّالجانبّاأليمنّمنّحسابّإعادةّالتقييم
ّ
 حساب بقية العالم. 2

ّفإنّحساباتّبقيةّ 51-10 ّسبق، ّهوّموضحّفيما وكما
ّالعالم؛ّ ّبقية ّنظر ّوجهة ّمن ّعرضها ّيتم العالم

ّا ّمن ّفالواردات ّوالخدمات 266ّ)لسلع هيّ(
ّأنهاّ ّمن ّالرغم ّعلى ّالعالم، ّلبقية ّبالنسبة مورد
ّالقومي،ّ ّاالقتصاد ّمن ّللخارج ّتدفقا  تمثل

ّ ّالعالم(120)والصادرات ّلبقية ّاستخدام .ّهي
ّاأليمنّ ّالجانب ّعلى ّالواردات ّتظهر وبالتالي،
ّالجانبّاأليسر ّوالصادراتّعلى ّالجدول، .ّمن

ّ ّللسلع ّالخارجي ّالحساب والخدماتّعلىّويبين
ّللقطاعاتّ ّاإلنتاج ّحسب ّمستوى نفس

ّالمؤسسية ّللسلعّ. ّالخارجي ّالميزان ويبلغ
ّوبالعالمةّالموجبةّيصبحّهو25ّ-والخدماتّ ،

ّ ّالعالم ّبقية ّتشغيل ّبالنسبةّ)فائض عجز
 .والعكسّبالعكس(ّلالقتصادّالقومي

ّ
،ّفإن0151ّوكماّهوّموضحّفيماّيتعلقّبجدولّ 51-15

ّاأل ّللدخل ّالخارجي ّالميزان ّهو ،50ّ-ولي
ّالثانويّ ّيؤديّإلىّميزان01ّوللدخل ّما ّوهو ،

 .50-خارجيّجاريّقدرهّ
ّ

ّبالحساباتّالتراكميةّ 51-12 ّالمعامالتّالخاصة تظهر
ّتكونّ ّعندما ّالعالم ّببقية ّالخاصة ّاألعمدة في

وبشكلّرئيسيّالتحويالتّالرأسماليةّ)ذاتّصلةّ
؛ّوتعرضّأعمدةّبقيةّالعالمّ(والمعامالتّالمالية

لّوالخصومّلبقيةّالعالمّوجها ّلوجهّمركزّاألصّو
حسابّاألصولّوالخصومّ)معّاالقتصادّالقوميّ

ّالخارجية التغيراتّفيّصافيّ"ويتوافقّصفّ(.
ّوالتحويالتّ ّلالدخار ّنتيجة ّالملكية حقوق

ّالرأسمالية معّالميزانّّ–بالنسبةّلبقيةّالعالمّّ–"
 .الخارجيّالجاريّومعّالتحويالتّالرأسمالية

ّ
 والخدماتحساب السلع . 3

ّوالمتكاملة،ّ 30-74 ّالمدمجة ّاالقتصادية ّالحسابات في
ّعامودّ ّفي ّوالخدمات ّالسلع ّحساب يعرض
ّالمتنوعةّ ّالمعامالت ّويعكس ّصف؛ وليسّفي
ّحساباتّ ّفي ّتظهر ّالتي ّوالخدمات ّالسلع في

ويظهرّاالستهالكّالوسيطّ.ّالقطاعاتّالمؤسسية
واالستهالكّالنهائيّكاستخداماتّفيّالحساباتّ

ّعل ّالحساباتالمؤسسية ّمن ّالجانبّاأليسر .ّى
ّيظهرانّفيّ ّوالخدمات، ّلحسابّالسلع وبالنسبة
ّوذلكّ ّاأليمن، ّالجانب ّعلى ّالموجود العامود
ّيكونّ ّاأليمن ّالجانب ّأن ّمن ّالرغم على
ّواالستهالكّ ّللموارد ّعام ّبشكل مخصصا 

ّاستخدام ّاستخدامّ. ّفي ّالمتمثلة ّالحيلة وهذه
ّا ّمن ّبدال  ّالحساب ّمن ّالمقابل لطريقةّالجانب

ّوالخدماتالمعتادةّتعطيّتوازنا ّللصفّلكلّفيدّمنّالقيودّ ّالسلع ّحساب ّفي ّتظهر .ّالتي
وبالنسبةّلجانبّالمواردّمنّالجدول،ّفإنّاألرقامّ
ّهيّ ّوالخدمات ّالسلع ّعامود ّفي ّتظهر التي
ّقبلّ ّمن ّالحاصل ّلالستخدام ّمناظرة أرقام

ّالعالم ّوبقية ّالقطاعات ّمختلف الصادراتّ:
ّاالست(836) ،ّ ّالوسيط ،ّ(554ّ3)هالك

ّ ّالنهائي ّتكوينّ(411ّ3)االستهالك ّإجمالي ،
ّ ّالثابت ّالمال ّفيّ(470)رأس ّالتغيرات ،

صافيّحيازةّاألصولّالثمينةّ(85ّ)المخزوناتّ
وعلىّجانبّاالستخدامّمنّالجدول،ّفإنّ(.36ّ)

األرقامّالموجودةّفيّعامودّالسلعّوالخدماتّهيّ
ّالقطاعا ّمختلف ّلموارد ّمناظرة ّوبقيةّأرقام ت

ّالعالم :ّ ّ(311)الواردات ّوالمخرجات ،(063ّ
4ّ ّناقصّ(. ّالضرائب ّالجانب، ّنفس وعلى

ّ ّالمنتجات ّعلى ّالدعم ّأو ،ّ(344)اإلعانات
ّالسلعّ ّعامود ّفي ّمباشر ّبشكل ّتظهر حيث

ّوالخدمات .ّ ّناقصّّ–وهي ّالضرائب أي
مكونّمنّّ–اإلعاناتّأوّالدعمّعلىّالمنتجاتّ

ّ ّالسلع ّالمعروضّمن ّقيمة والخدماتّمكونات
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ّالمخرجاتّأليّ ّفيّقيمة ّنظير والتيّليسّلها
 .قطاعّمؤسسي

 
 عمود االقتصاد الكلي  .3
 
ّالخاصةّباالقتصادّّيزالالّ 30-73 يتعينّشرحّاألعمدة

ّالضرائبّناقصّاإلعاناتّأوّ ّوباستثناء الكلي؛
لىّعأوّصافيّالضرائبّ)الدعمّعلىّالمنتجاتّ

ّالمنتجات ّوالصافي،ّ( ّاإلجمالي ّالمحلي والناتج
ّهيّ ّاألعمدة ّتلك ّفي ّالمتواجدة ّاألرقام فإن
ّللقطاعاتّ ّالمقابلة ّاألرقام ّمجموع ببساطة

ّالمؤسسية ّلالقتصادّ. ّاإلنتاج ّحساب ويشمل
ّ ّّ–الكلي ّّ–كموارد ّأن؛ّ)المخرجات أي

ّ ّلالقتصاد ّالكلية ،ّ(063ّ4)المخرجات
ّأو ّاإلعانات ّناقص ّعلىّّوالضرائب الدعم

ّعلىّ،ّحيثّأنّالرقمّالمذكورّأخيرا ّ(344)المنتجاتّ ّيظهر ّالذي ّللرقم ّالمناظر ّالرقم يمثل
ّبالسلعّ ّالخاص ّالعمود ّفي ّاأليسر الجانب

ّوالخدمات ّمنّ. ّاالستخدامات ّجانب ويبين
ّاالستهالكّ ّالكلي ّلالقتصاد ّاإلنتاج حساب

،ّوالناتجّالمحليّوفقا ّألسعارّ(554ّ3)الوسيطّ ّ ّ)السوق 583ّ3ّإجمالي ّصافي ،048ّ3ّ.)
والرقمّالمذكورّأخيرا ّهوّمجموعّالقيمةّالمضافةّ

ّناقصّاإلعاناتّ ّوالضرائب ّالقطاعات لمختلف
ومنّثمّيظهرّالناتجّ.ّأوّالدعمّعلىّالمنتجات

ّمواردّ ّمن ّكمورد ّاأليمن ّالجانب ّعلى المحلي
ّالكلي ّلالقتصاد ّالدخل ّإدرار ّأو ّتوليد .ّحساب

صّاإلعاناتّأوّالدعمّويتمّعرضّالضرائبّناق
ّأخرىّعلىّالجانبّاأليسرّ علىّالمنتجاتّمرة
ّوعلىّ ّالكلي ّباالقتصاد ّالخاص ّالعمود في

ولبقيةّ)الجانبّاأليمنّكموردّمنّمواردّالحكومةّ
ّاالقتضاء ّعند ّالعالم، ّالتوجيهّ(. ّهذا ويجرى

ّأوّ ّاإلعانات ّعلى ّناقص ّللضرائب المزدوج
ّعلى ّالحصول ّأجل ّمن ّالمنتجات ّعلى ّالدعم

ّ ّالمحلي ّّ–الناتج ّوصافي بشكلّّ–إجمالي
ّموضحّ ّهو ّكما ّالعامة، ّالحسابات ّفي مباشر

 .أعاله
ّ

ّباالقتصادّّالقيود 30-78 ّالخاصة ّاألعمدة ّفي األخرى
الكليّالّتحتاجّإلىّشرحّأوّتفسير؛ّويتمّعرضّ

038ّ)صافيّالدخلّالقوميّوفقا ّألسعارّالسوقّ
بشكلّمباشرّباعتبارهّمجموعّميزانّالدخولّ(3ّ

ّذلك،ّاألول ّعلى ّعالوة ّالقطاعات؛ ّلمختلف ية
فإنّالدخلّالقوميّالمتاحّللتصرفّفيهّواالدخارّ
ّهيّ ّإليها ّالتوصل ّيتم ّذلك، ّإلى ّوما القومي،

ّ.األخرىّبشكلّمباشر
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 االستخدامات –ملخص الحساب الجاري متضمنًا تفاصيل القطاع : 4.16جدول 
            االستخدامات

الشركات غير  المعامالت وقيود الموازنة
 المالية

الشركات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
 األسر المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

حساب بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

المجم
 وع

 499 499        واردات السلع والخدمات
 392 392        واردات السلع 

 107 107        واردات الخدمات
 540  540       صادرات السلع والخدمات

 462  462       صادرات السلع 
 78  78       صادرات الخدمات

          حساب اإلنتاج

 3 604 3        المخرجات
604 

 3 077 3        المخرجات السوقية
077 

 147 147        الذاتيالمخرجات لالستخدام النهائي 
 380 380        المخرجات غير السوقية

 1   883 1 17 115 222 52 477 1 االستهالك الوسيط
883 

 141 141        الضرائب على المنتجات
 8- 8-        (-)اإلعانات أو الدعم على المنتجات 

الناتج المحلي / القيمة المضافة، إجمالي 
 1   854 1 15 155 126 94 331 1 اإلجمالي

854 
 222   222 3 23 27 12 157 استهالك رأس المال الثابت
الناتج المحلي / القيمة المضافة، صافي 

 1   632 1 12 132 99 82 174 1 الصافي
632 

 41-  41-       الميزان الخارجي للسلع والخدمات
          حساب توليد الدخل

          

   150 1 11 11 98 44 986 تعويضات الموظفين
1 

150 
 235   235      الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات

 141   141      الضرائب على المنتجات
 94   94 1 0 1 4 88 الضرائب األخرى على اإلنتاج

 44-   44-      اإلعانات 
 8-   8-      اإلعانات على المنتجات

 36-   36- 0 1- 0 0 35- اإلعانات األخرى على اإلنتاج
 452   452 3 84 27 45 292 فائض التشغيل، إجمالي

 61   61  61    الدخل المختلط، إجمالي
استهالك رأس المال الثابت على إجمالي 

    214 3 15 27 12 157 فائض التشغيل
استهالك رأس المال الثابت إجمالي الدخل 

    8  8    المختلط
 238   238 0 59 0 34 135 صافيفائض التشغيل، 

 53   53  53    الدخل المختلط، صافي
          حساب توزيع الدخل األولي 

          
          

 6  6       تعويضات أو أجور الموظفين
 0         الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات

 0         اإلعانات 
 435  44 391 6 41 42 168 134 دخل الملكية

الدخل / ميزان الدخول األولية، إجمالي 
 1   864 1 4 381 1 198 27 254 القومي، إجمالي

864 
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الدخل / ميزان الدخل األولي، صافي 
   642 1 1 358 1 171 15 97 القومي، صافي

1 
642 

          حساب التوزيع الثانوي للدخل
          

 1  17 212 1 7 582 248 277 98 التحويالت الجارية
229 

الضرائب الجارية على الدخل، والثروة، وما 
 213  1 212 0 178 0 10 24 إلى ذلك

 333  0 333  333    صافي المساهمات االجتماعية
المنافع االجتماعية بخالف التحويالت 

 384  0 384 5 0 112 205 62 االجتماعية العينية
 52   52   52   النقديةمنافع المساعدات االجتماعية 

 299  16 283 2 71 136 62 12 التحويالت الجارية األخرى

 1   826 1 37 219 1 317 25 228 الدخل المتاح للتصرف فيه، إجمالي
826 

 1   604 1 34 195 1 290 13 71 الدخل المتاح للتصرف فيه، صافي
604 

استخدام حساب الدخل المتاح للتصرف 
          فيه
          

 1   399 1 32 015 1 352   اإلنفاق على االستهالك النهائي
399 

التعديل تبعًا الستحقاقات المعاشات 
 11  0 11 0  0 11 0 التقاعدية

 427   427 5 215 35- 14 228 االدخار، إجمالي
 205   205 2 192 52- 2 71 االدخار، صافي

 13-  13-       الميزان الخارجي الجاري
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 الموارد –ملخص الحساب الجاري متضمنًا تفاصيل القطاع (: تابع) 4.16جدول 
 الموارد           

الشركات غير  المعامالت وقيود الموازنة
 المالية

الشركات 
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم 
 األسر المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

المجم
 وع

 499  499       واردات السلع والخدمات
 392  392       واردات السلع 

 107  107       واردات الخدمات
 540 540        صادرات السلع والخدمات

 462 462        صادرات السلع 
 78 78        صادرات الخدمات

          حساب اإلنتاج

 3   604 3 32 270 348 146 808 2 المخرجات
604 

 3   077 3 0 123 0 146 808 2 المخرجات السوقية
077 

 147   147 0 147 0 0 0 المخرجات لالستخدام النهائي الخاص
 380   380 32  348   المخرجات غير السوقية

  883 1        االستهالك الوسيط
 141   141      الضرائب على المنتجات
 8-   8-      (-)اإلعانات على المنتجات 

          
          
          
          

          حساب توليد الدخل
الناتج المحلي / القيمة المضافة، أجمالي 

 1   854 1 15 155 126 94 331 1 اإلجمالي
854 

الناتج المحلي / القيمة المضافة، الصافي 
 1   632 1 12 132 99 82 174 1 الصافي

632 
          تعويضات الموظفين

          الضرائب على اإلنتاج وعلى الواردات
          الضرائب على المنتجات

          الضرائب األخرى على اإلنتاج
          اإلعانات 

          اإلعانات على المنتجات
          اإلعانات األخرى على اإلنتاج
          حساب توزيع الدخل األولي 

 452   452 3 84 27 46 292 فائض التشغيل، إجمالي
 61   61  61    الدخل المختلط، إجمالي

 238   238 0 69 0 34 136 فائض التشغيل، صافي
 53   53  53    الدخل المختلط، صافي

 1   154 1  154 1    تعويضات الموظفين
154 

    235   235   اإلنتاج وعلى الوارداتالضرائب على 
 44-   44-   44-   اإلعانات 

 435  38 397 7 123 22 149 96 دخل الملكية
          حساب التوزيع الثانوي للدخل

إجمالي، الدخل / ميزان الدخول األولية 
 1   864 1 4 381 1 198 27 254 القومي، إجمالي

864 
الدخل / ميزان الدخل األولي، صافي 

 1   642 1 1 358 1 171 15 97 القومي، صافي
642 

 1  55 174 1 40 420 367 275 72 التحويالت الجارية 
229 

 213  0 213   213   الضرائب الجارية على الدخل، والثروة، الخ
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 333  0 333 4 0 50 213 66 صافي المساهمات االجتماعية
المنافع االجتماعية بخالف التحويالت 

 384  0 384  384    االجتماعية العينية
 52   52  52    منافع المساعدات االجتماعية النقدية

 299  55 244 36 36 104 62 6 التحويالت الجارية األخرى
          
          

استخدام حساب الدخل المتاح للتصرف 
          فيه

 1   826 1 37 219 1 317 25 228 الدخل المتاح للتصرف فيه، إجمالي
826 

 1   604 1 34 196 1 290 13 71 الدخل المتاح للتصرف فيه، صافي
604 

  399 1        اإلنفاق على االستهالك النهائي
التعديل تبعًا للتغير في استحقاقات 

  0 11  11    المعاشات التقاعدية
11 

ّ
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 األصول والتغيرات في األصول –ملخص للحسابات التراكمية والميزانيات العمومية متضمنًا تفاصيل القطاع : 5.16جدول 
           التغيرات في األصول

الشركات غير  المعامالت وقيود الموازنة
 المالية

الشركات 
األسر  الحكومة العامة المالية

 المعيشية

المؤسسات 
غير الهادفة 

التي للربح 
تخدم األسر 

 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 المجموع والخدمات

          حساب رأس المال
          
          

 414   414 5 55 38 8 308 إجمالي تكوين رأس المال
 192   192 2 32 11 4- 151 صافي تكوين رأس المال

 376   376 5 48 35 8 280 إجمالي تكوين رأس المال الثابت
 222-   222- 3- 23- 27- 12- 157- استهالك رأس المال الثابت

إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
          بحسب نوع األصل

 28   28 0 2 0 0 25 المخزوناتالتغيرات في 
 10   10 0 5 3 0 2 صافي حيازة األصول الثمينة

 0   0 1 4 2 0 7- صافي حيازة األصول غير المنتجة
التحويالت الرأسمالية، المستحقة 

          القبض
التحويالت الرأسمالية، المستحقة 

          الدفع
          

صافي )+( / صافي اإلقراض 
 0  10- 10 4- 174 103- 1- 55- (-)االقتراض 

          الحساب المالي
          

 438  47 438 2 189 10- 172 83 صافي حيازة األصول المالية
الذهب النقدي وحقوق السحب 

 0  1 1-    1-  الخاصة
 100  11 89 2 64 25- 10 39 العملة والودائع

 95  9 86 1- 10 4 66 7 األوراق المالية عدا األسهم
 82  4 78 0 3 3 53 19 القروض

 119  12 107 0 66 3 28 10 حصص وأسهم صندوق االستثمار
التأمين  الفني االحتياطيبرامج 

 48  0 48 0 39 1 7 1 والمعاشات التقاعدية

 أسهمالمشتقات المالية وعقد خيار 
 14  0 14 0 3 0 8 3 الموظفين

/ الحسابات األخرى برسم القبض
 25  10 15 1 4 5 1 4 الدفع

          
حساب التغيرات األخرى في حجم 

          األصول

 المجموع الكلي للتغيرات األخرى
 13   13 0 0 0 1- 14 في الحجم

 7-   7- 0 0 3- 2- 2- األصول المنتجة غير المالية
 17   17 0 0 3 0 14 األصول غير المنتجة غير المالية

 3   3 0 0 0 1 2 األصول المالية
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          حساب إعادة التقييم

          االسمية االقتناءمكاسب وخسائر 
 280   280 8 80 44 4 144 الماليةاألصول غير 

 91  7 84 2 16 1 57 8 الخصوم المالية/ األصول
          

          المحايد االقتناءمكاسب وخسائر 
 198   198 6 56 32 3 101 األصول غير المالية

 148  12 136 3 36 8 71 18 الخصوم المالية/ األصول
          

          الحقيقية االقتناءمكاسب وخسائر 
 82   82 2 24 12 1 43 األصول غير المالية

 57-  5- 52- 1- 20- 7- 14- 10- الخصوم المالية/ األصول
          

          المخزونات والتغيرات في األصول
          الميزانية العمومية االفتتاحية

 621 4   621 4 159 429 1 789 93 151 2 األصول غير المالية
 036 9  805 231 8 172 260 3 396 421 3 982 الخصوم المالية/ األصول

          
التغيرات الكلية في األصول 

          والخصوم
 482   482 11 116 57 2- 300 األصول غير المالية

 577  54 523 4 205 9- 230 93 الخصوم المالية/ األصول
          
          
          

          الميزانية العمومية الختامية
 103 5   103 5 170 545 1 846 91 451 2 األصول غير المالية

 613 9  859 754 8 176 465 3 387 651 3 075 1 الخصوم المالية/ األصول
ّ
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الخصوم وصافي حقوق  –ملخص للحسابات التراكمية والميزانيات العمومية متضمنًا تفاصيل القطاع (: تابع) 5.16جدول 
 الملكية والتغيرات الطارئة عليهم

 التغيرات في الخصوم وفي صافي حقوق الملكية        

 المعامالت وقيود الموازنة
الشركات 

غير 
 المالية

الشركا
ت 

 المالية

الحكو 
مة 

 العامة

األسر 
المعيش

 ية

المؤسسات غير 
الهادفة للربح التي 

 تخدم األسر المعيشية

االقتصاد 
السلع  بقية العالم الكلي

 المجموع والخدمات

          حساب رأس المال
 20   205 2 192 52- 2 71 االدخار، صافي

 13-  13-       الميزان الخارجي الجاري
 414 414        إجمالي تكوين رأس المال
 192 192        صافي تكوين رأس المال

 376 376        إجمالي تكوين رأس المال الثابت
 222- 222-        استهالك رأس المال الثابت

          إجمالي تكوين رأس المال الثابت بحسب نوع األصل
 28 28        المخزوناتالتغيرات في 

 10 10        صافي حيازة النفائس
 0 0        صافي حيازة األصول غير المنتجة

 66  4 62 0 23 6 0 33 التحويالت الرأسمالية، المستحقة القبض
 66-  1- 65- 3- 5- 34- 7- 16- التحويالت الرأسمالية، المستحقة الدفع

 192  10- 202 1- 210 90- 5- 88 التغيرات في صافي القيمة نتيجة االدخار والتحويالت الرأسمالية
          

          الحساب المالي

- 1- 55- (-)صافي االقتراض )+( / صافي اإلقراض 
103 174 -4 10 -10  0 

 483  57 426 5 15 93 173 139 صافي حيازة الخصوم
          الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة

 100  2- 102   37 65  العملة والودائع
 95  21 74 0 0 38 30 6 األوراق المالية عدا األسهم

 82  35 47 5 11 9 0 21 القروض
 119  14 105    22 83 االستثمارحصص وأسهم صندوق 

 48  0 48   0 48  الفنية التأمين والمعاشات التقاعدية االحتياطيبرامج 
 14  3 11 0 0 0 8 3 المشتقات المالية و عقد الخيار ألسهم الموظفين

 25  14- 39  4 9 0 26 الدفع/ الحسابات األخرى برسم القبض
          

          حجم األصول حساب التغيرات األخرى في
 3   3 0 1 2 0 0 التغيرات الكلية األخرى في الحجم

          األصول المنتجة غير المالية
          األصول غير المنتجة غير المالية

 3   3 0 1 2 0 0 األصول المالية
    10 0 1- 2- 1- 14 التغيرات في صافي القيمة نتيجة للتغيرات األخرى في حجم األصول

          حساب إعادة التقييم
          أرباح وخسائر الحيازة االسمية

          األصول غير المالية
 91  15 76 0 0 7 51 18 الخصوم المالية/ األصول

 االقتناءخسائر / التغيرات في صافي حقوق الملكية نتيجة مكاسب
 280  8- 288 10 95 38 10 134 االسمية
          المحايد االقتناءخسائر / مكاسب

          األصول غير المالية
 148  22 126 3 5 13 68 37 الخصوم المالية/ األصول

 214  10- 208 6 87 27 6 82 خسائر الحيازة المحايدة/ التغيرات في صافي حقوق الملكية نتيجة أرباح
          أرباح وخسائر الحيازة الحقيقية

          األصول غير المالية
 57-  7- 50- 3- 5- 6- 17- 19- الخصوم المالية/ األصول

 66  2 80 4 9 11 4 52 الحقيقية االقتناءخسائر / التغيرات في صافي القيمة نتيجة مكاسب
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          المخزونات والتغيرات في الخصوم وفي صافي القيمة
          الميزانية العمومية االفتتاحية

          األصول غير المالية

 3 221 3 الخصوم المالية/ األصول
544 687 189 121 7 762 1 274  9 036 

 4 498 30- 88- صافي القيمة
500 210 5 090 -469  4 621 

          التغيرات الكلية في األصول والخصوم
          األصول غير المالية

 577  72 505 6 16 102 224 157 الخصوم المالية/ األصول
 482  18- 500 9 305 54- 4 236 التغيرات في صافي القيمة، المجموع الكلي

 192  10- 202 1- 210 90- 5- 88 االدخار والتحويالت الرأسمالية
 10   10 0 1- 2- 1- 14 التغيرات األخرى في حجم األصول

 280  8- 288 10 95 38 10 134 االسمية االقتناءخسائر / مكاسب
 198  10- 208 5 87 27 6 82 المحايد االقتناءخسائر / مكاسب
 82  2 80 4 9 11 4 52 الحقيقية االقتناءخسائر / مكاسب

          الميزانية العمومية الختامية
          األصول غير المالية

 3 378 3 الخصوم المالية/ األصول
768 789 205 127 8 267 1 346  9 613 

 4 444 25- 148 صافي القيمة
805 219 5 590 -487  5 103 

ّ
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 قضايا متعددة الجوانب وقضايا أخرى : الفصل السابع عشر

 خاصة
 معاملة التأمين االجتماعي: الجزء األول

 : مقّدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ّلبوليصة 17-1 ّالتعريفات ّأبسط ّومن ّالتأمينّ/ وثيقة

الوحدةّمينّوّبينّأالتّةيتمّبينّشركّااتفاقكونهاّ
ّّ,المؤسسي ة ّعليها ّيطلق ّةالحاملّةالشركوالتي

ّالتامين ّاالتفاقّ.لسند ّلهذا ّالشركّ,تبعا ّةفان
ّالتامينّةالحامل ّّ,لسند ّبدفع ّةلشركّ(قسط)تقوم

ّ,وقوعّحدثّعرضيّوفيّحالةّ,ةالتامينّالمذكوّر
ّالت ّشركه ّالشركأتقوم ّتعويضّلهذه ّبدفع ّةمين

فانّتلكّّ,الطريقةوّبهذهّّ,مينألسندّالتّالحاملة
ّّ,ةالمؤمنّةالشرك ّمنّّبحمايةتقوم نفسها

ّةتواجههاّمنّشركّأنمنّالممكنّّالتيّاألخطار
بدالّمنّدفعهاّاألقساطّمنّخاللّدفعّّ,التامين

وّّألقساطلالتسجيلّالبسيطّّأنغيرّ.ّكتعويض
ّّالتيّالفعليةالتعويضاتّ ّدفعها ّحساباتّفيتم

ّ,قدّالّتوضحّّالقوميةبنظمّالحساباتّّالخاصة
ّ ّأّالعالقة,والّتعكسّفعليا بينّّمدىّاالرتباطو

ّالمدفوعاأل ّالتعويضاتّةقساط ّّ,و عنّوفضال
ّأخرىفانّبعضّالمعامالتّيتمّتقسيمهاّوّّ,ذلك
ّ ّّتوزيعهايتم ّمن ّأوذلك ّالوصول تلكّّإلىجل

ّاالقتصادي ّّالكامنةّةالعمليات ّالجاريّو تلك
ّ.تنفيذها

17-2 ّ ّالتأمينّالمباشر)ويعد ّالتامينّ( ّأنواع ّأكثر من
حيثّيتمّإصدارّهذهّالوثيقةّمنّخاللّ,ّشيوعا

ّأخرى ّمؤسس ة ّلصالح ّتأمين ّشركه ّمنّ. و
ّشركاتّ ّتزويد ّهي ّباالهتمام ّالجديرة األمور
ّوهوّ ّأخرى ّتأمين ّلشركات ّبصالحيات التأمين

ّ(.إعادةّالتأمين)اّيدعىّبـّم
ّعشرّ 17-3 ّالسابع ّالفصل ّمن ّالجزء ّهذا ُيعنى

ّالتامين ّبالتامينّالمباشرّوّأعاده حيثّيناقشّ,
ّالمتعلقةّ ّبالحسابات ّالمرتبطة ّالبنود جميع

أما ّعنّ.ّبالتأمين،ّوكذلكّتوضيحّالعالقةّبينهم
ّ ّبالمعاشات ّيهتم ّفهو ّالثاني والمعاشّ,الجزء

ّف ّالفوائد ّبدون ّمخططاتّالتقاعدي ّضوء ي
ّ.التأمينّاالجتماعي

ّتعريفّ 17-4 ّعلينا ّيتوجب ّالنقاش ّفي ّالتوغل وقبل
ّالخاصةّ ّاالقتصادية ّالمصطلحات بعض

ّالتأمين ّبصناعة ّوالمتعل قة ّللتامينّ. بالنسبة
ّالمباشر ّالمبلغّ, فانّمصطلحّاألقساطّيقسطّبـ

ّالتامين ّلشركات ّالمدفوع ّمدفوعاتّ, ّعن أما 
حاملّوثيقةّالتأمينّشركاتّالتأمينّفهوّبالنسبةّل

يعرفّبالمستحقاتّوذلكّفيّحالةّالتأمينّعلىّ

ّأوّيعرفّبالفوائدّعندّالتأمينّعلىّ غيرّالحياة
ّالحياة ّمنّ. ّالمدفوع ّالمبلغ ّهو ّالفعلي والقسط

ّالتأمينّ ّشركة ّلصالح ّالتأمين ّوثيقة ّحامل قبل
أوّشركةّإعادةّالتأمينّوذلكّ(ّالمؤم ن)المباشرةّ

ّعل ّالمؤمن ّخسائرّلتعوضّالجهة ّأي ّعن يها
ّعليها ّالمتفق ّالتأمين ّفترة ّخالل ّقياسّ. ويتم

ّخاللّ ّمن ّالمبالغ ّطريق ّعن ّالفعلية األقساط
ّالمكافئات/البدالت ّو ّالخصومات ّو ,ّالعالوات

ويسددّالغطاءّالتأمينيّ.ّوذلكّبعدّتحديدّقيمتها
ّاألكثر ّعلى ّعام ّكل ّبقسط ّهذهّ, ّدفع ويتم

ّعل ّشهرية ّدفعات ّعلى ّأو ّمقدما ىّاألقساط
ّ.األقل

ّفهيّجزءّ 17-5 ّالمكتسبة ّأو لة وعنّاألقساطّالمحص 
ّالفترةّ ّأثناء ّعليها ّوالمتفق ّالفعلي ة ّاألقساط ّالمحاسبي ةمن ّ ّالمثال. ّعلىّسبيل كانّهناكّّإذا,
ّمنّ ّاألول ّفي ّالتنفيذ ّحيز ّتدخل ّتأمين وثيقة

ّإبريل ّشهر ّمنّ, ّالحسابات ّتحضير ّيتم حيث
ّ ّجديدة ّمالية ّسنه ّأجل ,ّ ّالتأمين يتمّّيالذفإن 

ّ ّّفيتحصيله ّهو ّالسنة 91ّتلك ّالقسطّ, أما
ّ ّالقسطّّالذيالباقي ّمقدار ّفهو ّتحصيله ّيتم لم
ّبعدّّالفعلي ّما ّبفترة ّالمتعلق ّو ّعليه المتفق

ّالمحاسبة ّوفيّ. ّالسابق ّالمثال ّفي ّذكرنا وكما
ّيتمّ ّلم ّقسط ّيتبقى ّ ّالمحاسبي ة ّالفترة ّنهاية ّلــ ّفي31ّّتحصيله ّتسديدهم ّالمقرر ّمن وحدة

أما ّعنّ.ّثّشهورّاألولىّمنّالسنةّالجديدةالثال
ّلحاملّ ّالمدفوع ّالمقدار ّفهي ّالمستحق ة شركهّّأوالتأمينّمنّقبلّشركةّالتامينّالمباشرّالفائدة

ّماّإعادة ّلوقوعّحادثّأوّكارثة ,ّالتامينّنتيجة
ّفترهّ ّأثناء ّالتأمين ّوثيقة ّبموجب ّدفعه ويتم

ّصالحيتها ّحقوقاّ. ّالتعويضات ّاعتبار ويمكن
ّحيثّواجب ّالتأمين ّشركات ّقبل ّمن ّالدفع ة

ّالمتكبدة ّبالتعويضات ّتوصف هناكّّ-6.
ّتأجيلّا ّيتم ّنزاع ّحولها ّيحدث ّالتي لحاالت

ّ ّّإلىالدفع ّالوصول ّلهذهّّإلىحين تسوية
ّ.النزاعات

 التأمين المباشر. 1
التأمينّعلىّ:ّهناكّنوعينّمنّالتأمينّالمباشر 17-6

ّ ّالحياة ّالحياة, ّغير ّعلى ّوالتأمين فالتأمينّ.
علىّالحياةّهوّعبارةّعنّنشاطّيقومّفيهّحاملّ
وثيقةّالتأمينّبدفعّأقساطّمنتظمةّلشركهّالتأمينّّ
ّفيحصلّعلىّمبلغّ ّالتأمينية فيّمقابلّالتغطية
ّفيّ ّأو ّمحدد ّمعاد ّفي ّمعاش ّأو ّعليه متفق

ّوثيقةّوق ّحامل ّوفاة ّحالة ّفي ّأو ّالحق ت
ّالتأمين ّوثيقةّ. ّضوء ّفي ّالمدفوع ّالمبلغ ذلك

ليعكسّ,ّالتأمينّيمكنّأنّيكونّثابتّأوّمتغير
الدخلّالمكتسبّمنّاستثمارّاألقساطّأثناءّفترهّ

وبالنسبةّلوثائقّالتأمينّذاتّ.ّعملّهذهّالوثيقة
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ّالتأمينّ ّبوثائق ّتعريفها ّفيمكن ّالمختلف العائد
وعلىّالرغمّمنّاختالفّموعدّوّمبلغّ.ّةالربحيّ 

ّالمستحق ّالمال ّتدفعّ, ّما ّدائما ّالمطالبات فان
ّالتأمين ّوثيقة ّبموجب ّعلىّ. ّالتأمين ّعن أما 

ّالحياة ّغير ّعلىّ, ّللتأمين ّمشابه ّنشاط فهو
ّالمخاطر ّكل ّتغطى ّأنها ّباستثناء ,ّالحياة

ّإلىّذلك...ّالمرض,ّالحوادث لكنّالوثيقةّ.ّوما
ّ ّدفع ّتتضمن ّحالةّالتي ّفي ّتعويضا ّأو فائدة

الوفاةّفيّتلكّالفترةّالمحددةّفقطّالّغيرّتسمىّ
بالتأمينّّوتحديداّتأمينّعلىّغيرّالحياةّحيثّ
تدفعّالمستحقاتّفيّالحاالتّوالظروفّالطارئةّ
ّسابقا ّذكرنا ّكما ّفقط ّالعرضي ة ّالكوارث .ّأو

ّالشركاتّّالتيّوبسببّالطريقةّ,عمليا ّبها تقوم
ّحسابات ّعلى ّالخاصةبالحفاظ ّيصعبّّ,ها فقد

ّوالتأمينّ ّعام ّبوجه ّالتأمين ّبين ّالتفرقة أحيانا
ّيمكنّالتعاملّمعّ.ّعلىّالحياة وعلىّذلكّفإنه

فيّّالمتعارفّعليهاّبنفسّالطريقةمينّأالتّمبدأ
ّ.ةخاصّةسبابّعمليعلىّالحياةّألّمينألتاّحالة

وّتامينّدونّّالحياةماّيشتركّفيهّالتامينّعلىّ 17-7
تتلقىّ.ّعلىّخطرّاالنتشارّاشتمالهماهوّّالحياة

ّ ّمن ّالعديد ّالتأمين الصغيرةّّاألقساطشركات
ّ ّو ّحاملي ّمن ّالدفع ّوّّوثيقةالمستحقة التأمين

ّالمطالباتّ ّألصحاب ّ ّأكبر ّمبالغ ّبدفع تقوم
ّأوّ ّالطارئة ّالحاالت ّ ّوقوع ّعند بالتعويضات

ّالكوارث ّالحياة. ّللتأمينّعلىّغير ّبالنسبة ,ّأم ا
ّتن ّالمخاطر ّفإ ن ّجميع ّعلى ّوتؤثر ّاإلفرادتشر

ّالوثيقة ّلهذه ّالحاملين ّالمثال. ّعلىّسبيل تقومّ,
ّدفعهاّ ّالمطلوب ّاألقساط ّبتحديد ّالتأمين شركة

ّوذلكّعنّطريقّربطهاّّفي ّلتأمينّسيارة، سنة
ّالتامينّّبقادر ّلهذا ّدفعها ّالمتوقع المطالبات

ّالعام ّخالل ّالمطالبينّ, ّعدد ّيكون ّما عادة
ّ ّعدد ّمن ّبكثير ّالتأمينّمليحااصغر .ّوثيقة

ّ ّالحامل ّالفرد ّيخص ّعلىّّلوثيقةفيما التامين
ّالحياة ّغير ,ّ ّيوجد ّال ّاألقساطّّعالقةفانه بين

ّالمطالبات ّو ّالمدفوعة /ّ يتمّّالتيالحقوق
ّ ّولكنّ,الحصولّعليها حتىّعلىّالمدىّالبعيد

ّبينّكلّفئةّ ّالعالقة ّالتأمينّبتحديد ّشركه تقوم
ّالتأمينّعلىّغيرّ ّمنّبنود ّبند ّعلىّأو الحياة

ّأساسّسنوي ّللتأمينّعلىّالحياة. ّبالنسبة فانّ,
ّمدارّ ّالمستحقاتّعلى ّو ّاألقساط ّبين العالقة
ّلحاملّ ّبالنسبة ّسواء ّاألهمية ّبالغة ّتعد الوقت

ّالتامين ّلشركة ّو ّالوثيقة ّهذه ّيخصّ. وفيما
حاملّوثيقةّالتأمينّعلىّالحياةّفانهّمنّالمتوقعّ

ّبن ّكبيرة ّوتعويضات ّفوائد ّعلى فسّحصوله
ّ ّالمدفوعةّاألقساطمقدار ,ّ ّيقرر ّاالستفادةحتى
ّمنها ّأشكالّ, ّمن ّشكال ّاعتبارها ّويمكن بل

ّاالدخار ّبعينّ. ّالتأمين ّشركة ّتأخذ ّأن البد
االعتبارّكافةّظروفّومالبساتّالوثيقةّالفرديةّ
ّذوىّ ّاألشخاص ّعمر ّمتوسط كحساب

ّالمميتة)التأمين ّالحوادث ّمخاطر (ّمتضمنا
وخاصةّعندّتحديدّالعالقةّبينّمستوىّاألقساطّ

ّالتعويضات ّوقيمة .ّ ّالفاصلةّالفترةّفيوكذلك
ّ ّاستالم ّالفوائّاألقساطبين ّدودفع التعويضاتّ/

ّمنّ, ّدخلها ّعلى ّتحصل ّالتامين ّشركة فان
تحصلّّالتيخاللّمنّخاللّاستثمارّاألقساطّ

ّعليها ,ّ ّالدخل ّمستوياتّّأيضاوهذا ّعلى يؤثر
 .وّالفوائدّالتيّتحددهاّشركةّالتأمينّاألقساط

ّلكلّمنّوثيقةّ 17-8 ّفيّاألنشطة ّالتشابه ّمن بالرغم
ّغيرّ ّعلى ّالتأمين ّووثيقة ّالحياة ّعلى التأمين

ّ ّبينهم ّاختالفاتّكبيره ّيوجد ّفانه ،ّ ّوالتيالحياة
ّ ّّمختلفةّأنواعّإلىتؤدى ّالتداخالت ّفيمن

ّ ّالحساباتّّالخاصةالحسابات ّنظام داخل
ّالقومية ّمنّ. ّالحياة ّغير ّعلى ّالتامين يتكون

ّالحاليةّمنّحامليّوثيقةّ ّتوزيعّفيّالفترة إعادة
.ّالحقوقّوالتعويضاتّأصحابالتأمينّوّبعضّ

لوثيقةّالتأمينّعلىّالحياةّفهيّتقومّبالنسبةّّإما
ّّباعداه ّمنّّالمدفوعةّاألقساطتوزيع ّفتره خالل

ّكفوائد ّالزمن /ّ ّالحقا ّدفعها ّيتم ّإلىتعويضات
ّالوثيقة ّحامل ّنفس ّفوائدّ. ّو ّأقساط وتعتبر
األساسّمعامالتّماديةّّفيالتامينّعلىّالحياةّ

ّ.وّليستّمعامالتّجارية
ّلهاّالحصوليمكنّمنّخالّالتيّةالوحيدّالطريقة 17-9

ّمنّعلى ّدخلالّتدفق ّعنّ/ ّعوضا اإليرادات
ّالمعاش ّهي ّمالية ّمبالغ ّدفع ّالسنوي/ ّ.الدخل

منّقبلّشركاتّّالمنحّالسنوي ةغالباّماّتقدمّهذهّ
ّةمينّعلىّالحياأالت ّالجزءّةوفىّنهاي. يتمّّ,هذا

ّمناقش ّّةتقديم ّالنشرات ّهذه نظامّّفيلتسجيل
ّ.ةالحساباتّالقومي

 : مينأالت ةعادإ
ّّو 17-11 ّتقوم ّمنّّةبحمايّةوحداتّفرديّأيكما نفسها

ّ ّأي ّماليّأوظروف ّخساّرّةعواقب ّأوّةمن
مينّأتقومّشركهّالتّأنفانهّمنّالممكنّّ,تخريب
ّّبحماية ّمن ّتطالبّةالكبيّرّاإلعدادنفسها ّالتي

ّفيّأوقاتّغير ّأوّمستحقاتها ّ,ةمتوقعّبحقوقها
ّ ّطريق ّعن ّوثيقإوذلك ّمنّأالتّةخراج مين

ّت ّأشركات ّشركاتّ.ّخرىأمين ّمن ّلكل يمكن
شركاتّاكبرّهناكّمينّولكنّأالتّإعادةمينّأالت

ّتخصصا ّّإصدارّفيّوأكثر ّةعادإوثائق
ّمبالغّ.مينأالت ّعلى ّتعتمد ّالشركات ّهذه وألن

ّالتدفقاتّوالمرتبطةّ ّمن ّالعديد ّفإن  ّقليلة، بإعادةّالتأمينّتدخلّفيّصفقاتّومعامالتّفيّمالية
ّالعالم ّأنحاء ّالعادّ.جميع ّجرت ّتقومّوقد ّأن ة

ّ ّالتأمين ّوثائقّمعّشركاتّشركاتّإعادة بعمل
نشرّمزيدّمنّالمخاطرّالتيّخرىّوذلكّتأمينيةّأ

ّلها ّالمتعلقّّيتعرضون ّالنشاط ّأو ّالنمط وهذا
ّ.بإعادةّتأمينّيسمىّبتغطيةّالتأمينّبأثرّرجعي

ّبينّّاألكثرّهيمينّأالتّإعادةتعدّوثائقّ 17-11 شيوعا
ّ ّالتامين ّولكنوثائق ّالحياة ّغير يمكنّّعلى

ّعلى ّ.ةمينّعلىّالحياأقّالتئوثاّتطبيقّبنودها
ّ ّمن ّنوعان ّمينأالتّإعادةهناك مينّأالتّأعاده,

ّعادإّةخساّرّوّ,النسبي فيماّّ.الفادحةّمينأالتة
ّ شركةّوافقّتّ,يمينّالنسبأالتّإعادةيخصّعقد
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ّ ّعلى ّالتأمين ّنسبإعادة ّمنّة ّعليها متفق
ّ ّعليها ّيطلق ّشركةّّ(التنازل)المخاطر لصالح

ّالتأمين ّالنسبّتحصلّوالتيّإعادة ّنفس ّةعلى
ّالمطالبات ّالحالّوّ.والمستحقاتّمن ّهذه ةّفى

تعتبرّالعمولةّأوّالنسبةّالتيّتدفعهاّشركةّإعادةّ
التأمينّلحاملّالوثيقةّبمثابةّانخفاضّفيّقيمةّ

وفيّحالةّالخسارةّالكبيرةّأوّّ.األقساطّالمدفوعة
فانّ،ّالتامينّأعادهالتيّتتكبدهاّشركاتّّالفادحة

ّشركال ّة ّالخسائر ّكل ّدفع ّتتحمل منّالتامين
ذاّزادتّقيمةّالخسائرّ.البداية يمكنّلشركاتّّ,وا 

ّةشركّإلىّارباحهأتحويلّجزءّمنّّإعادةّالتأمين
ّأالت ّّ,ّرةمباشالمين ّلهذه فانّّ,االتفاقيةوتبعا

ّكتحويالاألّةمشارك ّمعها ّالتعامل ّيتم ّترباح
ّالتأمي ّإعادة ّشركة ّإلىجارية ّالتأمينّن ّشركة

ّ.المستحقاتبدفعّّةماّشبيهّةبطريقّةالمباشّر
 :الوحدات المؤسسية المشمولة

ّالمؤسسي 17-12 ّضمنّةالوحدات ّتدخل التامينّّالتي
ّ ّو ّتّهيّمينأالتّإعادةالمباشر مينّأشركات

يقومّّأنمبدئياّفانهّمنّالممكنّّ.متميزةوّّةمؤهل
ّ,يبتنفيذّالتامينّكنشاطّغيرّرئيسّأخرمشروعّ
ّ ّاللوائحولكن ّفإن ّالعادة ّجرت ّةالقانونيّكما
تشيرّإلىّمجموعةّمنّمينّأالتّبنظامّةالمحيط

ّالنشاطّ ّجوانب ّجميع ّتغطي ّالتي الحسابات
ّالتأميني ّّوبالتالي. ّالوحدةّيمكن ّهذه تسجيل

ّقطاعّ ّأـو ّتأمين ّكشركة ّوالمصن فة المؤسسية،
ّنظامّ ّداخل ّالتقاعدي، ّالمعاش صندوق

ّالقومي ة ّللحكومّياناأحّ.الحسابات ّأنّةيمكن
ّأنشطة ّمن ّوتغير ّولكنّأللتشركاتّّتطور مين

يفضلّتعريفّهذهّالشركاتّوتصنيفهاّكوحداتّ
انهّمنّّهذاّويجبّمالحظةّ.ّمؤسسي ةّمنفصلة

أخرىّبشكلّاستثنائيّالممكنّاشتراكّقطاعاتّ
ّإشرافّ ّتحت ّولكن ّالتأمينية ّاألنشطة في

ّ ّالمتخصصة ّأو ّالمباشرة ّالتأمين سواءّشركات
ّ.ةغيرّمقيمّأوّةانتّمقيمك

 :مينأناتج الت/ قياس مخرج. ب
ّتقومّّمينأالتّةوثيقّوبموجب 17-13 ّالحياة ّغير على

شركةّالتأمينّبالموافقةّعلىّقيمةّاألقساطّالتيّ
يدفعهاّالعميلّوتحتفظّبهاّحتىّيتمّالمطالبةّبهاّ

ّالتأمين ّفترة ّانتهاء ّحتى ّأو ّكمستحقات وفيّ.
هذاّالوقتّتقومّشركةّالتأمينّباستثمارّاألقساطّ
ّمنّ ّيزيد ّبدوره ّالذي ّاالستثمار ّدخل ّمن فتزيد

ّ ّالمالية ّدفعّالموارد ّمن ّالشركة ّتمكن التي
ّالعميل ّمنّجهة ّالمطالبةّبها .ّالمستحقاتّعند

االستثمارّالدخلّالمستخدمّمنّقبلّّويمث لّدخل
ّضمنيّمكم ل/ّهذاّالعميلّوهوّعبارةّعنّملحق

ّالفعل ّيللقسط ّّوتحدد. ّالتامين مستوىّشركة
ّّاألقساط ّالقسط ّمبلغ ّمن ّقريبة ّالفعليلتكون

مخصوماّّالمكتسبدخلّاالستثمارّّمضافاّإليها
ّقيمة ّالمتوقعّمنه سوفّيتركّّوالذيّةالمطالبة

ّ ّاالحتفاظ ّالتامين ّلشركة ّبههامشّيمكن هذاّ.

ّالت ّشركة ّناتج ّيمثل ّخاللّّوّ.مينأالهامش من
ّفانّ  ّالحساباتّالقومية، ّيمكنّتحديدنظم ناتجّّه

ّالت ّتهدفّأمهذا ّما ّنظمّّإلىينّبطريقة محاكاة
قساط ّالتامينّوا  ّلشركات ّالتامين ّووثائق
منفصلةّّأهدافّأربعالنهايةّهناكّّفي.ّالمباشرة

ّإلىحاجّفي ّهذّة ّاألقساطتعريف، يتمّّالتيّه
ّأوالمطالباتّّالقسط،ّمكمالتالحصولّعليها،ّ
وسيتمّمناقشةّّ.منهاّواالحتياطيالفوائدّالمتحملةّ

ّبالتفصيل ّمنهم ّقياسّّكال ّمناقشة ّقبل تباعا
ّنتا ّأو ّغيرّمخرجات ّعلى ّالمباشر ّالتأمين ج

عادة ّ.ّليالتامينّعلىّالتواّالحياةّوا 
 :المكتسبةالمساهمات 

فانهّهناكّ(ّأ)ّالفقرة/ّالجزءّفيكماّهوّموضعّ 17-14
ّالتيّالمكتسبةّالفعليةّالمساهماتبينّّكبيرفرقّ

ّ ّدفعها ّالتأمينيتم ّّفيّلتغطية ّالمسموحالفترة
ّعليها ّّقساطواألّوالمتفق ّهيّوالتيالمكتسبة

الفترةّّبناءّعلىقساطّالفعليةّعبارةّعنّنسبةّلأل
ّ.مينأوثيقةّالتّتتناولهاّالتيالمحاسبيةّ
 :المساهمات التكميلية

17-15 ّ ّالحياة ّعلى ّالتامين ّيخص ّفيما ّوثيقةوكذلك
ّالمدفوعةّاألقساطفانّكمّّتأينّعلىّغيرّالحياة

ّاألقساطغالباّتتجاوزّّهيتلكّالفترةّالمتاحةّّفي
ّّالتي ّاستالمها ّيتم ّالتامينّقبولّ. يمكنّلشركة

ّ ّالطارئة ّالظروف ّبسبب ّتحدثّّالتيذلك ال
الوثائقّ،ّحتىّّهذهيتمّتغطيتهاّمنّخاللّّوالتي

ّ ّالسكان ّجميع ّلتغطية ّالوقتّّفيبالنسبة نفس
ّّالذي ّّفيهيتم ّاألقساطدفع ّتدفعّ. ّما غالبا

حينماّ.ّبدايةّالفترةّّفيبشكلّمنتظمّ،ّّاألقساط
ّالمطا ّعدةّتكون ّبعد ّالحقا ّالدفع لباتّمستحقة

الفترةّّفي.ّحالةّالتامينّعلىّالحياةّّفيسنواتّ
يتمّّالتيالمدفوعةّوّالمطالباتّّاألقساطماّبينّ

التخلصّمنّّفيالمشتركةّّالمجموعةدفعهاّفانّ
شركةّالتامينّلالستثمارّوالحصولّعلىّالدخلّ

.ّالمبالغّتسمىّبالمبالغّاالحتياطيةّّهذه.ّمنهاّ
تمّالحصولّعليهّمنّالمبالغّّالذيلدخلّيمنحّا

ّ ّالمطالبة ّالتامين ّشركة اقلّّبأقساطاالحتياطية
ّ ّّأيّفيمنها ّأخرىحالة .ّ ّمن ّفيّاألخذالبد

ّ ّالقياس ّاالعتبار ّالمقدمةّّالكافيعين للخدمة
ّ ّالدخل ّهذا ّالنسبيّّإلىّباإلضافةوحجم الحجم

ّ.والمطالباتّّلألقساط
17-16 ّ ّالمعنى ّالدخل ّالمبالغّّيأتيهذا ّاستثمار من

ّ ّالتامين ّلشركات تمثلّّوالتياالحتياطية
ّ ّّحامليّتجاهمسؤوليات ّالتامين ّوثيقة فيماّ.

يخصّالتامينّعلىّماّبعدّالحياةّ،ّبالرغمّمنّ
بدايةّفترةّهذاّالغطاءّّفيالقسطّيمكنّدفعهّّإن

ّأسسيمكنّتحصيلهاّمنّخاللّّاألقساط،ّفانّ
قبلّنهايةّنقطةّّأيّفي.ّتلكّالفترةّفيمستمرةّ

هذاّالغطاء،ّفانّشركةّالتامينّتقومّبحفظّمبلغّ
ماّلحاملّالتامينّمنّاجلّالخدماتّوالمطالباتّ
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ّ ّتزويدها ّالمستقبلّفيالمحتمل ّشكلّ. ّهو هذا
ّ ّوثيقةّّأشكالمن ّحامل ّمن ّالمقدم االئتمان

ّ ّويطلقّعليه ّالحياة ّعلى غيرّّاألقساطالتامين
ّالمكتسبة ّالمطالب. ّمن ّالرغم ّعلى اتّوبالمثل

حالةّّفيالمستحقةّالدفعّمنّقبلّشركةّالتامينّ
ّّالتيّالطوارئ ّتحويلها ّ،ّّفيتم ّالتامين وثيقة
ّّفيّفإنها ّالدفع ّمستحقة ّالّتكون ّقد ّفيالواقع

ّحولّ ّالمفاوضات ّسبب ّغالبا ،ّ ّالحق وقت
ّ ّشكل ّهو ّهذا ،ّ ّالمناسب مماثلّّآخرالمبلغ

ّاالحتياطيةّ ّبالمبالغ ّوصفة ّويمكن ،ّ لالئتمان
ّ.ّالمستحقةّللمطالبات

هناكّمبالغّاحتياطيةّمشابههّيمكنّاتخاذهاّمنّ 17-17
ّ ّولكن ّالحياة ّعلى ذلكّّإلىّباإلضافةالتامين

ّ ّالتامين ّالحتياطات ّعنصرين ّيوجد :ّفانه
ّ ّالفعلية ّالحياةّّّللتاميناالحتياطات على

ّ ّالتامين ّربحية ّمع ّواالحتياطات ّيمثلواّ. فهم
ّ ّّالموضوعةالمبالغ ّالفوائد ّلدفع ّفيجانيا

ّالم ّستقبل .ّ ّاستثمار ّيتم ّما المبالغّّهذهغالبا
ّ ّمنهاّّفياالحتياطية ّوالدخل ّالمالية الممتلكات

ّفي(.ّوأرباحفوائدّ)شكلّدخلّاستثمارّّفييكونّ
ّلتوليدّّاألحيانّضبع ّاستخدامها ّيمكن فانه

ّأومنشآتّمنفصلةّّفيّإمافائضّتشغيلّصافىّ
ّ ّّثانويكنشاط ّّاألمثلةّأكثر. ّهيشيوعا
ّالعقاراتّ ّيخصّمبالغّوثائقّ. منّالشائعّفيما
ّإلىيتمّنسبهاّبواسطةّشركةّالتامينّّإنالتامينّ

ّ.حاملّوثيقةّالتامينّكلّعام
المبالغّف.ّالمبالغّبالمكافآتّّهذهغالباّماّتسمىّ 17-18

المشتركةّالّيتمّدفعهاّفعلياّلحاملّوثيقةّالتامينّ
ّ ّالتامين ّشركة ّمسؤوليات ّمن ّتزيد ّتجاهولكنها

ّإيضاحيمكنّ.ّوثيقةّالتامينّبهذاّالمبلغّّيحامل
ّ ّالمبلغ ّلوثائقّّلإليراداتهذا ّتعزى واالستثمار

ّ ّالتامين .ّ ّّإنحقيقة ّمنّّقدبعضّمنها ينبثق
ّتغييرّ ّمكاسبّالحيازةّالّيمكنها .ّالتسميةّهذه

ّب ّيشعر ّما ّّحامليّهبقدر ّقلق ّمن ّفيالتأمين
ّ ّجعل ّّهذهمقابل ّالمالية ّمتاحةالموجودات

ّالت ّامينلشركة ّكلّّإلىّوباإلضافة. ّفأن ذلك
ّللتأمينّ ّاالحتياطية ّالمبالغ ّاستثمار ّمن الدخل

ّ ّ ّالحياة ّبعد ّمنّّأيّأولما ّالدخل فائضّمن
ّللتأمينّعلىّالحياةّ ّاالحتياطية ّالمبالغ استثمار

ّ ّتعزيتها ّفإنهاّّحامليّإلىيتم ،ّ ّمباشرة التأمين
ّ ّكدخل ّّلالستثمارتوضح وثيقةّّلحامليمنسوبة

ّ.صرفّالنظرّعنّّمصدرّالدخلّالتأمينّ،ّب
17-19 ّ وثيقةّّحامليّإلىكلّدخلّاالستثمارّالمنسوبة

ّالتأمينّ ّشركة ّقبل ّمن ّكانت ّسواء التامين
ّ ّالحساباتّّأوصراحة ّنظام ّخالل ّمن ضمنيا

ّحامليّإلىّةالقوميةّيتمّتوضيحهاّكمبالغّمدفوع
ّ ّّفيالتأمين ّالدخل ّحساب ّّاألولىتوزيع ّإما.

ّ ّللتأمين ّبالنسبة ّغير ّنفسّّالحياةعلى ّفإن ،
ّ ّيتم ّكملحقاتّّإعادتهالمبلغ ّالتأمين لشركة

ّ ّّفيللقسط ّّالثانيالتوزيع ّالدخل .ّلحساب
ّ ّفإن ّالحياة ّعلى ّللتأمين ّاألقساطبالنسبة

ّ ّيتمّّإلىّباإلضافةّاألقساطوملحقات الفوائد
ّ.ّالماليالحسابّّفيتوضيحهاّ

الحياةّفإنّالدخلّّلغيرللتأمينّالمباشرّوبالنسبةّ 17-21
ّالتامينّ،ّّحامليّإلىرّالمنسوبّالمستثم وثيقة
ّ ّّيتمّأنالبد ّالمبالغّّتحديده ّلنسبة تبعا

ّ ّترجعاالحتياطية ّمنّأنّإلىّالتي ّمختلفة واع
ّ ّوحامليهالتأمين ّّو. ّفإن ّاألسلوببالممارسة

ّ ّنسبة ّاالستثمار ّدخل ّتوزيع ّهو ّإلىالمعتاد
فيماّيخصّّأما.ّيتمّدفعهاّّالتيّالفعليةّاألقساط

ّ ّكل ّفأن ،ّ ّالحياة ّعلى ّالمباشر ّحامليالتامين
ولذلكّفإنّدخلّاالستثمارّيتمّّأفرادالتأمينّهمّ

الغيرّّاألسرذلكّبعضّّفيبماّ)لألسرّّإعادته
 (.مقيمةّ

 المنافع المستحقةالمطالبات و 
ّ:الحياة على غير مطالبات التأمين 

17-21 ّ ّلوثائقّويختلف ّالمقدمة ّالمطالبات مستوى
ىّماّبعدّالحياةّمنّسنةّألخرىّوقدّالتأمينّعل

ّ ّهناك ّّأحداثتكون ّتسببتّّوالتياستثنائية قد
ّّفي ّعالية ّّالمستوىمطالبات ّفانّ. ّذلك ومع

ّتغطيةّ ّتوفير ّخدمه ّهو ّالتأمين ّخدمة مفهوم
بشكلّمستمرّوليسّّاإلنتاجّالمخاطرّويتمضدّ

ّفإنهعلىّهذاّالنحو،ّ.ّلمجردّحدوثّخطرّماّ
بتقلباتّوقوعّالمخاطرّّقياسهّيتأثرّأنّينبغيالّ
ّ .ّ ّالحجم ّبتأثر ّبتقلباتّّأوال ّمباشرة السعر

ّ ّالمطالبات .ّ ّحد ّالتأمين ّشركة ّلألقساطتحدد
ّ ّ ّّأساسعلى ّالحتمالية ّنظامها ّهذهتقدير

المستخدمةّّالصيغةالمطالباتّولهذاّالسببّفإنّ
ّاإلنتاجّّفي ّلحساب ّالقومية ّالحسابات نظام

ّّالفعلي ّمطالبّينبغيال ّاستخدام ّفعليةّلها ات
ّ ّمستند ّوالتوقعاتّّإلىولكنة ّالسابقة الخبرة

ّ ّمصطلح ّويستخدم ّالمستقبلية المطالباتّ)
لوصفّمستوىّالمطالباتّالمستخدمةّ(ّالمعدلةّ

ّ.تحديدّقيمةّالناتجّفي
17-22 ّ ّاشتقاق ّيمكن ّّلمطالباتانوع ّإحصائياالمعدلة

.ّنهجّالتوقعاتّالقائمةّعلىّالخبراتّالسابقةّفي
ّالنظرّ ّالمطالباتّّالماضيالتاريخّّفيعند من

يجبّبذلّبدالتّلحصةّّفانهالمستحقةّالدفعّ،ّ
اجتمعتّتحتّشروطّّالتيالمطالباتّّهذهمنّ

ّ ّّإعادةوثيقة ّالمباشر ّالتامين ّلشركة .ّالتامين
ّشركةّ ّلدى ّيصبح ّعندما ،ّ ّالمثال ّسبيل على

ّفإنهالتأمينّ،ّّإعادةالتأمينّالمباشرّفائضّمنّ
ّلتغ ّلألقساط ّمستوى ّليصلّيضع ّالخسائر طية

ّخاللّّأقصىّإلى ّمن ّتغطيتها ّيمكن خسارة
ّأنانهّيجبّّإلىّباإلضافةالتأمينّّإعادةوثيقةّ

ّ ّقسط ّدفع ّّإعادةيتم ّلوثيقة ّتبعا ّإعادةالتأمين
لتغطيةّنسبةّّأقساطهيضعّّفإنهالتأمينّنسبياّ،ّ

ّإلىّةضافإليجبّعليهّدفعهاّباّالتيالمطالباتّ
ّ.ّالتأمينّّإعادةقسطّ
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17-23 ّ ّذلك ّمن ّّفإنهوبدال ّاألساليبّيمكن إتباع
ّقبل ّمن ّّالمتوقعة ّعلى معلوماتّمنّللحصول

ّ ّويمكن ّالتأمين، ّشركة ّبنداّّأنحسابات تشمل
ّ ّالتغيرات ّلعكس ّالتعديل ّوهو ّفيمتكافئا

ّ ّعام ّمن ّّآلخرالمطالبات ّالطريقةّّأيا، كانت
ّ ّفإن ّلذلك المعدلةّّالمستحقاتّقيمةالمستخدمة
ّ.ّّةالمتوقعّلمستحقاتايصبحّمقارباّلمستوىّ

 
 : التأمين على الحياة  منافع
المبالغّالمستحقةّّهيالتأمينّعلىّالحياةّّمنافع 17-24

ّوثيقة ّالمحاسبيةّّفيّتأميني ةّبموجب الفترة
حالةّالتأمينّعلىّّومنّالضروريّفيّ.ّالمعنية
ّّالحياة ّأي ّوجود ّغيرّّعدم ّوتقلبات تعديالت
ّ.ةمتوقع

 احتياطيات التأمين
ّم 17-25 ّالمستخدمةّويستخدم ّاالحتياطية ّالمبالغ فهوم

ّّفي ّالتامينّّاشتقاقّةصيغتحديد ّناتج قيمة
ّللتأمينّّوالذي ّالتقنية ّاالحتياطات ّمع يتوافق

ّ ّعلى ّالحياةّغير ّعلى ّوالتأمين الحياة
الفصلّّفيومستحقاتّالمعاشاتّكماّهوّمحددّ

غيرّالمكتسبةّالألقساطّاّوتستخدم.ّالثالثّعشر
ّ ّّباقيلمواجهه ّدفالمخاطر /ّالمطالباتّع

وجزءّآخرّيتمّادخارهّالغيرّمسددةّّاالستحقاقات
ّوماتّخصللمكافئاتّوالّلدفع ّاأل. ّيتمّهذا خير

ّلتغطيةّّفيّتطبيقه ،ّ ّفقط ّالحياة ّعلى التأمين
ّوالتيالغيرّمكتسبةّوالمطالباتّالمعلقةّّاألقساط
ّ(أ)المقطعّّفيتمّذكرهاّ
 االجتماعين تعريف ناتج التأمي

ّ: الحياة غير  التأمين على
17-26 ّ ّالخدمات ّالتأمين ّشركة ّناتج يتمّّالتييمثل

ّ ّّلحامليمنحها ّالتأمين ّناتجّّوّ.وثيقة يتوقف
ّ ّمبدأ ّعلى ّالحياة ّغير ّعلى ّإضافةالتأمين

ّ ّالمطالباتّّاألقساطّومكمالتاألقساط وخصم
ّ.المتكبدّتعديلهاّ

والمتبعةّّالمتوقعةنفسّاألساليبّتمّاستخدامّّإذا 17-27
ّقبل ّّمن ّفإن ّتصبحّّالصيغة، ّالناتج لحساب
ّ:ّكاآلتي
ّالمكتسبةّالفعليةّاألقساط

ّاألقساطّالتكميليةّمضافاّإليه
ّالمتكبدّتعديلهاّّالمستحقاتّمخصوماّمنه

ّّحيث ّالمعد لة ّالمستحقات ّقيمة ّتقدير ّمنيتم
ّلنفسّالحالةالتجاربّالسابقةّّخالل ّ.والمشابهة
ّّينبغي ّّأنمبدئيا ّمكمالت علىّّاألقساطتقدر
ّّأساس ّتجارب ّحالة ّوفى تكونّّأنسابقة

ليسّّفإنه،ّّالمستحقاتالمكمالتّاقلّتقلباّمنّ

ّ ّّأيّالضروريمن ّالقبيل ّهذا ّمن ّتعديل ّإذا.
ّ ّالناتج،ّّإلحصائياّاألساساستخدم لتقدير

ّالمعلوماتّالموزع "ّحسبّّةفيستحسنّاستخدام
ّوالمبانيويستخدمّلتأمينّالسياراتّّ،"خطّالعملّ

ّ.ذلكّولكنّبشكلّمنفصلّوماّإلى
الطريقةّّنفسّيمكنّاستخدامّوبدالّمنّذلكّفإن ه 17-28

ّّكاآلتيحسابّالناتجّوالنهجّالمتبعّل
ّ

ّالفعليةّالمكتسبةّّاألقساط
ّالتكميليةّاألقساطزائدّ

ّناقصّالمطالباتّالمتكبدّتعديلها
ّ ّالمعدلة ّالمطالبات ّتحديد ّيتم ّباستخدامحيث

ّالمستحقةالمط ّالبات ..ّ ّإليها التغييراتّّمضافا
لزمّّإذاّاألموالملكيةّّفيوالتغييراتّّالمواردّفي

ّ.ّّاألمر
المحاسبيةّالالزمةّغيرّمتوفرةّّتإذاّكانتّالبيانا 17-29

ّ ّكافيةّّاإلحصائيةوالبيانات ّليست المؤرخة
ّلإلنتاجللسماحّبأعدادّتقديراتّمتوسطةّمعقولةّ

،ّيمكنّتقديرّالناتجّمنّالتأمينّكمبلغّللتكاليفّ
ّوتكاليفوالعملّّذلكّمتوسطّالتكاليفّفيبماّ)ّ

ّ ّالمال ّرأس ّ)ّإلىّباإلضافة( (ّالعاديالربح
ّبأي ّالمطالبة ّللشركة ّمعقولّّحيثّيحق تقدير

ّاالختيارّهوّمختلفّبالكادّالعاديللربحّ ،ّوهذا
ّالمناهجّواألساليبّالمتوقعةّوالمتبعةّمسبقاعنّ
ّ.ّ

 :التأمين على الحياة 
ّكاألتيّالحياةيتمّحسابّناتجّالتأمينّعلىّ 17-31

ّالفعليةّالمكتسبةّّاألقساط
ّاألقساطزائدّمستحقاتّ

ّناقصّالفوائدّالمقررة
المبالغّّفي(ّزائدّالنواقص)ّناقصّالزياداتّ

االحتياطيةّالفعليةّوالمبالغّاالحتياطيةّللتأمينّ
ّ.بالربح

لحسابّتأمينّّكافيةلمّتكنّالبياناتّالمتاحةّّإذا 17-31
يمكنّاستعمالّهذاّّهفأنّةالصيغّلهذهالحياةّتبعاّ

يكونّلمجموعهّالتكاليفّ،ّّعلىّلموجوداالنهجّ
ّّمشابه ّغيرّعوضّالتيلتلك ّعلى ّلتأمين ت
ّالحياة ّالمثال. ّسبيل ّفعلى ّغيرّ: ّعلى التأمين

ّّ.ّالحقيقةّاألرباحيتمّتضمينّبدلّّإنالحياةّالبدّ
  التأمين إعادة
17-32 ّ ّلحسابّالناتجّمنّوتتشابه ّالمستخدمة الصيغة

ّ ّصيغةّّاالجتماعيّ التأمينّإعادةخدمات مع
ّالمباشرا ّلتأمين ّالسببّ. ّفإن  ّذلك وعلى

التأمينّهوّّإعادةّّلوجوداألساسيّالذيّيدعوّ
ّالتعرضّّحماية ّمن ّالمباشر ّالتأمين شركة

ّّو ّتللمخاطر، ّإعادةتعامل ّمعّّشركة التأمين
ّ ّبشكل ّالعملّّفيّاستثنائيمطالباتّكبيرة حالة
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ّّالعادي .ّ ّالسوق ّوألن ّالسبب ّإلعادةولهذا
قليلّنسبياّمنّالشركاتّّعددّفيالتأمينّيتركزّ

العالمّ،ّفانهّمنّالمرجحّّأنحاءجميعّّفيالكبيرةّ
ّ ّقليلة ّّأنبنسبة ّستشهدّّإعادةشركة التأمين

ّشركاتّ ّمن ّمتوقع ّغير ّبشكل ّكبيرة خسارة
ّفائضّخسارةّّفيالتأمينّالمباشرّخاصةّ حالة

 .التأمينّإعادة
17-33 ّ ّناتج ّقياس ّمشابههّّإعادةيتم ّبطريقة التأمين

ّ ّعلى ّهناكّّغيرللتأمين ّذلك ّومع ،ّ الحياة
ّهذهعادةّالتأمينّ،ّبإّالخاصةبعضّالمدفوعاتّ
ضوءّّفيالتأمينّالمباشرّّلشركةالعموالتّتدفعّ

ّّإعادة ّوتقاسم ّنسبيا، ّوالتيّاألرباحالتأمين
التأمينّبمجردّاخذّّإعادةتتجاوزّفائضّخسارةّ

ّ ّحسابّّإعادةناتج ّيتم ّاالعتبار ّبعين التأمين
ّ:كاألتي

مخصوماّالتأمينّالمكتسبةّفعلياّّّطأقساّيجمالإ
ّةمنهاّالعموالتّالمدفوع

ّالقسطّّمكمالتّإضافة
ّمنها ّتعديلهاّّمطروحا ّالمتكبد المطالبات

 واألرباح
ّ

 جميع المعامالت المرتبطة بالتأمين على غير الحياة. ج
ّمنّّويعرض 17-34 ّكاملة ّمجموعه ّالجزء هذا

الحساباتّوالتيّيتمّعنّّفيالمدخالتّالمطلوبةّ
طريقهاّتسجيلّجميعّاآلثارّالمترتبةّعلىّوثيقةّ

ّ ّالتأمين ّغير ّالحياةعلى .ّ وثائقّّإخراجيمكن
التأمينّمنّخاللّالشركاتّ،ّالوحداتّالحكوميةّ

ّالمؤسساتّ ّوالغيرّّالتي، ّاألسر تهدفّلخدمة
ّ ّللربح ّهادفة (ّ ّأنحاءّباقيّفيّأخرىووحدات

ذّالوثيقةّبواسطةّفردّومعّذلكّعندماّتتخ(ّالعالم
ّ ّّأسرةمن ّّفإنهما ّتأمين أماّّ.اجتماعييصبح

ّ ّلّبالنسبة ّتوضيحهاّلمدخالتّالمطلوبة ّتم فقد
ّّفي ّّالثانيالجزء ّالفصل ّهذا ّيخصمن ّفيما

ّ.ّضمنّهذاّالفصلوليسّّاالجتماعيالتأمينّ
  واستهالك خدمات التأمين المساهمات/ األقساطصافى 

ّالمدفوعّاألقساط 17-35 ّالقسطّّةالفعلية وملحقات
نوعينّّإلىالحساباتّتتمّتقسيمهاّّفيالموضحةّ

ّوالذيقيمةّناتجّالتأمينّ:ّاألول:ّمنّالمعامالت
صدارّخدماتّإّأوباالستهالكّّإماّحهيضاإيتمّ

ّ ّالثانيالتأمين، :ّ ّصافى ّالتأمينّأهو قساط
ّالمكتسبةّمنّقبلّشركةّالتأمين قساطّأصافىّ.

ّإلىضافةّباإلالتأمينّتتمّتعريفهاّكأقساطّفعليةّ
ّمنهاّمكمالتّلألقساطّ رسومّخدماتّمخصوما

ّ ّّالتيالتأمين ّّحاملييدفعها ّالتأمين ّتبعاوثيقة
ّلل ّناتجّّالتيطريقة ّتعريفّقيمة ّمنّخاللها يتم

قساطّللتأمينّعلىّغيرّالخدمةّ،ّفأنّصافىّاأل
ّ ّمساويا ّيكون ّالمعد لةّالحياة ّاألقساط لمجموع ّ ّ ّوالمستحقاتوليستّالفعلية تالفّبينّاخّأي.

ّّالمستحقات ّيمثل ّوالفعلية بينّّتحويالالمعدلة
معّمرورّّو.ّالتأمينّوشركةّالتأمينوثيقةّّحاملي

ّ ّفأن ّأحدّالوقت ّفي ّتحدث ّالتي التحويالت
ّّ.ّاالتجاهاتّيقابلهاّتحويالّفيّاالتجاهّاآلخر

منّتلكّالقطاعاتّّالتأمينيتمّاستهالكّخدماتّ 17-36
ّ ّّأنحاءّوباقي) ّالعالم ّّالتي( .ّّقساطاألتدفع

ّمنّ ّفعله ّيتم ّما ّغالبا ّاالستهالك ّقيمة تقدير
ّ ّالقيمة ّتخصيص ّبماّّاإلجماليةخالل للخدمة

ّ ّمع ّالدفعّّاألقساطيتناسب ّالمستحقة الفعلية
يتمّّحيثّ)ّّاألقساطقيمةّمكمالتّّمضافاّإليه

ّ ّكما ّالنسبة ّبنفس ّاألقساطّفيتخصيصها
ّ(.ةالفعلي

 :قيد مطالبات التأمين على غير الحياة
ّالمطالباتّ 17-37 ّتسجيل ّوقت ّيدخل ّأن ويجب

ّالحدثّّالمتك دة ّفيه ّيقع ّالتي ّالفترة ضمن
ويطبقّهذاّالمبدأّ.ّالمرتبطّبالمطالبةّبهذاّالحق

ّنزاع،ّ ّالحقوقّالتيّيدورّحولها حتىّفيّحالة
وقدّيستغرقّتسويةّهذهّالنزاعاتّسنواتّعديدةّ

ولكنّهناكّاستثناءّوهوّ.ّمنّفترةّوقوعّالحادث
رفّعلىّاحتماليةّرفعّالدعوىّأوّفيّحالةّالتع

ّوقوعّ ّمن ّطويلة ّفترة ّبعد ّبالحق المطالبة
ومثاالّعلىّذلك،ّفإنهّقدّيتمّاالعترافّ.ّالحدث

ّتمّّبمجموعة ّإذا ّفقط ّوالمطالبات ّالحقوق من
ّاالسبستوسّ ّمادة ّإلى ّالتعرض ّبأن االعتراف
يسببّالعديدّمنّاألمراضّالمستعصيةّوالخطيرةّ

ّدعوة ّإقامة ّيؤديّإلى ّبالحقّفيّّمما للمطالبة
ّتثبتّ ّالتي ّالتأمين ّوثيقة ّبموجب التأمين

ّالتأمين ّفترة ّالمرضّخالل ّالتعرضّلهذا وفيّ.
ّبحقّالتأمينّ ّتسجيلّالمطالبة ّيتم ّاألحوال هذه
ّالتأمينّ ّشركة فيّنفسّالوقتّالذيّوافقتّفيه

ولكنّقدّيختلفّالوضعّعندماّ.ّعلىّااللتزامّبه
ّ.ّتّتسديدهايتمّاالتفاقّعلىّحجمّالمطالبّووق

وعلىّالرغمّمنّأنّصيغةّاإلنتاجّأوّالمخرجاتّ 17-38
ّوليستّ ّمعد لة ّومستحقات ّمطالبات ّنفسّتستخدم ّتأخذ ّالفعلية ّالمستحقات ّأن  ّوبما ّ ّفعلي ة ّأن ّإال هذه المستحقات يجب أن تكون القيمة
متساوية تقري ا علب مدى سنوات باستثناق السنة 

ّّ.التي يتم فيها تسجيل وقور الكارثة
ّوق 17-39 ّتسجيل ّيتم ّجاريةّّالمستحقاتد كتحويالت

ّلحامليّوثيقةّ ّقبلّشركاتّالتأمين ّمن مدفوعة
وفيّبعضّاألحوالّتقومّشركةّالتأمينّ.ّالتأمين

بتحديدّمستوىّاألقساطّوالتيّيأخذّقيمةّضئيلةّ
ّلدفعّ ّالشركة ّتكاليفّالتيّتتكبدها ّالّتغطي  وقدّيحدثّذلكّعندماّ.ّتلكّالمستحقاتّفيماّبعدقد

ّخطوطيستخد ّأحد ّمن ّالفائض ّم مجاالتّ/
ّليتخط ى ّالتجارية ّلألعمال ليجتازّخطّأعمالّ/

ّ.ّالمركبات/ّآخرّمثلّالتأمينّعلىّالسياراتّ
ّقيدّ 17-41 ّفيها ّيتم ّواحدة ّاستثنائية ّحالة وهناك

ّفضالّ ّتحويالتّرأسمالي ة عنّكونهاّتحويالتّجاريةّوذلكّفيّحالةّوقوعّالمستحقاتّعلىّأنها
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ّمتوق ع ّغير ّكبير ّحادث ّهذهّ. ّحدوث وعند
ّللظروفّ ّالمحلي ةالكارثةّفإن هّيجبّتحديدّالمعايرّطبقا ّواألوضاع ّعددّ/ ّمتضمنا ّبالخسائرّالوطني ة ّوالمتأثرين ّالتأمين ّوثيقة حاملي

ّالكارثة ّهذه ّعن ّالناجمة ّالسببّ. ّعن أما 
ّهذهّ ّمع ّنتعامل ّيجعلنا ّالذي المنطقي

فهوّألنّالعديدّّرأسمالي ةالمستحقاتّكتحويالتّ
ّبالكوارثّم ّقوي ّبشكل ّترتبط ّالمستحقات ن

ّمثلّ ّاألصول ّتصيب ّالتي ّالجسيمة والحوادث
ّالمنازل ويتمّدفعّ.ّالمساكنّوالمبانيّوالمنشآت/

ّمنّ ّالمدمرة ّالكوارث ّعن ّالناجمة التعويضات
ّخسائرّ ّأو ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك خالل

ّالمحزونات ّالخسائرّ. ّهذه ّمع ّالتعامل ويتم
ّل ّاستهالك ّأو ّآخركنفقات ّاقتصادي .ّنشاط

وعلىّالرغمّمنّذلكّإالّأنهّيتمّتسجيلّالخسائرّ
ّكنتيجةّ ّالخطيرة ّالكوارث ّعن ّوالناجمة الفادحة
ّقيمةّ ّحذفها ّويتم ّالنفقاتّالجاريةألحداثّعرضي ةّغيرّمتوقعة وبناءّعلىّذلكّيفضلّاعتبارّ.
تلكّالمستحقاتّكتحويالتّرأسماليةّأوّماّشابهّ

ّ.ّذلك
ّحدّو 17-41 ّبعد ّاألفضل ّقيدومن ّيتم ّأن ّالكارثة /ّث

ّالكارثةّ ّمن ّالناجمة ّالمستحقات ّقيمة تسجيل
ّلحامليّ ّالتأمين ّشركة ّمن ّرأسمالية كتحويالت

ّالتأمين ّوثيقة ّعلىّ. ّالحصول ّيجب ّأنه كما
ّبالمستحقاتّ ّالمعلوماتّوالبياناتّالخاصة كافة

وانّعجزتّصناعةّ.ّوالمثبتةّفيّوثائقّالتأمين
ّالمعلوم ّلتلك ّالوصول ّعن ّالتأمين ّفإن  ّالناتجةّات، ّالخسائر ّمستوى ّلتحديد ّطريقة أنسب

ّأوّ ّالمستحقات ّقيمة ّبين ّالفرق ّتحديد هي
ّ.ّفيهاّالكارثةالحقوقّّالمقد رةّوالفعليةّأثناءّالفترةّالتيّوقعتّ

ّكتحويالتّ 17-42 ّالمستحقات ّهذه ّلقيد وكنتيجة
ّالمعيشي ةّ ّلألسر ّالمتاح ّالدخل ّفإن  نّالّيزيدّبالمقابلّوثيقةّالتأمي/ّوحامليّبوليصةرأسمالية
ّالمستحقاتّ ّهذه ّتسجيل ّتم ّلو ّكما بديهيا

ّعادي ة ّجارية ّكتحويالت ّالقيمةّ. وتعرض
ّالتأمينّ ّوثيقة ّحاملي ّثروة ّصافي ّأو الصافية

ّمن ّكال ّتأثير ّقيمةّ: ّفي ّوالتدهور االنحدار
ّ ّاألخرى)األصول ّالتغيرات ّكحجم والزيادةّ(

نّفيّقيمةّاألصولّالماليةّالناجمةّع(ّالمبدئي ة)
ّ ّالرأسمالي ةالتحويالت .ّ ّهذاّ/ويتفق يتناسب

ّالحكومةّ ّمساعدات ّتسجيل ّمع التسجيل
ّغيرّل ّللمؤسسات ّالفعلي ّالنهائي الستهالك

ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح لذلكّّالهادفة
ّاستبدالّ ّأو ّإصالح ّتكاليف ّكافة ّتغطي لكي
ّوالحوادثّ ّبالكوارث ّتأثرت ّالتي األصول

ّوالتيّالّتدخلّض ّمنّبوليصةالعرضي ة وثيقةّ/
ّ.ّالتأمين

 :بقية العالم و منهلى إ ةمالمقدّ  ينّيةمأالخدمات الت
ّالت 17-43 ّشركات ّتقدم ّما ّالمحليأغالبا ّتأميناّةمين

ّ,العالمّأنحاءجميعّّّفيسرّوالشركاتّيشملّاأل

ّلأل ّيمكن ّالمحليوكذلك ّالشركات ّو ّأنّةسر
ّبالت ّأتتمتع ّمن ّمستوىّمين ّالشركاتّعلى هذه

ّّ.العالم ّاالستثمار ّدخل ّيشمل الخاصّ،و
ّالتامين ّنصيبّالمحلي/المقيمةّبشركات ّعلى ة،

ّّبوليصةّلحامليّيخصص جميعّّفيالتامين
ّّ.العالمّأنحاء ّيقوم ّالبوليصةّحامليلذلك ّهذه

ّمحليين ّمقيمينّالغير ّّوالغير ّأقساطبدفع
ّّ.مينأالتّةلشركّإضافية ّيجب ّهذهّّأنو تتاح

كماّّالمقيمة/ّالمحلي ةّلشركاتّالتأمينّالمعلومات
ّ ّمستوىّأنيجب ّعلى ّالحساب ّضمن ّتدخل
 .العالم

17-44 ّ ّالشروط ّنفس ّالشركاتّّأيضاوتطبق على
سرّالمؤمنّعليهمّمنّقبلّشركاتّوّاألّةالمحلي

.ّحيثّيتلقواّعائدّاالستثمارّمنّالخارج.ّةجنبيأ
بالغّتقديرّحجمّتلكّالتدفقاتّوّالتعامالتّّإنّ

ّ ّو ّباألالصعوبة وجودّّعدمّةحالّفيخص
ّّةمنافسّةمينّمحليأشركاتّت ّ.منّنفسّالنوع
ّعندّوعلىّذلك ّالدوليتوفّفإن ه ّالخدملّةر ّةتلك
ّ ّّوفسوف ّواالنتشار، ّالشهرة ّعلى عندهاّتحظى

ّمن ّبيانات ّاستخدام ّظّرايمكن لعملّّ(مماثله)ة
يكونّّأنوّيجبّ.ّالقوميّلالقتصادياتّئحصاإ

ّ،معروفّةالمحليّالمعامالت/ّمستوىّالصفقات
ّ ّنسبةكما ّاستخدام ّيمكن مكمالتّاألقساطّّأن ه
ّالفعليلألّةبالنسب ّاالقتصاديّقساط ّللنشاط ة

ّال ّلموفر ّحجمّلخدموالمدعم ّتقدير ّفي ة
ّنسبةّ ّتقدير ّوكذلك ّالمستحقة االستثمارات

 .مكمالتّاألقساطّالمدفوعة
 :قيود معامالت التأمين في نظام المحاسبة -4
ويجبّتسجيلّستةّأزواجّكاملةّمنّالمعامالتّ 17-45

ّوالتيّليسّلهاّ ضمنّالتأمينّعلىّغيرّالحياة
ّاالجتماعي ّبالتأمين ّعالقة ّاألزواجّ. ّهذه ومن

ّ ّواستهالك ّإنتاج ّبقياس ّمرتبطين وّاثنين
ّ ّّفياالستهالك ّو ّالتامين ّأزواجّثالثةعمليه

فيماّيخصّالتوزيعّوّزوجّواحدّّبإعادةّةمرتبط
ّيمكنّّ.الماليّالحساب ّاستثنائي ّبشكل ولكن

تسجيلّحواليّسبعّالمعامالتّالمرتبطةّبإعادةّ
ّالرأسمالي ّالحساب ّفي ّالتوزيع ّقيمةّ. وترجع

المؤمنّعليهّّإلى(ّدخلّاالستثمار)ناتجّالنشاطّ
ّعن ّّةقيمّإما ّمصاريف فتحسبّّالخدمةو
ّألتلّةخاصّةبطريق ّاألخرىّمين ّاألضرار على

حّأعاله  .ّكماّهوّموض 
17-46 ّ ّّاإلنتاجّعملياتّإدخالويتم ّاالستهالكو

 :كاآلتي
ّ (ا) ّّأنبما ّّهذهمثل ّتتم جميعّّفيالعمليات

ّالمقيمة ّالمؤسسية ّّالمحليةّ/الوحدات ّوكذلكو
ّالت ّمينأشركات ،ّ ّتسجيله ّيتم ّالناتج ّفيفان

 .التأمينالخاصّبشركاتّّاإلنتاجحسابّ
ّّ(ب) ّالقطاعاتّّةالخدمّهذهتقدم لجميع

ّّاالقتصادية ّّأرجاءّباقيّكذلكو ّلذلكالعالم
جرّلشركاتّاألّمدفوعةّةتكونّالخدمّأنيجبّ
ّالتأمين .ّ ّوسواء ّّةعمليتمت  ّبواسطةالدفع
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ّأوّةشركاتّماليّأو(ّخدمية)ةّشركاتّغيرّمالي
ّةعنّطريقّمؤسساتّماليّأوّةالحكومّبواسطة

ّتامين) ّو ّمصارف ّن ّإف( ّتشكل ّاستهالكها
ّ ّيسجل ّّفيمتوسط لشركاتّّإلنتاجاحساب

ّالتامين ّالت. ّبالمشاريعّأويرتبط ّالخاص مين
ّاإلنتاجيبشكلّواضحّبالنشاطّّالفرديةّاألسرية

ّ ّيسجل ّأو ّّكاستهالكيضا حسابّّفيمتوسط

ّالخاصّباألاإل ّسرنتاج .ّ مدفوعاتّّتشك لبينما
ّأالت ّجزءباألّةالخاصّاألخرىمين منّّاسر

ّالنهائي ّاالستهالك ّّةمصروفات ّتسجل ّفيو
ّاإل ّحساب ّتسجّ ّ.يراداتاستخدامات لّو

ّفيكصادراتّّبقيةّالعالمخرىّمنّالمدفوعاتّاأل
ّ ّالخدماتّالخارجيالحساب ّو للسلع

. 
 األضرارمين ألت المستخدمةالحسابات (17-1)جدول 
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17-47 ّ ّعمليات ّاالستثمارّّةعادإتغطى ّدخل التوزيع

ّعلىّغيرّالحياةمينّأالتّةوثيقّيالخاصّبحامل
ّكذلكوّعلىّغيرّالحياةّمينّأالتّأقساطّيصافّو

 .ّّنميأمتطلباتّالت
ويتمّتسجيلّدخلّاالستثمارّالخاصّبحامليّ (ا)

ّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّكمدفوعاتّ بوليصة
ّالتأمين ّشركات ّقبل ّكمستحقاتّّمن أو

وبناءّ.ّللقطاعاتّالمختلفةّوباقيّأنحاءّالعالم

ّالمدفوعاتّ ّمن ّكال ّتسجيل ّيتم ّذلك، على
 .يولحسابّالدخلّاألوالمستحقاتّفيّ

التأمينّعلىّغيرّقساطّأّيصافّويتمّحساب (ب)
ّإليهاّّالحياة ّمضافا لة ّالمحص  باألقساط

ّ ّاألقساط دخلّّتعادلّوالتي)مكمالت
مخصوماّّ(الوثيقةّاالستثمارّالخاصّبحامل

صافىّّوتدفعّ.ّالخدماتّاستهالكمنهاّقيمهّ
ّجميعّ ّقبل ّمن ّهذه ّاألقساط مكمالت
القطاعاتّاالقتصاديةّفيّجميعّأنحاءّالعالمّ

 .ّلصالحّشركاتّالتأمين

 إمجايل الدخل قطاعات أخري األسر املعيشية شركات التأمني الشركات االستخدامات

      حساب اإلنتاج-

 4  3  1 االستهالك املتوسط                            -

                                                                                                           
 اإلنتاج-

     

      

      توزيع حساب الدخل األويل-

 6 التأمني  ضد املخاطر بوالصدخل االستثمار اخلاص حباملي -
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      التوزيع الثانوي حلساب الدخل

 صايف أقساط تأمني على غري احلياة
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 مطالبات تامني  على غري احلياة
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 استخدام حساب الدخل-
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ّ (ج) ّالمطلوبّمستحقاتتعتبر جزءّّةالتامين
ّ ّقبل ّمن ّالدفع ّوّّشركاتمستحق التامين
ّبواسط ّللتحصيل ّالقطاعاتّّةقابله كافه

ّاالقتصادي ّة ّالعالمو ّبقية ّمنّ. ّكال ويسجل
ّاأل ّصافى ّو التوزيعّّفيّالمستحقاتقساط

 .لحسابّالدخلّالثانوي
ذاّتمّّو (د) ّسكرأّالمستحقاتّمعّبعضّّالتعاملا 

فتسجلّّجارية،ّّكونهاّتحويالتبدالّمنّمالّ
ّالدفعّأحسابّّرّفي ّمستحق ّكجزء سّالمال

ّالوثيق ّةلحامل ّالتأم/ ّةبواسطّينبوليصة
 .مينأشركاتّالت

علىّغيرّمينّأتالّأقساطيسجلّصافىّّأنيجبّ 17-48
ّّالحياة ّقيمة ّعلى ّبناء ّالمبالغ ّتغطي ةّفتّرالتي

ّفيّهذهّوليسالحسابّ تّالمبالغّالمدفوعةّفعليا
ّمستحقاتّ.الفترة ّعن ّأالتّأما  ّأنّمين فيجب

ّحدوثّ ّتاريخ ّنفس ّفي ّكمدفوعات تسجل
ّ ّالمالضرر، ّالنوع ّذباستثناء ّعندماّأكور عاله

ّ ّتسجيل ّموافقةّيتم ّحالة ّفي ّالمستحقات هذه
ّالمسؤولية ّالتأمينّعلىّتحمل ّشركة ّيسجلّ. و

ّالماليّفيّبندّأي ّمقدارالحسابات ختالفّاالّة
ّ ّّمدفوعةالّاألقساطبين وّّةالمكتسبّاألقساطو

ّ.كذلكّالمستحقاتّالمدفوعةّوالمكتسبة
17-49 ّ ّجرت ّتوضيحالعادةوكما ّيتم ّفإنه قساطّاألّ،

لة/ّمسددةالغيرّّ ضدّّاالحتياطيوّّغيرّمحص 
ّالتسديدّالمستحقات التزاماتّّفيّكتغييرناّقيد

ّ ّالتامين ّسالبة)شركه ّاألّإنّبقيمة ّمرلزم وّ(
ّباقيّأنحاءصولّجميعّالقطاعاتّوّأّفيتغييرّ
 .العالم

17-51 ّ ّّ(17-1)ّالجدولويوضح ّعلى ّهذهمثال
 العمليات

ّ
 :ةبالتامين على الحيا المرتبطةجميع العمليات . د
ّمدخالتّّالجزءّهذاّويعرض 17-51 ّتسجيل طريقه

مينّأتالوّمدىّاختالفهاّعنّّةمينّعلىّالحياأالت
ّالحياة ّغير ّوثيقةّّ.على ّفي ّالحال ّهو وكما

ّأكثرّ ّبطريقة ّولكن ّالحياة ّغير ّعلى التأمين
ةّوالتيّتعدّالحياّةّتأمينلّوثيقيتسجّيتمّعملية،

ضمانّاجتماعيّفيّالجزءّالثانيّ/ّبمثابةّتأمين
ّ ّهذا ّالفصلمن ّّو. ّالفرق بينّّالرئيسييعتبر

ّالعاديأمالتّةوثيق ّالحياّةين ّتلكّّةعلى و
ّفيانهّّاجتماعيمينّأتّةنهاّوثيقأعلىّةّالمصنف
ّوثيق ّالعاديأالتة ّفوائدهاّّةمين ّمع ّالتعامل يتم

ّ ّفّزيادةّأنهاعلى ّّةالثرّوي ّضمنوتسجل
ّالوثيقمّ أّ.يالحسابّالمال ّأنهاعلىّّةالمصنفّةا

ّّةوثيق ّّاجتماعيتامين ّفوائدها ّماّفتسجل أو
ّضمنّهاّدخالن ّأعلىّيسمىّبالمعاشّالتقاعديّ

والسببّ.ّالخاصّبحسابّالدخلّالثانويالتوزيعّ
ّعلىّّةوثيقّأنّاالختالفّذالهّالرئيسي الفرد
ّكمنّأساساّفيتّيالتامينّاالجتماعّوثيقةعكسّ
ّةوّتعكسّالوثائقّالمصنفّ ّ.ةحاملّالوثيقّمبادرة
ّ ّتّأنهاعلى ّأوثائق ّفيّخلالّاجتماعيمين

ّيكونّالحكومّةعادّالذيالطرفّالثالثّ ّأوّةما
يجبرّحاملّّأويشجعّّوالذيالموظفّالمسئولّ

ّّالوثيقة ّتوفير ّّاعتماداتعلى حالهّّفيالدخل
ّالتقاعد ّالمالي. بموجبّّالمدفوعةّةوتبينّالمبالغ

تلكّّذلكّفيبماّاالجتماعي،ّمخططاتّالتامينّ
ّالوارد ّاألة ّوثائق ّوثائقّّ،فرادمن ّنجاح مدى
ّأالت ّّفيّاالجتماعيمين ّالدخل حالهّّفيتوفير

ّ.التقاعد

 
 (17-1)تابع جدول

 :التأمين على غير الحياةب الخاصةمصادر الحسابات 
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ّخاصةّالحياةالتامينّعلىّّوثيقةدائماّماّتكونّ 17-52
ذاّ.باإلفراد ّّوا  ّقامت ّبالـتأمينّما ّالشركات أحد

معاملةّّهذاّيعاملّإنّعلىّالموظفينّفإن هّينبغي
ّالحياةّ ّغير ّعلى ّباألخصّالتأمين ّأو التأمين

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّكما وتممّّ.
ّ ّالحياأبتّالخاصةالصفقات ّشركاتّّةمين بين

ذهّمينّوّاألسرّالمعيشيةّفقطّسواءّكانتّهأالت
ّمحلي ّمحليّأوّةالشركات ّّ.ةغير ّإنتاجويقابل

ّ ّالخدمات ّقيمه ّالتامين تستهلكهاّّالتيخدمات
ّكجاأل ّسر ّاالستهالك ّمن وّّالنهائيزء

ّاالستثمارّّ.الصادرات ّدخل ّمع ّالتعامل ويتم
ّبحامل ّكمكمالتّأالتّةوثيقّيالخاص مين

ّالتعاملّمعّاألّالّذلكومعّّ.لألقساط قساطّيتم
ّالحياةالتامينّعلىّّةحالّفيمينّأوّمتطلباتّالت

ّ ّمنفصل ّمعهماّّالّوكذلكبشكل ّالتعامل يتم
كوناتّصافىّبلّيشكالّمعاّمّةتحويالتّجاريك

ّاألصولوّّيالحسابّالمالّفيّةالمسجلّةالصفق
ةّوّمينّعلىّالحياأكجزءّمنّالتّةالمعنيّةالمالي

ّ.ّاإليراداتّالسنوي ة/ّكذلكّاستحقاقاتّالمعاشات
17-53 ّ ّتسجيل ّّأزواجّأربعويتم ّالمعامالت ّفيمن

ّّ.الحسابات ّمنهم ّزوجان وّّباإلنتاجيرتبط
مينّوّزوجّيمثلّأالتّةاالستهالكّالخاصّبخدم

ّ ّالفرد، ّعلىّملكية ّاالستثمار ّدخل آخرّّوتوزيع
ّالحياةّّيوضح ّعلى ّالتأمين ّفي ّالتغيير قيمة

 ّ.ّواستحقاقاتّالمعاشات
ّا) ّالحيا( ّعلى ّالتامين ّنشاط ّناتج حسابّّفيّةيسجل

ّمينأالخاصّبشركاتّالتّاإلنتاج
ّ (ب) ّالخدمات ّقيمه ّنهائيّالمستهلكةوتسجل ّةكنفقات

ّفيالدفعّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّّةواجبّةمستهلك
ّالمتاحّ ّمنّّةتسجلّكواجبّأوحسابّالدخل الدفع

ّ.ّ(ةسرّغيرّالمقيمصادراتّلأل)ّالعالمّباقيّأنحاء
ّلأل ّويمكن ّأسر ّالمدفوعاتّالمعيشي ة ّتقدم ن

ّهذهوّيتمّالتعاملّمعّةّمينّالغيرّمحليألشركاتّالت

 .التأمينبخدماتّّخاصةالمدفوعاتّكصادراتّ
ّبحاملّ(ج) ّالخاص ّاالستثمار ّدخل ّةوثيقّييسجل

ّّ.األولتوزيعّحسابّالدخلّّفيّةمينّعلىّالحياأالت
ّ ّمع ّالتعامل بوثائقّّالخاصةّالمعلنةّالمكافآتيتم

ّأالت ّعلى ّّالحياةمين ّعلىّّأنعلى ّتوزيعها يتم
ّالتّيحامل ّدخلّأوثائق ّتجاوزت ّلو ّحتى مين

ّبالمؤسس ّالخاص ّدخلّّ.ةاالستثمار ّيسجل و
ّكاالستثم ّشركاتّأار ّقبل ّمن ّالدفع ّواجبه موال

وّّةسرّالمحليمينّوّقابلهّللتحصيلّمنّقبلّاألأالت
يعتبرّالتغييرّّو.ّالعالمّأنحاءّباقيّفيّةالغيرّمحلي

ّّأيّفي ّالحياأالتّفيبند ّعلى ّاألّةمين ساطّقو
وّّأصولّفيتغييرّّيالحسابّالماليّفّةالمستحق

ّ ّّاألسرمستحقات ّتغيير ّفيو ّشركاتّّ التزامات
مضافاّلهاّمكمالتّّالفعليةقساطّاألّوتقد ر.ّالتامين
ّالخاصّّالتي)ّاألقساط ّاالستثمار ّدخل تساوى
ّالمستهلكةقيمهّاقلّمنّالخدماتّبّ(الوثيقةبحاملّ

 .ةوّالفوائدّالمستحق
ّّو 17-54 ّالجدول 17ّ-2)يوضح )ّ ّعلى ّهذهمثال

ّالعمليات
 : السنوّية اإليرادات-1
17-55 ّ ّبعضّالوثائق ّالحياتوفر ّعلى مبالغّّةالتامين

ّّإجمالية ّتدفقّّفيتسلم ّمن ّبدال ّمعين تاريخ
ّفيالمبلغّّهذايستخدمّّأنوّيمكنّّ.المدفوعات

ّبتحويلّهّوالذيّسنويّإيرادشراءّ ّبدوره ّذايقوم
وّتسجلّتلكّّ.تدفقّمنّالمدفوعاتّإلىالمبلغّ

ّ.موضحّبالجزءّالسادسّكماّهوّاإليرادات
 مينأالت إعادةب المرتبطةجميع العمليات . ز
17-56 ّ ّمناقشه ّمشاركةقبل ّكيفية /ّ العواملّمساهمة

التأمينّفيّنظامّّإعادةقياسّناتجّفيّّالمتعددة

شركات  الشركات االستخدامات
 التأمين

األسر 
 المعيشية

 

قطاعات 
 أخري

إجمالي 
 الدخل

 حساب اإلنتاج -
                            االستهالك المتوسط                                                                                                            -
 اإلنتاج-

 
 
 

 
 
6 

   
 
6 

 توزيع حساب الدخل األولي-
االستثمار الخاص بحاملي سند التأمين على غير دخل -

 الحياة

 
5 

 
 

 
1 
ّ

  
6 

 التوزيع الثانوي لحساب الدخل-
 صافي أقساط تأمين األضرار-

 متطلبات تامين على غير الحياة

 
 
6 

 
45 

 
 

35 

 
 
4 

 
45 
45 

 استخدام حساب الدخل-
 االستهالك النهائي للمصروفات -

 
 

    

 الحساب المالي-
 أقساطاالحتياطات الفنية لتأمين األضرار التي تستخدم -

 غير ربحيه
 احتياطات المستحقة-

 
 
 

3 
1 
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3 
1 
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ّفإ نهالقوميّاتالحساب ّكيفيهّّأواليجبّّة، معرفه
ّ.إعادةّالتأمينقياسّوتسجيلّ

17-57 ّ ّبين ّتتم ّالتي ّالعمليات ّالمباشرّالمؤمنتقاس
ّالتأمين) ّّ(شركة ّّوثيقةوحامل ّبالطريقةالتأمين

ّالسابقّةالموضح منّّةكمجموعّبالجزء
ّالمنفصل ّّةالعمليات ّالرجوع ّدون ّإلىتماما

ّوّّالتيّاإلجراءات ّالمباشر ّالمؤمن حدثتّبين
والّيتمّالدمجّبينّماّحدثّّ.مينأالتّإعادةّةشرك

ّكمصدرّ ّالمباشر ّالمؤمن ّبين ّعمليات من
ّالتيوّبينّالعملياتّّناحيةللعمالءّمنّةّللوثيق

ّ ّحامل ّبين ّّثيقةالّوتحدث ّشركات ّإعادةو
 .أخرىّناحيةمنّّالتأمين

 
 :ةالحياعلى مين التأب الخاصةيوض  استخدامات الحسابات  (17-8)جدول 

 إجمالي الدخل قطاعات أخرى األسر المعيشية شركات التأمين  الشركات االستخدامات
 حساب اإلنتاج

 الناتج
 
 

 
 

   
 

 األولىتوزيع حساب الدخل 
 دخل االستثمار الخاص بحامل وثيقة تأمين الحياة

  
2 

 
 

  
2 

 استخدم حساب الدخل
 االستهالك النهائي للنفقات

   
4 

  
4 
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ّّال 17-58 ّحامل ّّوثيقةيعرف ّالمباشر ّالّأوالتامين

كانّالمؤمنّالمباشرّيمتلكّّإذايعرفّّأنيحتاجّ
ّأتّإعادةّةوثيق ّلحمايته ّخسارةّةحالّفيمين
ّالالوثيق ّأو ّّ.ة ّالمباشر ّاألقساطويتلقىّالمؤمن
ّالوثيقّةالفعلي ّحامل ّمنهاّ.ةمن ّيقد مّوبعض

ّلشرك ّّوّ.التامينّإعادةّةكتنازالت هّذهتعد
ّّةواجبّاألقساط ّالدفع ّالمباشرلصالح ّمؤمن

ّالتأمين) ّالقيمةّّ(شركة ّفي ّاألقل ّالقسط بينما
ّنصيب ّمن ّإشركّيكون ّمينأالتّةعادة ويشيرّ.

إجماليّالتسجيلّالجزءّّهذاّاالنفصالّأحياناّإلى
ّالمباشرة ّالتأمين ّبشركة ّأماّ.الخاص

يمكنّاعتبارهّجزءّمنّفّ(التسجيلصافىّ)البديل
ّالوثيقّأقساط ّالمدفوعالّةحامل للمؤمنّّةمباشر

ّ ّالمباشرة ّالتأمين ّشركة ّإلأو ّمنه ّعادةوجزء
ّالتامين ّال. ّالخيار ّهذا ّّولكن ّفييفضل

ّ.القوميوّحساباتّالدخلّّةالحساباتّالتجاري
ّشرك 17-59 ّتستخدم ّّإعادةّةو ّاألقساطالتامين

ّّالمدفوعة ّالمباشر ّالمؤمن ّقبل ّزيادةّفيمن
ّأ ّبشركه ّالخاص ّاالستثمار ّدخل ّإعادةرباح
وّيتمّالتعاملّمعّدخلّاالستثمارّعلىّّ.مينأالت

ّللمؤمنّالمباشرّ ّدخلّاستثمارّواجبّالدفع انه
شكلّّفيالتامينّّإعادةشركهّّإلىّإعادتهوّيتمّ

ّمكمل ّالمدفوعّّ.قسط ّاالستثمار ّفدخل لذلك
ّالوثيق ّيعتمدّّةلحامل ّالمباشر ّالمؤمن ّقبل من

ّّأساسا ّةالمكتسبّاألقساطعلى ّالمؤمنّ. ولكن
دخلّاالستثمارّمنّشركهّّأيضارّيتلقىّالمباش
ّأالتّإعادة ّبدورهامين ّتعتمد ّنسبّالتي ّةعلى
ّالمدفوعاأل ّّفيّةموال ّأالتّةعادإشكل بناءّمين

شكلّمستحقاتّّفيّةموالّالمدفوعاألعلىّقيمةّ
ّّ.ةللشرك ّاالستثمارّّأنويمكن ّدخل يستخدم

ّ ّالمباشر ّللمؤمن ّّبواسطةالمدفوع ّإعادةشركه
ّكتعويضّ ّالتأمين ّالتأمين ّشركة لحامليّتقدمه

ّ.لكنهاّالّتسجلّبهذاّالوضوحّةالوثيق
ّالمباشر،ّّ-61 17-61 ّالتأمين ّحالة ّفي ّهو وكما

ّالتأمينّ ّإعادة ّمستحقات ّبعض تسجل
ّأوّكتحويالتّرأسمالي ةّفضالّعنّكونهاّّتحويالتّ ّالطارئة ّالحاالت ّفي ّفقط ّوذلك جارية،

ّ.ّالكوارثّالعرضي ة
التأمينّّةعادإّةالخاصّبشركالكليّيمثلّالناتجّ 17-61

ّللمؤمن ّالمتوسط ّاالستهالك ّالتأمينّ/ شركة
ّ ّهوّّإعادةّةلوثيقّةالحاملالمباشرة التأمينّوكما
ّ ّبينّّأعالهمشار ّتتم ّالتأمين ّوثائق ّمعظم فان

ّ ّمختلف ّمن ّالتأمين ّوالمجاالتّشركات النظم
ّقيمّ.االقتصادي ة ّفان ّهذهّّةلذلك ّفي الناتج

ّقبلّشركاتّ التأمينّالحاالتّيمثلّوارداتّمن
ّ.التأمينّإعادةوصادراتّمنّقبلّشركاتّ

ّالمرتبطيشبّ  و 17-62 ّالتدفقات ّتسجيل ّبإعادةّةه
ستثناءّابّعلىّغيرّالحياةتأمينّةّعمليبالتأمينّ

ّوثيقّأن ّعادّإعادةّةحامل ّيكونّّةالتأمين ما
ّّ.أخريتأمينّّةشرك

ّ:كاآلتيّواإلنتاجتتمّعملياتّاالستهالكّ 17-63
ّ -ّأ ّطريّأنبما ّعن ّتتم ّالنشاطات ّهذه ّقجميع

وتنفذّعنّطريقّشركاتّّةمحليّمؤسس يةوحداتّ
ّحسابّ ّفي ّيسجل ّالناتج ّفان ّلذلك التأمين

ّّاإلنتاج ّالتأمين ّأنالخاصّبشركات ّإعادةّإال
ّتُوفرّعنّطريقّوحداتّغيرّ ّما التأمينّغالبا

ّ.نواتجهاّكوارداتّيتمّتسجيلمحليهّلذلكّ
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ّ -ّب ّالخدمّأنيمكن تأمينّّةشركّةطبواسّةُتستهلك
ّكانتّأخري ن ّمحليّوا  ّتكونّغير ّوقد ّبل ّ ة،
ّّذات ّمتوسط ّإناستهالك ّحاملّّهذا ّيكن لم

لّعليُّتسجّ فّأوّمقيمّبصفةّدائمة/ّمحليّالوثيقة
 ّ.ومستحقاتهاّالتأمينّإعادةنهاّصادراتّلشركهّأ
ّ

17-64 ّ ّتوزيعها ّالمعاد ّالمعامالت دخلّوتغطي
ّبحامل ّالخاص مجالّّفيّالوثيقةّياالستثمار

ّّادةإع ّصافى ّو ّإعادةّشركةّأقساطالتامين
 .التامين

ّ
ّ .أّ ّالتأمين ّشركات ّتقوم ّأن ّكانتّويجب سواء

ّ ّّأومحليه ّمحليه ّغير ّبدفع والذيّّ،الستثمارادخل
ّإعادةوثائقّّيمنّقبلّحامليعدّكدينّواجبّتسديدهّ

محصالّ/ّفيّحينّيعتبرّهذاّالدخلّمستحقاّ،التامين
ّمؤسساتّأخرىّ ّلصالح ّكانتّمحليه غيرّّأوسواء

ّ.أيضامحليهّ
عنّطريقّّالتامينّإعادةّأقساطيحسبّصافىّ .بّ

تساوىّّالتي)المكم لةّوّقسطّّالمكتسبةّاألقساطجمعّ
مطروحاّمنهاّّ(الوثيقةدخلّاالستثمارّالخاصّبحاملّ

ساطّيكونّقوصافىّهذهّاألّ.ةالخدماتّالمستهلكّةقيم
ّومستحقّ ّالتامين ّشركات ّقبل ّمن ّالدفع واجب

ّ.خرىأالصرفّلشركاتّتامينّ

ّ .جّ ّشركات ّمستحقات ّعلىّّإعادةتصنف التامين
ّالدفعّّأنها شركاتّالتامينّوّمستحقهّّبواسطةواجبه

ّقبلّشركاتّتامينّ ّكانتّّأخرىالتحصيلّمن سواء
ّ ّّأومحليه ّمحليه ّصافىّ.غير ّمن ّكال ّيسجل و
 .لحسابّالدخلّثانويوّالمستحقاتّكتوزيعّّاألقساط

ّالمدفوع .دّ ّّةالعموالت ّشركات ّقبل ّإعادةمن
التامينّّإعادةّلوثيقةالتامينّلشركاتّالتامينّكحاملّ

ّ ّعلى ّكتخفيضات ّمعها ّالتعامل ّةواجبّاألقساطيتم
 .مينأالتّإعادةّوثيقةّألصحابالدفعّ

ّقبلّشركاتّّالمشتركةّاألرباح .هّ ّمن ّالدفع واجبه
ّجارىّّإعادة ّكتحويل ّتسجل ّعليه ّللمؤمن التامين

(ّ ّمن ّّأنهمابالرغم ّبطريقه منّّفكالّمختلفةيسجالن
ّّةالعموالتّالمدفوع ّعلىّّةالمشتركّاألرباحو تساعد

 .التامينّإعادةّإنتاجتخفيضّ
ّالتامينّّإذا .وّ ّمستحقات ّبعض ّمع ّالتعامل تم

ّأيّنّ إفةّالمباشرّكراسّمالّبدالّمنّتحويالتّجاري
ّّإعادةبّخاصةمستحقاتّ بنفسّّعالقةالتامينّوّلها

ّ.المالّلرأسيجبّالتعاملّمعهاّكتحويالتّّالحالة
 

17-65 ّ ّّفيّإدخالّأييسجل ّأيّالماليالحساب
ّ ّبين ّّالمدفوعةّاألقساطاختالف ّاألقساطو

ّاألخرىوّتلكّّالمطلوبةّالمديونياتوّّالمكتسبة
ّ.مستحقهّالدفع
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 :ةالسنوي اإليرادات.  ر
تلكّّةمينّعلىّالحياأالتّةوثيقّأنواعابسطّّتعتبر 17-66

بدفعّتدفقاتّمنّّالوثيقةيقومّفيهاّصاحبّّالتي
ّةزمنيّةالمدفوعاتّلشركهّالتامينّعلىّمدارّفتّر

ّ ّدفعّفيمعينه ّاستالم ّفّةمقابل ّكدين يّواحده
ّّوّ.لمستقبلا ّهذه تسمىّّوالتيّاألقساطابسط

ّ ّمدى ّّالحياةبقسط ّصاحب ّمنّيقوم الوثيقة
ّ ّعلىّخاللها ّالتامين ّلشركه ّواحد ّمبلغ بدفع

ّ ّواحده ّدفعه ّّويتالفاهشكل ّذلك صورهّّفيبعد
ّلبقيةّأومعينهّّلفترةّأماتدفقاتّمنّالمدفوعاتّ

ّ)ّاالمؤمنّعليهّالحياة ّكالّمنّّلبقيةوربما حياه
يّالمذكورّاسمهّفّاألخرالمؤمنّعليهّوالشخصّ

ّ(.ةالوثيق
17-67 ّ ّشركاتّّةالسنويّاإليراداتتنظم ّطريق عن

ّ ّتسمى ّو ّّ.المخاطرّبرقابةالتامين ّأنويجب
ّ ّعن ّالمخاطر ّتجنب ّعليه ّالمؤمن طريقّيقبل
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ّوّ ّمحدد ّالمدفوعاتّيكون ّمن ّتدفق ّدفع قبول
(ّةمعينّبصياغةّأوّةبشروطّمحددّ ّإما)ّمعروف

.ّ ّمسئوليه ّالتامين ّشركه ّالمخاطرةوتتحمل
ّ.لهّالمؤمنّعليهمماّيتحمّأكثرباستثمارّالمبلغّ

ّحسبّ ّعلى ّعليهم ّالمؤمن ّمعدالت وتحدد
ّّ.توقعاتّمعدالتّالعمر شركهّّينبغيّعلىوقد

ّمنّّتدفعّأنالتامينّ ّللمؤمنّعليهم مبالغّكبيره
ّّالمعمرين ّتدفع ّمنّّالشركةحيث ّاكبر مبالغ
دفعهّالمؤمنّعليهّوّربماّّالذيّيصلألالمبلغّا
ّ ّّالتيّاألرباحّأيضايتجاوز نّمّالشركةحققتها

ّالمبلغ ّمبكراّّأماّ.هذا ّيتوفون ّالذين هؤالء
ّبينماّ ّمتوقع ّكان ّمما ّبكثير ّاقل ّمبلغ فيتسلموا
تحصلّشركهّالتامينّعلىّمبلغّاكبرّمماّكانّ

 .متوقعّلها
 
 السنويكيفيه حساب القسط   -1
17-68 ّ ّالقسطّّأنّاألسهلمن ّحساب ّكيفيه ّشرح يتم

ّتامينّّ.بمثالّالسنوي ّشركه ّوجود افترض
ّ ّبقيمه ّشخصيه ّمدفوعات جنيه611ّّتعرض

.ّجنيه11111مقابلّمبلغّمنّالمالّّالحياةمدىّ
ّالشخصّّالشركةّأنّأيضاوافترضّ ّحياه تقدر
ّوانّ 25ّّبحوالي ّّسنه ّالخصم 5ّّحواليمعدل
ّ.بالمائة ّبالشكل ّموضح ّهو فانّّ(17_1)وكما

ّ ّمدار611ّلّالحالية القيمةصافى ّعلى جنيه
ّعا25ّ ّيساوى فانّّوبالتاليّ.جنيه8711م
ّّيصاف ّيعادل1311ّّّالمتبقيالمبلغ والذي

ّ ّتكلف91ّتعادل ّمن منّّالتيّةالخدمّةمره
ّ ّالشركّأنالممكن ّعامّةتقدمها ّفانّّ.خالل لذا
يمثلّمبلغّّةجنيهّالخاصّبالشرك611عرضّال

ّ ّعليه ّالمؤمن ّيعلم ّكان ّسواء ّ.الّأمصافى
ّ ّعلى ّعليه ّالمؤمن جنيه691ّّوسوفّيحصل

ّ ّأنفالعام 91ّّإال ّتعود ّّللشركةجنيه ّأخرىمره
ّ.ةصورهّرسومّللخدمّفي

ّالدفعّ 17-69 ّواجب ّاستثمار ّدخل ّيوجد ّعام وكل
ّ ّالحد ّيعادل ّو ّعليه لعاملّّاألدنىللمؤمن

ّ ّّمائةبال5ّالخصم منّقيمهّّالمتبقيعنّالمبلغ
ّتكونّنسبهّدخلّاألولوفىّالعامّّ.عقدّالتامين

ّمقدماّ ّالمدفوع ّبالقسط ّالمرتبط االستثمار
(1311)ّّ ّتسحب25ّّوّ.جنيه65ّهو جنيه

ّ ّّللخدمةكرسوم ينخفضّّبالتاليو
ّّ(.1275)ّإلىّ(1311)المبلغ ّالمتبقيوالمبلغ

يضافّعلىّصافىّ(435)منّدخلّاالستثمارّ
ّيصبحّالسنويّاالحتياطي ّوبالتاليّ.8711و
ّنهاي ّااالعّةفعند ّيكون ّالسنويّيحتياطالم
مضافا8711ّّاألصليمكوناّمنّالمبلغ8535ّّ

ّّإليه 435ّّفوائد ّمنهما جنيه611ّّمطروحا
ّ ّالدفع ّالمبلغّّوبالتاليّ.واجبه ّصافى يكون

ّّاالحتياطي ّاالعّبدايةّفيالمسحوب و165ّّم
ّاأل ّمن ّالمدفوعالمسحوب ّيكونّّةقساط مسبقا

25. 

ّالعملي 17-71 ّهذه ّعامّةوتستمر ّبعد وبمرورّّ.عام
ّ ّتزداد ّالوقت ّالمتبقيّاالحتياطيّالسحبقيمة

ّمن ّجزء ّاكبر وّّالمستحقةالمدفوعاتّ لتصبح
ّاقلّ ّليصبح ّالدفع ّواجب ّاالستثمار ّدخل يقل

يمكنّلشركهّالتامينّّةالنظريّةومنّالناحيّ.جزء
ّ ّّافتراضاتهامراجعه ّالعمر المتوقعّّالمتبقيعن

ّ ّو ّالمتاحّّةعادإللمؤمن ّالمبلغ حساب
ّخدم ّالناحيّ.ةكمصاريف ّمن ّةمليالعّةولكن

ّ ّالعمليّأنيجب ّهذه ّتتم ّوّة ّفترات على
ّ.(شركاتّالتأمين)ّنينمجموعاتّمنّالمؤمّ 

المفصلّهوّشرحّّالرقميوالمقصودّمنّالمثالّ 17-71
ولكنّّ.قساطتتمّبهاّاألّالتيّةوّتوضيحّالطريق

ّّفي ّليسّمن ّهذهّّأنّالضروريالواقع ّكل تتم
ّةوّبطريقّ.مينأالتّةشركّإنتاجالحساباتّلتحديدّ

ّأ ّبسط ّكمجموعّّيمكنفإن ه ّالناتج ّقيمه تحديد
ّ(511)ّدخلّاالستثمارّالمستحقّللمؤمنّعليه
ّ ّله ّالدفع ّالواجب ّالمبلغ ّمنه ّ(611)مطروحا

ّقيم ّمنه ّأو191ّسالبّ)ّياالحتياطّةمطروحا
ّتكونّهذهّّوّ(.191-)-511-611)ّ(91 ربما

ّةمماثلّةالطريق ّتّةلطريقّمشابهة/ مينّأقياس
ّأنالحيا ّإال ّيوجدة ّال ّعنّه ّالقسطّفيها صر
ّ.ّيالفعل
 

 ةالسنوي باألقساطالناتج المرتبط . 8
ّبتكاليفّ 17-72 ّالمرتبط ّالتامين ّشركه ّناتج يحسب

ّ:كاآلتيّاألقساط
ّمنهّ - ّمطروحا ّعليه ّللمؤمن ّاالستثمار ّدخل يذهب

ّالمستفيدينّأو)ّالمبلغّالمستحقّللدفعّللمؤمنّعليه
ّ.المعاشّألحكاموفقاّّ(ةعلىّقيدّالحياأوّمنّهمّ

ّ
ّّويتعادل ّإيراداتمبلغ ّالخاصّّدخل/ االستثمار

ّ ّمن ّالخصم ّعامل ّمرات ّمع ّعليه ّبدايةبالمؤمن
ّالعامّاحتياطي ّأيضاّ. ّاالستثمار ّدخل ّينفصل كما

المكتسبّمنّقبلّشركهّّالفعليدخلّاالستثمارّعنّ
ّأالت ّ.مين ّمماثال ّذلك ّيكون ّفيو ّالقسط ّلمكمالت

ّ.ّةالتامينّعلىّالحيا
ّ
 ةالسنوي باألقساط المرتبطةجميع العمليات . 3
ثالثّمجموعاتّمنّالمعامالتّالمسجلةّّهناك 37-74

ّالتيّ ّالمستقبلية ّوالقيود ّالمتواجدة ّاألقساط عن
ّو ّاالفتتاح ّأجل ّمن ّاتخاذها ّيلزم

 .اإلنهاءّالسنوي

 

ّباألقساطّ  .أّ ّالمرتبط ّالخدمة ّرسم ّدفع ّيستحق و
ّعام ّكل ّالدفع ّالسنوية ّناتجّ, ّأنه ّعلى ويسجل
نفاقّ لالستهالكيّالنهائيّلألسرّشركةّالتأمينّوا 

وّالتيّقدّ,ّالمعيشيةّالتيّينتميّإليهاّالمستفيدّ
 .تكونّمنّاألسرّالمعيشيةّغيرّالمقيمة



 نظام الحسابات القومية
 

886 

وّيعادلّدخلّاالستثمارّلمراتّعاملّالخصم،ّوّ .بّ
يتمّتسجيلّمستوىّاالحتياطياتّاألقساطّالسنويةّ
فيّبدايةّالفترةّفيّحساباتّتوزيعّالدخلّاألوليّّ

ّالدفعّمن قبلّشركةّالتأمينّومستحقةّّكمستحقة
 .القبضّمنّقبلّاألسرةّالمعيشية

ّاألقساطّ .جّ ّاحتياطيات ّقيمة ّفي ّالتغير ّيقيد و
ّتدفعهاّ ّكمستحقات ّالمالي ّالحساب ّفي السنوية

ّ.األسرةّالمعيشيةّلشركةّالتأمين
37-73 ّ ّهناكّّتبدأعندما ّفأن ،ّ ّالسنوية ّاألقساط دفع

ّشركةّ ّإلى ّالمعيشية ّاألسر ّمن ّأموال تحويل
وّفيّكثيرّمنّالحاالتّ،ّومعّذلكّ،ّ.ّالتأمين

ّمجردّ ّانتقال"قدّيكونّهذا / دفعة واحدة المنّ"
ّهذهّّجمالياإلم لغ ال ّقبل ّمن ّدفعه الواجب

الشركةّأوّشركةّتأمينّأخرىّمنّاكتمالّسياسةّ
ّإلىّ ّالفور ّعلى ّالعادية ّالحياة ّعلى التأمين

ّسنوية ّأقساط ّليستّ. ّالحالة ّهذه ّمثل ّفي و
ّحاجة ّهناك

ّ ّاستحواذّلتسجيل ّو ّاإلجمالي ّالدفع مبلغ
ّمجردّ ّهناك ّيكون ّوسوف ،ّ ّالسنوية األقساط
ّعنّ ّالحياة ّتأمين ّاحتياطيات ّمن تغيير
ّالتأمينّ ّشركة ّفي ّالسنوية ّاألقساط احتياطيات

ّمعاشّالتقاعد ّللصندوق ّالفرعي ّوالقطاع ذاّ. وا  ّشرا ّعنّّءكان ّمستقل ّبشكل ّالسنوي القسط

ّنضج ّال/ ّعلى ّالتأمين ّسياسات حياة،ّاكتمال
ّالماليةّ ّالمعامالت ّمن ّكزوج ّهذا ّتسجيل ويتم

ّالتأمين ّومؤسسة ّالمعيشية ّاألسرة ّبين ّ تعتبرّ.
ّالتسلمّ ّو ّالتأمين ّلشركة ّالدفع ّالمعيشية األسرة
ّالقسطّ ّأحكام ّعن ّناشئ ّكأصل ّالمقابل في

وّتتلقىّمؤسسةّالتأمينّاألصلّالماليّ.ّالسنوي
ّ.منّاألسرةّالمعيشيةّوتتحملّالمسؤوليةّتجاهها

37-78 ّ،ّ ّبالموت ّالسنوية ّاألقساط ّإنهاء ّيتم ّعادة و
وعندّهذهّالنقطةّيتمّنقلّأيّاحتياطياتّمتبقيةّ

ّالتأمين ّشركة ّإلى ّالسنوية ّاألقساط ّلهذه ومعّ.
ذلكّ،ّوّعلىّافتراضّأنّشركةّالتأمينّتوقعتّ

ّ ّمنّمتوسط ّلمجموعة ،ّ ّبدقة ّالمتوقع ّالعمر
ّاأل ّمتوسطّمسددي ّيكون ،ّ ّككل ّالسنوية قساط

ّ ّالمتبقية ّصفرااألموال ّالوفاة ّعند ّتغييرّ. إذا
ّتنقيحاتّ ّتأخذ ّأن ّفيجب ،ّ ّالحياة مأمول

ّاالحتياطات ّالعمل،ّ. ّقيد ّالسنوية ّاألقساط في
ّالمبلغّ ّالمتوقع ّالحياة ّامتداد ّيخفض سوف
المتاحّلشركةّالتأمينّكرسمّخدمةّ،ّمماّيجعلهّ

ّسلبيه ّبقيمة ّفإنّشركةّفيّمثلّ. ،ّ ّالحالة هذه
ّالتمويلية،ّ ّأموالها ّعلى ّتعتمد ّيجبّأن التأمين
وتأملّأنّنعززّهذاّمرةّأخرىّفيّالمستقبلّمنّ
ّاألقساطّ ّمع ّرسوم ّارتفاع ّالخدمة ّربط خالل

 .السنويةّالجديدة

 
ّ
ّ

 نقطةةة البدايةةةةةةةةةةةة
  000 10 (أ)سعر شراء القسم السنوي 

سنة  85في السنة حيث لكل  600القيمة الحالية لة  صافي
 (ب% )5

8 700 
 1300 (جة)صافي القيمة الحالية لرسوم الخدمة 

 90 1300/8700*600معّدل القسط الثانوي 
 السنة الثانية السنة األولى

 :باعتبار( الفائدة)دخل االستثمار  :باعتبار( الفائدة)دخل االستثمار 
 491 أ 500 أ
 487 ب 435 ب
 64 جةة 65 جةة

 المدفوعات المستحّقة المدفوعات المستحّقة
 690 أ 690 أ
 600 ب 600 ب
 90 جةة 90 جةة

 انحدار في قيمة األسهم انحدار في قيمة األسهم
 -800 أ -190 أ
 -173 ب -165 ب
 -86 جةة -85 جةة

 األسهم في السنة األخيرة األسهم في السنة األخيرة
 611 9 أ 810 9 أ
 611 9 ب 535 8 ب
 249 1 جةة 275 1 جةة

ّ
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 التأمين االجتماعيبرامج : الجزء الثاني
 مقدمة.ّس

ّبرامج 37-70 ّاالجتماعيّتعد ّهامةّّالتأمين وسيلة
التأمينّيحصلّمنهاّاألفرادّالمشتركينّفيّبرامجّ

ّبالمنافعّّاالجتماعي ّتوصف ّمنافع، على
ّاالجتماعية ّظروفّ, ّفي ّتطرأ ّاحتياجات لسد

ّخاصة ّرفاهيتهم, ّعلى ّتؤثر ّقد ّالتي ّو وّ.
ّفيّ ّالدفع ّاالجتماعية ّالمنافع ّبعض تستحق

,ّالتأمينّاالجتماعيّإطارّالمشاركةّفيّبرنامجّ
ّتستحقّالمنافعّ ّالظروفّالتيّبموجبها ّتحدد و

ّ ّبرنامج ّاالجتماعيّالدفع ّليسّّ,التأمين و
  .طبيعةّالمنافعّفيّحدّذاته

ّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّصيغةّتعاقدّتعد 37-77 وّ,
ّعلىّ ّعلىّاألقلّعالوة ّتتضمنّوحده ّما غالبا

وربماّتكونّالوحدةّاألخرىّ.ّالمستفيدّأوّالمنتفع
ّمؤسسةّ ّأو ّالعامة ّالحكومة ّالعمل، صاحب

ّ ّالتأمين)مالية ّشركة ّتكون ّما ّ(غالبا وأحياناّ,
تهدفّإلىّالربحّوتخدمّاألسرّّتكونّمؤسسةّال

ّ.ّّالمعيشية
ّوصفّ 37-75 ّهو ّالفصل ّمن ّالجزء ّهذا والهدفّمن

ّالمنافعّ ّمن ّالمختلفة ّاألنواع ّتقيد كيف
ّ ّبموجب ّتقدم ّالتي التأمينّّبرامجاالجتماعية

وّللقيامّ.ّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّاالجتماعي
ّالخصائصّ ّتوضيح ّالضروري ّفمن ّ بهذا،

ّا ّالتأمين ّلبرامج ّوطبيعةّالمحددة الجتماعي،
الوحدةّاألخرىّالمعنية،ّوأنواعّالمنافعّالمستحقةّ

ّ.وّطرقّتمويلها
 
 عريفات أساسيةت. هة
 المنافع االجتماعية -3

ّّتستحق 37-71 ّاالجتماعية ّوقوعّّالدفعالمنافع عند
التيّقدّّو،ّأوّوجودّشروطّمعينة،ّخاصةأحداثّ

ّعلىّرفاه ّالمعنيةّّيةتؤثرّسلبا األسرّالمعيشية
ّعلىّ ّإضافية ّمطالب ّفرض ّطريق ّعن إما

المنافعّّأنّتقدمويمكنّ.ّهادخلّتقليلمواردهاّأوّ
ّ ّاالجتماعية ّعينا ّأو ّنقدا ّمنّ. ّعدد وهناك

ّ ّاالجتماعية ّّالظروف ّتكون المنافعّعندها
ّ:ّاالجتماعيةّمستحقةّالدفعّ

ّأويّ.ّأ ّالمستفيدين، ّمنافعّّتطلب المعالين،
ّحالةّاجتماعية ّفي ّتقدم ّالّقد ّطبي،العالج

مستشفى،ّبعالجّالغيرهّ،ّأوّّعالجّاألسنانّأو
ّالنقاهة ّأو ّأو ّ ،ّ ّاألجل، ّطويلة والتيّقدّرعاية

ّأوّالوالدةاإلصاباتّ،ّأوّنتيجةّالمرض،ّتكونّ
ربماّتقدمّّوّ.إلخ...والعجزّالمزمنّ،ّوالشيخوخة،

ّالمنافعّ ّاالجتماعية ّ ّفيّشكلّالعالجّأوعينيا
يستّذاتّأسعارّلوّقدّتقدمّمجاناّأوّبالرعايةّ
ّتذكراقتصاديّأهمية ّأوة ّسدادّّ، ّطريق عن

ّالنفقاتّالتيّتدفعّمنّقبلّاألسرّالمعيشية ّو.

ّتدفع ّ ّالنفقاتّقد ّّأيضا يةّنقدالاالجتماعية
ّ.ّللمستفيدينّالذينّيحتاجونّالرعايةّالصحية

ّّ.ّب ّيضطر ّأنواعو ّمختلف ّلدعم ّالمستفيدين
ّّالمعالين واألطفالّواألقاربّالمسنينّالزوجينّ:

ّالخ ،ّ ّوالمعوقين ّّماّعادةّو. ّالمنافعتدفع
ّ ّتعويضات ّشكل ّفي ّنقدا منتظمةّاالجتماعية

ّ.ّتّالمعالةمعالينّأوّالعائاللل
ستفيدينّمنّانخفاضّفيّالدخلّمعانيّالعندماّيّ.ّج

بدوامّالعملّنتيجةّلعدمّالقدرةّعلىّالعمل،ّأوّك
ّّ,كامل

ّالمنافع ّتقدم ّعليها ّبشكلّاالّو ّنقدا جتماعية
ّالحالةمنتظمّ ّفيّبعضّالحاالتوّ.ّطولّفترة

عالوةّعلىّمبلغّدفعةّواحدةّمنّالمكنّتوفيرّي
منعّالناسّمنّقدّيّو.ّالدفعّالمنتظمأوّبدالّمنّ
ّ:العملّبسبب

o ّالتقاعدّاالختياريّأوّاإلجباري
o ّّالتسريح ّذلك ّفي ّبما ّالقهرية، البطالة

ّالمؤقتّوّقصرّمدةّالعمل
o ّإصاباتّالحوادث،ّوالدةّالطفل،ّالمرضّو

ّوالتيّتمنعّأيّشخصّمنّ ّإلىّذلك، وما
ّكامل ّبدوام ّالعمل ّأو ّ.العمل،

ّد ّمدفوعاتّ. ّعلى ّالمستفيدين يحصل
للتعويضّعنّالمعاناةّمنّانخفاضّالدخلّ
ّالرئيسي ّالدخل ّمصدر ّوفاة ّ.بسبب

يتمّتوفيرّالسكنّللمستفيدينّإماّمجاناّ.ّه
ّاقت ّأهمية ّذات ّليست ّبأسعار صاديةّأو

تذكرّأوّمنّخاللّتسديدّالنفقاتّمنّقبلّ
ّالمعيشية ّاألسر ّالمنافعّ. ّمن ّتعد ّهذه و

ّ.االجتماعيةّالعينية
ّنفقاتّّ.ّد ّلتغطية ّبالبدالت ّالمستفيدين ّيزود و

ّللمعالين ّأو ّألنفسهم ّيتحملوها ّالتي ّالتعليم وّ.
ّخدماتّالتعليمّ ّتقديم ّيمكن ّبعضّاألحيان في

ّ.العينية
37-56 ّ ّّماو ّظروف ّيعد ّنموذجيةسبق مطابقةّ/

ّالمنافعّ ّتستحق ّعندها ّالتي ّو ّ لألصل
ّالدفع ّاالجتماعية ّسبيلّ. ّعلى ّالممكن، ّمن و

المثال،ّقدّتستحقّفيّظلّبعضّبرامجّالتأمينّ
ّالدفع ّأخرى ّمنافع ّاالجتماعي ّوّ. ّبالعكس، و

تقدمّكلّالبرامجّبأيّحالّمنّاألحوالّمنافعّفيّ
تّوعمليا،ّتتفاّو.ّجميعّالظروفّالمذكورةّأعاله

ّبلدّ ّمن ّكبيرا ّتفاوتا ّاالجتماعي ّالتأمين برامج
ّ.إلىّآخر،ّأوّمنّبرنامجّألخرّداخلّنفسّالبلد

 
 المنافع االجتماعية التي تقدمها الحكومة العامة . 2

ّّهناك 37-53 ّمن ّالتيّالعديد ّاالجتماعية المنافع
ّتوفرها ّالعامة/ ّالحكومة ّتقدمها ّربماّ, ّالتي و

ّبمّو ّالدفع ّكمستحقة ّالحسابات ّفي جبّتظهر
ّأوّ ّاالجتماعية، ّالمساعدة الضمانّاالجتماعي،

ّ.ّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينية
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ّيعطىّ 37-58 ّالذي ّاالسم ّهو ّاالجتماعي ّالضمان و
ّالحكومةّ لبرامجّالتأمينّاالجتماعيّالتيّتديرها

وّيجبّعلىّالفردّ.ّوّكماّسيوضحّأدناه,ّالعامة
ّأنّ ّاالجتماعي ّالتامين ّمنافع ّعلى للحصول

ّ.برنامجّالتأمينّاالجتماعييساهمّفيّ/ّيشارك
وّالّتعدّالمساعداتّاالجتماعيةّبرنامجّوّلهذاّ 37-54

معّأنهاّغالباّماّ,ّّفإنهاّالّتحتاجّإلىّمشاركة
ّالدخلّ ّذوى ّاإلفراد ّعلى ّمقصورة تكون

ّالمنخفض ّالمعينةّ, ّالخصائص ّأو ّاإلعاقة و
ّاألخرى ّ ّمنّ. ّالرغم ّعلى ّبعضّالبلدان، وفي

ّالعا ّالتقاعد ّمعاش ّدفع ّيجوز ّدونّانه لمي
ّمشاركة ّإلى ّالحاجة ّالمساعداتّ, ّتعد ّعليها و

ّاالجتماعيةّ ّالمشاركة ّمن ّجزء االجتماعية
ّأيضا ّيناقش. ّهناكّجزء ّو ّبينّ/ ّالفرق يتناول

التأمينّاالجتماعيّوالمساعدةّاالجتماعيةّبمزيدّ
ّ.5منّالتفصيلّفيّالفصلّ

ّاالحتياطيّ 37-53 ّاالجتماعية ّالمنافع ّتعريف يشمل
ّيةّوالتعليمةالمحتملّللخدماتّالصح ّماّ. وعادة

تقومّالحكومةّالعامةّبجعلّهذهّالخدماتّمتاحةّ
لجميعّأعضاءّالمجتمعّدونّاشتراطّمشاركةّفيّ

ّالبرنامج ّكتحويالتّ. ّالخدمات ّهذه ّتعامل و
ّالضمانّ ّمن ّكجزء ّوليس ّعينية اجتماعية

ّاالجتماعية ّالمساعدة ّأو ّاالجتماعي وّ.
اّأيضاّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينيةّتمّمناقشته

ّ.5فيّالفصل
باإلضافةّإلىّالخدماتّالصحيةّوالتعليميةّالتيّ 37-58

ّتقديمّهذهّ ّالحكومةّالعامة،ّفيمكنّأيضا تقدمها
ّالمؤسساتالخدماتّأيضاّإلىّاألفرادّمنّخاللّ

وّ,ّالتيّالّتهدفّللربحّوّتخدمّاألسرّالمعيشية
التيّأيضاّتعاملّعلىّأنهاّتحويالتّاجتماعيةّ

ّبرا ّمن ّكجزء ّوليس ّالتأمينّعينية مج
 .االجتماعي

 
المنافع االجتماعية المقدمة من الوحدات المؤسسية .3

 األخرى
ّمنّ 37-50 ّاالجتماعية ّالمنافع ّتقدم ّأن ّأيضا ويمكن

الموظفينّوّ/خاللّّأربابّالعملّإلىّالعاملينّ
ّأنّتوفرّعنّطريقّوحداتّأخرىّ المعالينّأو

ّالعمالية ّالنقابات ّمثل ّالمنافعّ. ّجميع و
ّ ّالتي ّعداّاالجتماعية ّاألخرى ّالوحدات تقدمها

ّالتأميناتّ ّنظام ّبموجب ّتقدم ّالعامة الحكومة
 .االجتماعية

ّ
ّبرامج التأمين االجتماعي. 4
يعدّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّشكلّمنّأشكالّ 37-57

برنامجّالتأمينّالتعاقديةّحيثّيلتزمّحاملّوثيقةّ
بوليصةّالتأمينّأوّيشجعّللتأمينّضدّطوارئّ/ّ

وعلىّسبيلّ.ّرفّثالثمعينةّمنّقبلّتدخلّط
المثالّ،ّقدّتلزمّالحكومةّجميعّالموظفينّعلىّ
المشاركةّفيّبرنامجّالضمانّاالجتماعي؛ّيجوزّ
ّشروطّ ّمن ّشرطا ّجعله ّالعمل ألصحاب

ّالتوظيف ّمشروعّ, ّفي ّالموظفين ّيشارك أن
برنامجّالتأمينّالمحددّمنّقبلّصاحبّالعمل؛ّ
ّالموظفينّ ّتشجيع ّالعمل ّلصاحب ّيجوز و

نّطريقّتقديمّالمساهماتّنيابةّعنّلالنضمامّع
ّبترتيبّ ّالعمالية ّالنقابات ّتقوم ّأن ّأو الموظف
ّاالتحاد ّألعضاء ّفقط ّمتاحة ّتأمينه /ّتغطية

وّعادةّماّتدفعّالمساهماتّفيّبرامجّ.ّالنقابةّ
ّعنّ ّنيابة ّأو ّقبل، ّمن ّاالجتماعي التأمين
الموظفين،ّوّذلكّتحتّبعضّالشروطّوّالتيّ

ّالعاملين ّغير ّأيضا ّاألشخاصّّتغطى أو
ّ.العاملينّلحسابهمّالخاص

يعتبرّبرنامجّالتأمينّاالجتماعيّبرنامجّتأمينيّ 37-55
 :عندماّيستوفىّالشرطانّالتاليانّ

ّللمشاركةّّالمنافعأنّتكونّ .ّأ التيّيحصلّعليهاّشرطا
ّاستخدمّ ّإذا ّاجتماعية ّمنافع ّتكون ّو ّالبرنامج، في

ّ.الشرطّفيّنظامّالحساباتّالقومية/ّالمصطلح
ّ .ّب ّإذا ّالثالثةّو ّالشروط ّمن ّاألقل ّعلى ّواحد اجتمع

ّ:التاليةّ
/ّيجبّأنّتكونّالمشاركةّفيّالبرنامجّواجبة -

ّتحتّ ّأو ّالقانون ّطريق ّعن ّإما إلزامية
شروطّوظروفّعملّالموظف،ّأوّمجموعةّ

ّالموظفين؛/ّّالعمال
البرنامجّهوّمسؤوليةّجماعيةّتعملّلصالحّ -

ّالعمال ّمن ّمعينة ّمجموعة /ّ،ّ الموظفين
ّكا ّالمشاركةّسواء ّأن ّو ّال، ّأم ّيعملون نوا

ّتقتصرّعلىّأعضاءّتلكّالمجموعة؛
ّمساهمةّ - ّبتقديم ّالعمل ّصاحب ّيقوم ّ أن

ّمحتسبة) ّأو ّفعلية ّالتأمينّ( ّبرامج في
ّ ّالموظف ّباسم ّاالجتماعي ّسواءّ/ العامل،

ّ.قدمّالموظفّمساهمةّأيضاّأمّال
وّيقومّالمشاركونّفيّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّ 37-51

ّمساهمات ّّبعمل ّالبرامج ّمساهمات)في ّأو
ّعنهم ّنيابة ّالمنافع( ّعلى ّللحصول وتعرفّ.

ّوّ ّألقساط ّمماثلة ّبطرق ّالمنافع المساهماتّو
ّالتأمين ّمطالبات ّالضمانّ, ّمساهمة و

ّالتأمينّ ّلبرنامج ّالمدفوع ّمقدار ّهي االجتماعي
االجتماعيّمنّأجلّأنّيكونّمنّحقّالمستفيدّ

ّ ّالتي ّاالجتماعية ّالمنافع ّبتلقي تشملهاّالمعنى
وّمنافعّالتأمينّاالجتماعيّهيّ.ّخطةّالبرنامج

ّالمستفيدينّ ّالدفعّالن ّمستحقة ّاجتماعية منفعة
يشاركواّفيّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّوّالمؤمنّ

ّ.عليهّضدّالمخاطرّاالجتماعيةّالطارئة
ّأشكالّ 37-16 ّمن ّشكل ّهو ّاالجتماعي ّالضمان و

ّاالجتماعي ّالتأمين ّبرنامج ّاألهميةّ. ّتختلف و
ةّللضمانّاالجتماعيّذاتّالصلةّببرامجّالنسبي

ّإلىّ ّمنّدولة التأمينّاالجتماعيّاألخرىّكثيرا
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ّالمؤسسية ّالترتيبات ّحسب ّبعضّ .أخرى ففي
ّقد ،ّ ّاالجتماعي يقتصر الدول  على الضمان

ّاألساس ّالمعاش ّصافىّمخصص ّلمختلف ي
قدّّفيّمثلّهذهّالحاالتوّ .االجتماعيالضمانّ

المعاشاتّالتقاعديةّ مخصصات يتمّالتعاملّمع
ّالعام الحكومة لموظفي ّخاللة ّمن  وليس

ّاالجتماع ّيالضمان ّفي. ّ أما ،ّ أخرىحاالت
ّ ّمخصصات ّفمعظم ّالمعاشاتّ/ احتياطيات

ّفيّذلكّالمستحقة ّبما  للعاملينّفي التقاعدية،
ّقد  منّخالل توجه مؤسساتّالقطاعّالخاص،

ّ.الضمانّاالجتماعي
 :ماه برامجّالتأمينّاالجتماعيّفةتيوّ 37-13

ّالضمانّاالجتماعيّ .ّأ
ّ ببرامجّالتأمينّاالجتماعي التيّلهاّصلة العمالة .ّب

ّ .الضمانّاالجتماعي بدالّمن
وّقدّترتبّالبرامجّبدالّمنّالضمانّاالجتماعيّ

منّ سلسلة أو مجموعة كسياسة تأمين شركة مع
ّجانب أو السياسات ّمن ّتدار تأمينّ شركة قد
ّمالي مقابل أخرىّفي ّرسم .ّ ّ قدو البرامجّتدار
ّ.هبالنيابةّعنّنفس مباشرة صاحبّالعمل منّقبل

 
 ّبرامج  التامين متعددة أرباب العمل 

37-18 ّ ّبأجر، شركةّتواف قد علىّ ليسّفقط التأمين،
ّ ولكن برنامجّالتقاعد إدارة  من أنّتتحملّقدرا

 تنفيذ سياق في ويتمّذلك . المخاطرةّالمرتبطةّبه
 ما تحت الجماعية البرامج من لعدد الخدمة هذه

ّالعمل يسمى ّأرباب ّمتعددة ّبرامج  وبموجب.
ّمن ّمؤسسةّ ،البرامج هذه العديد ّتتولى  قد

ّ إدارة مسؤولية  التأمين ّالمالية /ّاالعتمادات
ّالتمويل ّتحتّتصرفها صناديق وّّ الموضوعة

ّاألموال ّتكون ّكي ّكافيةّذلك لتغطيةّّالتمويلية
ّااللتزامات ّ .االحتفاظّبه يمكن وّوجودّفائض,

ّ ّفشلتأما  التمويليةّموالاأل توفير في إذا
ّالتقاعدي، ّالمعاش ّيعدّ الستحقاقات فذلك

ّ.ينأربابّالعملّاألصلي وليس الشركة مسؤولية
المعاشاتّ توفير مسؤولية الحكومة تتولى عندما 37-14

ّمن التقاعدية ّكبيرة ّفأنّ لقطاعات ،ّ المجتمع
/ّملءهيّ فيّالواقع االجتماعي وظيفةّالضمان

 كشركة  .متعددّأربابّالعملّدورّبرنامجّ شغل
ّّ التأمين، ّثم المسؤوليةّ الحكومة تتحملّومن

 الالزمةّلتلبيةّالتمويليةّاألموال في عنّأيّنقص
 قدّيحقّلهاّأن أو التزاماتّالمعاشاتّالتقاعدية

ّفائض أي بتوليد تحتفظ ّتمويل. ّيتم ّما  وغالبا
ّاالجتماعي ّاالستحقاقات الضمان  علىّلدفع

 تساؤلّحول وّلذلكّليسّهناك,ّأوالّبأول أساس
ّفائض ّإذا وجود ّو ّ ّنقصّ ناشئ، فيّ وجد
،ّ ّللف الموارد ّلتغيرأن ّالسلطة  حكومة

ولكنّ طّفق العمالة بمستقبل تتعلق ّباالستحقاقات
 .أيضا بالنسبةّللماضي

ّ

 المؤهلة للتأمين  الفردية وثائق التأمينو / بوالص.  5
ّاالجتماعي

بشكلّ االجتماعيالتأمينّنّبرامجّتنظمّالعديدّم 37-13
 وّالّيجبّأن،ّالعمال لمجموعاتّمن جماعي
ّّ يستخرج ّتأمين المشاركينهؤالء  فردية وثائق

الّ وّفيّمثلّهذهّالحاالت،,ّالشخصية أسمائهمب
 من التأمينّاالجتماعية تمييز توجدّصعوبةّفي

ّ التأمين ّشخصيّأساس علىالقائم ّذلك،ّ. ومع
 أو التأمينّاالجتماعي،ّضّبرامجّقدّتسمحّبع

ّالمشاركين تتطلب حتى ّبوالصّباستخرا ، ج
 باعتبارهاّ التأمين ومحدداتّ .الخاصة أسمائهمب

 تكون البدّأن أن هي التأمينّاالجتماعي سياسة
ّا ّويقوم نوع منلمنافع ّاالجتماعية  المنفعة

ّفعلية صاحبّالعمل  في محتسبة أو بمساهمة
 .موظفال/ّبالنيابةّعنّالعاملالبرنامجّ

ّاألقساط 37-18 ّالدفع،ّتقيد والمطالباتّ المستحقة
ّفرديةّ القبض، المستحقة ّسياسات بموجب

ّاالجتماعيّ ّالضمان ّبرنامج ّتحت مستخرجة
.ّتأمينّاجتماعيةوّمنافعّاجتماعيةّّكمساهمات

ّ ّفي ّالمساهمات ّوتدفع الضمانّبرامج
أساسّمتكررّ،ّعلىّأوّاّشهريغالباّاالجتماعيّ

ّّو ّما ّغالبا ّتقدم ّعندما ّاألجورّتمباشرة ستحق
ّ.ّوالرواتبّالدفع

37-10 ّ ّالتيّّالمرجحمن ّالفردية ّالسياسات ّمعظم أن
ّ ّاتؤهل ّتكونّلبرامج ّاالجتماعية لتأمينات

ّلمخصصات ّال/ ّالتقاعديةاحتياطيات ّ,معاشات
ّ ّولكن ّمن ّاالحتماالتّّأنهاالمحتمل ّتغطي قد

ّ ّالاألخرى، ّعلىّسبيل ،ّ ّالدخل ّتوفير ّإذامثال
ّحامل ّالّكان ّبوليصة ّغير ّعلىّتأمين قادر

ّالصحةال ّاعتالل ّبسبب ّطويلة ّلفترة أوّّعمل
ّ.ّالمرض

تؤهلّالّوّالتيّفرديةّالالتأمينّّبوالصّتوصف 37-17
ّّاجتماعيّتأمينّإلى ّالّبأنها ّفردي ّتأمين
ّتأمينكتأمينّاجتماعي،ّأوّباختصارّإلىّهلّّؤت

ّوتسجلّ.أخر /ّ ّنظامّّتقيد ّحسابات في
ّالقوميةّّ ّالحسابات

 .ّمنّهذاّالفصل3ّفيّالجزءّّهاوصفكماّتمّ

ّ
الضمان برامج بموجب دفع ال منافع المستحقةال. 6

ّاالجتماعي
37-15 ّ ّتنقسم ّالقومية، ّالحسابات ّنظام منافعّفي

الضمانّاالجتماعيّوّالمساهماتّالمناظرةّبينّ
لمعاشاتّالتقاعديةّوتلكّالمتعلقةّباتلكّالمتصلةّ

ّ ّاألبجميع ّاألشكال ّلمنافعلخرى ّالمنفعةّ. و
ّبرامجّوّاألهم ّتغطيها ّاالجتماعيّّالتي التأمين
أيضاّربماّتغطىّالتقاعدّولكنّعندّدخلّالّهي

ّاألخرى سبيلّفعلىّ.ّعددّمنّالحاالتّالطارئة
ّالمثالّ،ّقدّتدفعّالمعاشاتّالتقاعديةّلألراملّو
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ّإصابةاألرملّأوّلألشخاصّالذينّيعانونّمنّ
ّعلىّالعمل ّقادرة ّتعد ّلم ّو ّصناعية .ّ جميعّو

زيادةّهذهّاألنواعّمنّحاالتّالطوارئّتؤديّإلىّ
لمّّالدخلّالرئيسيأنّكاسبّالمدفوعاتّبسببّ

ّمنّخاللّالموتّأوّ ،ّ ّالدخل ّلتوفير ّقادرا يعد
ّ ّأو ّلنفسه ،ّ ّولالعجز ّيعاملّّنفسها عليها

 .ّالتقاعديةّاتمعاشكمستحقيّللالمعالينّ
ّتت 37-11 ّكافة ّّالمنافعجمع ّمعا كمنافعّاألخرى

ّالتقاعديةّمعاشاتّغيرلل .ّ الفرقّبينّاالثنينّو
ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّألن يدركّمهم

لبعضّالمعاشاتّالتقاعديةّالخصومّ/ّااللتزامات
ّإذاّكانتّهناكّفعالّأصولّ فعليةّموضوعةّما

ّّجانبا ّالااللتلبية ّلّ,ستحقاقاتّأم ّيتعرفكنّو
ّب ّاحتياطيات ّمنافع ّالمعاشات ّالتقاعديةّغير

ّ.ّفيّالواقعةّمتواجدفقطّعندماّتكونّ
 :معاش غير التقاعدو منافع محاسبة مساهمات . أوال
37-366 ّ ّالتقاعديغيرّمنافعّالمعاشّتكونّقد

ّّمدفوعة ّاالجتماعي ّالضمان ّبرامجبموجب ّو
ّالصلة ّذات ّبخالفّالعمل الضمانّّبها

ّاالجتماعي ّالبلدانّولكن. ّمن ّكثير ّالّّفي قد
،ّويردّّمنافعمعاشاتّغيرّالتقاعديةّأيّيكونّلل

.ّأنّتسجلّإذاّكانتّموجودةيجبّّوصفاّلكيف
ّا ّلبرامج ّبالنسبة ّاألخرى،ّو ّاالجتماعية لتأمين

ختلفّاعتماداّعلىّالتقييدّت/ّتسجيلالطريقةّفأنّ
لالستحقاقاتّّالمخصصاتّاحتياطيّكانماّإذاّ

ّالموضوعّّالمستقبلية ّأم ّجانبا ّالّلكنّّوّ. قد
ّّتدفع ّتلكّفي ّمثل ّالحاالت ّمن كثير
ّاالحت ّو ّياطيات ّالمنافع ّبأول، ّسيتمّأوال و

ّ ّّوصفأعطاء ّالمناسب ّحالةلللتسجيل ّكل
 .ّالحقا

ّ
 المدفوعة/ المستحقة التقاعديغير منافع المعاش . 1

 االجتماعيالضمان بموجب 
37-363 ّ ّفي ّالحال ّهو الضمانّّبرامجوكما

االجتماعيّ،ّقدّيكونّهناكّاشتراكاتّمستحقةّ
,ّموظفّعلىّحدّسواءوّالّعلىّصاحبّالعمل

ّ ّو ّتشغيل ّتكاليف الضمانّّبرامجتعامل
ّالعاديةّّاالجتماعي ّالنفقات ّمن ّجزء ّأنها على

ّالعامةل ّلحكومة ّعملياتلّوّ، ّتتضمن ّال ّذلك
ّ.ّمقاييسّالمنتجحسابّالضمانّاالجتماعيّ

37-368 ّ ّتقيد /ّ ّنظامّالتسجل ّفي تدفقات
ّ:الحساباتّالقوميةّعلىّالنحوّالتالي

ّ .ّأ ّالضمانّربمساهماتّأتظهر ّفي ابّالعمل
ّ ّخاللّاالجتماعي ّمن ّالدفع كمستحقة

ّ ّالذي ّالقطاع ّومستحقيتبعه ّالعمل ّةرب
وّقدّيكونّ.ّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةالقبضّ

ّغيرّ ّالشركات ّمن ّأي ّالعمل ّرب قطاع
ّالعامةّ ّوالحكومة ّالمالية ّالشركات المالية،

ّالعمل) ّرب ّباعتبارها )ّ ّالعمل،ّو ّرب أسرة

ّته ّال ّالتي ّتخدمّوالمؤسسات ّو ّللربح دف
عندماّيعملّ)أوّبقيةّالعالمّّاألسرّالمعيشية

ّال ّمقيملمقيم ّغير ّمؤسسية ّةوحدة .)ّ ّتردو
ّ ّالمقيمين ّالعمل ّأرباب ّدفع فيّمستحقات

ّ ّّتوزيعحساب ّالدخل ّلبقيةّاألولى بالنسبة
ّالعالم . ّ ّتظهر ّو ّقبض األسرّمستحقات

ّتخصيصّ ّحساب ّفي ّالمقيمة المعيشية
ّاألولى ّالدخل ّاألسر, ّغيرّّو المعيشية

لبقيةّّاألولىالدخلّّتوزيعحسابّّالمقيمةّفي
ّّ.العالم

 يظهرلدخلّ،ّاحسابّلفيّالتوزيعّالثانويّ .ّب
ّ ّالعمل ّأرباب ّمساهمات ضمانّللمجموع

ّاالجتماعيّّمساهماتّو االجتماعي الضمان
ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّهمقدراتّحسبّّمن

ّو لألسرّالمعيشيةكمستحقةّالدفعّكموظفينّ
ّللحكومةّةمستحق ّالقبض .ّ تردّّ كذلك،و
ّكنقدالالضمانّاالجتماعيّّمنافع ّةمستحقية
ّ ّالمعيشيةالدفع ّلألسر ّك ، ّالدفعّةمستحقو

ّ ّكانّ)منّخاللّالحكومة ّإذا ّالعالم ّبقية أو
منّالقبضّّةمستحقوّك(ّمنّحكومةّأجنبية

ّ.األسرّالمعيشية ّقبل
ّالتدفقاتّفيّالجدولّّو 37-364 ّمثالّلهذه يرد

37-4. 

 
غير الممول الخاص المعاش غير التقاعدي منافع . 2

ّالضمان االجتماعيعدا 
ّربّعتبريّفيّنظامّالحساباتّالقومية، 37-363

ّال ّيديرعمل ّّالذي ّممولبرنامج كصانعّّ غير
ّ ّاجتماعي ّ محتسبإسهام ّعنللبرنامج ّنيابة

ّّاعمليّو . الموظفين ،ّ مساهماتّ قيمةتوضع
ّوالموظفين ّالعمل ّ أرباب ّمع قيمةّبالتساوي

زائدّ)قيدّالنظرّ  فيّالفترةالدفعّّةستحقمالمنافعّ
ّ ّتشغيل ّفيّ  البرنامجتكاليف ّموضح ّهو كما

جزءاّّالمحتسبةّمساهمةالتشكلّ و.ّ(الفقرةّالتالية
ّتعويض ّ  الموظفينّمن ّتظهر ّبأنهاّو أيضا

جنباّإلىّالبرنامجّ إلىواجبةّالدفعّمنّالموظفينّ
ّمستحق ّأي ّمع ّّاتجنب ّقبلدفع ّمن  فعلية

الّفقدّغيرّممول،ّالبرنامجّورغمّأنّ . الموظفين
ّالموظفّي ّزال ّيقدم ّذلك، ّومع فإنهّّمساهمة،

أنّغيرّالممولةّّللبرامجليسّمنّغيرّالمألوفّ
ّ ّاشتراكاتتكون ّعلى ّقائمة ّغير  مشاريع

 ..لموظفينا

ّّحتب 37-368 ّكان ّلو ّممول،ّالبرنامج غير
منّحيثّالمبدأّ ,إدارته  فيّتندرجهناكّتكاليفّف

ّ،ّينبغيّأنّ
ّي ّالتكاليفّ مجموعلّالمساوي المنتجعامل هذه

ّقبل ّمن ّمدفوع ّأنه ّ على ّمن ّبندالمستفيدين
ّ .المحتسبةّاالشتراكات ّأن ّوينبغي /ّتتضمن

ّ تشمل ّللموظفين ّالمحتسبة هذهّالمساهمات
ّ ّقيمة ّّالمنافعالتكاليفّفضالّعن تحصلّالتي
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ّال عليها ّتسجيلّّ .ينموظفمن ّيتم ّثم ّمن و
ّال ّالقيمة ّ تكاليفّلكميةمساوية ّالبرنامجتشغيل

خدمةّمنّقبلّّشراءك فيّاستخدامّحسابّالدخل
ّ .العملّرب الموظفينّمن

ّالمسجلةّ 37-360 ّالمعامالت ّمن ّنوعان هناك
ّو ّّاستهالك إلنتاج ّالخدمات ّقبلّالمقدمة من

ّالعمل  ,صاحب
ّالبرنامجّّوّحيثّأن وجدّيالّفانهّغيرّممول،

ّتكميليةّأيّمساهمةالّّو تدفقاتّدخلّاستثمار
منّّتسجلّمجموعتينّوقدّّتوجد ,ّّلسجحتىّت

ّ .معامالتّإعادةّالتوزيع
ّواالستهالكّهيّكمانتاجّاإل معامالت 37-367

ّ .يلي
ّرب ناتجّالخدماتّفيّحسابّإنتاجّيحتسب . أ

ّتّوّ,العمل ّقيمة منّ جزءاّالمنتجشكل
ّ ّالعمل ّأرباب ّلمساهمات ّالجتماعيالتأمين

  .فيّتعويضاتّالموظفينالمدرجّ
ّ .ّب ّالخدمة ّاستهالك ّتسجيل ّاتنفقكيتم

ّالنهائي ّّاالستهالك ّالمعيشية فيّّلألسر
ّالدخل ّحساب المعيشيةّّلألسرّ استخدام

ّ ّأو غيرّّالمعيشيةّصادراتّلألسركالمقيمة
ّ.ةالمقيم

علىّالنحوّّهيّإعادةّالتوزيعّمعامالت 37-365
ّ .التالي

المحتسبةّلبرامجّتردّمساهماتّأربابّالعملّ .ّأ
ّغي ّاالجتماعية ّبوصفهاّالتأمين ّالممولة ر

ّالقطاع ّقبل ّمن ّالدفع ّ مستحقة يتبعهّالذي
ّتوليد ّحساب ّفي ّالعمل ّ صاحب وّالدخل

حسابّفيّ األسرّالمعيشيةالقبضّّةمستحق
 تخصيصّالدخلّاألولي

ّ . ب ّالثانوي ّالتوزيع ّحساب توضعّ دخل،للفي
ّّمساهمات ّالعمل ّّالمحتسبةأرباب أيّو

ّللّ مساهماتّفعلية الدفعّّةمستحقكموظفين
منّقبلّّةّالقبضمستحقكّوّالمعيشيةّألسرل

ّصاحبّالعمل .ّ ّةمستحقكّالمنافع كذلك،و
ّلألس ّالمعيشيةالدفع ّصاحبّّر ّقبل من

ّ ّكالعمل ّتظهر ّالتي ّمنّّةمستحقو الدفع
القبضّمنّاألسرّّةمستحقّوصاحبّالعملّ

  .المعيشية
هذهّعلىّمثال37ّ,3ّّّالجدولوّيبينّ 37-361

 التدفقاتّ

ّ
معاشات  الخاص الممول عدا التأمين االجتماعي. 3   

ّ التقاعد
37-336 ّ ،ّ ّأعاله ّذكر ّكما ّالممولةّو البرامج

ّ ّلمنافع ّأخرى ّعن ّالتقاعديةّفضال المعاشات

فيّ جداتّوال،ّمعّذلك،ّلهمّويجوزّ .ليستّشائعة
ّهو .ينظرف ّّاألول ّالعملّّيمتلكعندما رب

ّ ّلهذه ّأييّوّالمنافعصندوق ّمخفضّّ راكم دفع
ّل ّواحدة ّّسنة ّالممكنة ّاإلسرافات فيّّلدفع

ّالمقبلة ّالسنوات .ّ ّيجوزّو ،ّ ّذلك ّمن بدال
ّ ّأن ّالعمل ّأنيلصاحب ّ/االرتباطات درك

منّ هيّأنهّيةمستقبللعملّمدفوعاتّااللتزاماتّ
احتياطياتّلتكونّقادرةّعلىّتقديمّّتراكمالحكمةّ

ّعلىّمثلّهذاّالبرنامجّمثالوّ .مستحقاتّالدفع
ّيوفرقدّي صحيةّللعاملينّفيّتغطيةّ كونّواحد

حالةّ ماّحدثّفيّوّعكس .الحاضرّوالماضي
ّالتقاعدية ّالمعاشات أنّّبالضروريّ ليسف,

تقديراتّالمطالباتّالممكنةّفيّالمستقبلّتتواجدّ
المعاشاتّّماعداالتأمينّاالجتماعيّّمنافع بشأن

/ّااللتزاماتوّتقيدّّ .فيّنظامّالحساباتّالقومية
بهّتّموجودةّبالقدرّالذيّكانوّّفقطّالخصومّ

  .حساباتّصاحبّالعمل في
37-333 ّ ّالقيام ّاالجتماعيّا بمنافعيمكن لتأمين

ّماعداّالممول ّمنّّالمعاشاتّالمغطاة التقاعدية
ّ ّالتأمينخالل ّ شركات ّأربابّأو ّجانب من

ّموظفي ّعن ّنيابة هذاّّمنتجّيقاسّو .هاالعمل
غيرّتأمينّعلىّللّ كناتجالنشاطّبنفسّالطريقةّ

ّّوّ,الحياة ّلكن مطابقّالّاالستهالكيستحق
 منّقبلّاألسرّالمعيشيةّمنالدفعّللخدماتّفقطّ

 مقيمةّباستثناءّوستكونّهذهّاألسر . المستفيدين
ّأنّيكونّال ّالمنافععنّدفعّّمسئوالمنتجّالمقيم

ّ لموظفل ّالسابق ّأو ّالالحالي ّأوّو ّمقيم غير
ّ الذي ّأفراد ّمقيمّعائلتهأحد ّلهمّوّغير ّيحق

ّاالستثمارّنّلدخلوّيمك,ّالمنافعّالحصولّعلى
ّ ّيعزى ّمنالذي ّ للمستفيدين التأمينّبرامج
ّ ّاالجتماعي ّ ّيستحق ّأن ّاألسرّلفقط نفس

ّ .المعيشية
ّفقطّتتعل  37-338 ّالعمل ّأرباب ّمساهمات

ّالموظفينّ ,نلموظفيبا ّمن ّكل ّذلك، ومع
ّالحاليينّوالسابقينّ ّالمتواجدة ّ اآلنّ،و التيّأو

 قدمّالمستفيدينيقدّوّفيّالمستقبل،ّّتتواجدقدّ
ّعلىمساهما ّالحصول ّو ّللبرنامج ّدخلّت

ّذلكّاالستثمار ّمن ّدخل. ّيعامل ّهنا  ومن
ّ هذا االستثمار ّكمكمالت ّ ّأوّ/ متممات
ّمنّمساهمةّكملحقات ّالدفع بعضّّتستحق

ّ .اعليهالحاصلينّ
37-334 ّ ّفي ّالمساهمات ّجميع ّالبرامجتسجل

ّلّاتمستحقك ّهذهّ .المعيشيةّألسردفع وتشمل
ّالجزء ّقبل المساهمات ّمن صاحبّّالمدفوع

حسابّ العملّكجزءّمنّتعويضاتّالعاملينّفي
توليدّالدخلّوكذلكّالمساهماتّالمدفوعةّمباشرةّ
منّقبلّالموظفّالممولّمنّاألجورّوالمرتباتّ
ّالموظفينّ ّفيهم ّبمن ّاآلخرين ّقبل ّمن أو

ّ.ّالسابقين
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 االستخدامات __ حساب منافع المعاشات غير التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعي :   3-17جدول 
صندوق تمويل  رب العمل   

الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

ّّّّّ حساب توليد الدخل
ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات

ّالفعليةّفيّالضمانّاالجتماعيّ
38.6ّّّّ38.6ّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات

 الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّّّّّ

ّّّّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل
88.6ّّ88.6ّّّّمساهماتّالضمانّاالجتماعي

ّالفعليةّّّ مساهماتّأربابّالعمل
ّفيّالضمانّاالجتماعي

ّّ38.6ّّ38.6ّ
ّ

ّالمعيشيةّّّّّ ّاألسر مساهمات
ّالفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي

ّ
ّ

ّ36,6ّ
ّ

ّ36,6ّ
ّ

ّفيّ ّاالجتماعي ّالضمان منافع
ّللمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّ
88,6ّ

ّّّ
88,6ّ

ّ
حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات غير التقاعدية من برامج صناديق العمل غير الممولة : 4-17جدول 
 االستخدامات __ األخرى

صندوق تمويل  رب العمل   
الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 حساب توليد الدخل
ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات

ّغيرّ ّالمعاشات ّفي المحتسبة
 التقاعدية

ّّّّّ
1.6ّّّّ1.6ّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّ

 فيّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّّّّّ
ّّّّّ

ّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل
ّاألسرّ ّمساهمات ّ مجموع

ّالمعيشيةّفيّ
ّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ

ّالعملّّّّ ّأرباب مساهمات
ّغيرّ ّالمعاشات ّفي المحتسبة

ّالتقاعدية
منافعّالصناديقّغيرّالممولةّفيّ

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّّّّ
ّّ1.6ّّ1.6ّ
ّّ

ّ
ّ

1.6ّ

ّ
1.6ّ
ّ

ّّ
1.6ّ
ّ

1.6ّ

 
حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات عير التقاعدية  من برامج صناديق العمل غير الممولة : 5-17جدول
 االستخدامات __ األخرى

صندوق تمويل  رب العمل  ّ
الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 منتج اإلنتاج 
 المنتجّّّّّ

ّّّّّ
ّّّّّ

 الدخلحساب توليد ّ
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

 المعاشاتّغيرّالتقاعدية
0.6ّّّّ0.6ّ

ّّّّّ حساب تخصيص الدخل األولى
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ّ
ّ

 الموارد__ المعاشات غير التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعيحساب منافع :  6-17جدول 
صندوق تمويل  رب العمل   

الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

ّ
 حساب توليد الدخل

ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات
 الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي

ّّّّّ
ّّ38.6ّّ38.6ّ

 الدخل األولىحساب تخصيص 
ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات

 الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّّّّّ

ّّّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل
ّمساهماتّالضمانّاالجتماعي

ّّّ
ّالفعليةّّّ مساهماتّأربابّالعمل

ّفيّالضمانّاالجتماعي
ّالمعيشيةّّّّّ ّاألسر مساهمات

ّالفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّاالجتماعيّّّّّ ّالضمان منافع

 فيّللمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّّّّ
ّ88.6ّ

ّ
ّّ88.6ّ

ّ38.6ّّّ38.6ّ
ّ

ّ36,6ّّ
ّ

ّ36,6ّ
ّ

ّّ
ّ

88,6ّ
ّ
ّ

ّ88,6ّ
ّ
ّ

ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات
ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّدخلّاالستثمارّّّّّّ
ّ

ّالمفرعّفيّاستحقاقاتّّّّ دخلّاالستثمار
ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّ
ّ

ّّّ
ّّّ3,6ّ3,6ّ

ّ3,6ّ
ّ
ّ

ّّ3,6ّ

ّّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل
ّمجموعّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّ

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّفيّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

 المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّفيّّّّّ ّالمعيشية ّاألسر مساهمات

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
مساهماتّتكميليةّلألسرّالمعيشيةّفيّّّّ

 المعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ
ّعمولةّبرامجّالضمانّاالجتماعيّّّ

ّمنافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالممولة

ّّّّّ
ّّ33,6ّ

ّ
ّ33,6ّ

ّّ0,6ّ
ّ

ّ0,6ّ
ّّ8,6ّ

ّ
ّ8,6ّ

ّّ3,6ّ
ّ

ّ3,6ّ
ّ

ّّ-3,6ّّ-3,6ّ
ّ7,6ّّّ7,6ّ

 استخدام حساب الدخل 
ّنفقاتّاالستهالكّالنهائيّّّّ
تعديلّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّّّّ

ّالتقاعديةّ
ّاالدخارّّّ
ّالحسابّالماليّّّّ
ّالمعاشاتّّّ ّاستحقاقات ّفي التغير

ّالتقاعديةّ
ّ

ّّّّّ
ّّ3,6ّّ3,6ّ
ّ-8,6ّ

ّ
ّّ-8,6ّ

ّ
-0,6ّ36,6ّ6,6ّ-3,6ّ6,6ّ
ّّّّّ
ّّ-8.6ّّ8.6ّ
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__ حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات غير التقاعدية من برامج صناديق العمل غير الممولة األخرى 7-17جدول 
 الموارد 

صندوق تمويل  رب العمل   
الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 حساب توليد الدخل
ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات

ّغيرّ ّالمعاشات ّفي المحتسبة
 التقاعدية

ّّّّّ
ّّ1.6ّّ1.6ّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّ

 فيّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّّّّّ
ّّّّّ

ّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل
ّاألسرّ ّمساهمات ّ مجموع

ّالمعيشيةّفيّ
ّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّ

ّالعملّّّّ ّأرباب مساهمات
ّغيرّ ّالمعاشات ّفي المحتسبة

ّالتقاعدية
منافعّالصناديقّغيرّالممولةّفيّ

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّّّّ
ّ1.6ّّّ1.6ّ
ّّ

1.6ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

1.6ّ

ّّ
1.6ّ
ّ

1.6ّ

حسابات منافع الضمان االجتماعي للمعاشات عير التقاعدية من برامج صناديق العمل غير الممولة : 8-17جدول 
 الموارد __ األخرى

صندوق تمويل  رب العمل  ّ
الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

 منتج اإلنتاج 
 المنتجّّّّّ

ّ3,6ّّّ3,6ّ
ّّّّّ

 الدخل حساب توليدّ
ّفيّّّّّ ّالفعلية مساهماتّأربابّالعمل

 المعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّّّّّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّ

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
ّدخلّاالستثمار

ّ
دخلّاالستثمارّالمفرعّفيّاستحقاقاتّ

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّ0.6ّّ0.6ّ
ّ3,6ّ

ّ
ّّ3,6ّ

ّّ3,6ّ
ّ

ّ3,6ّ

ّّ
ّ

ّّّ

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
ّمجموعّّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفي

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّ

 المعاشاتّغيرّالتقاعدية
مساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّ

ّالمعاشاتّغيرّالتقاعدية
مساهماتّتكميليةّلألسرّالمعيشيةّفيّ

 التقاعديةالمعاشاتّغيرّ
ّعمولةّبرامجّالضمانّاالجتماعي

ّمنافعّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالممولة

ّّّّّ
ّ33,6ّ

ّ
ّّ33,6ّ

ّ0,6ّ
ّ

ّّ0,6ّ
ّ8,6ّ

ّ
ّّ8,6ّ

ّ3,6ّ
ّ

ّّ3,6ّ
ّ

ّ-3,6ّّّ-3,6ّ
ّّ7,6ّّ7,6ّ
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ّ
تتلقىّاألسرّالمعيشيةّدخلّاستثمارّ,ّوّعالوةّعلىّذلك

ّبوالص ّحاملي ّإلى ّيعزى ّالتأمينّ/ ّوثائق
ّكمجموعة،ّ ّتعامل، ّو ّالمساهمات ّبهذه ّيتعلق فيما

ّكملحقات ّأو ّمساهمةّكمتممات ّبنديّ. ّيظهر و
ّالدخل ّلحساب ّالثانوي ّالتوزيع ّفي ّاالشتراكات البندّ.

األول،ّتساويّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّ
ّ ّالمبلغ ّقيمة ّبالضبط ّاألسرّمستحق ّقبل ّمن القبض

ّحس ّفي ّالعمل ّصاحب ّمن ّالدخلالمعيشية ّتوليد .ّاب
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّمساهمات ّويسمى ّالثاني، البند
ّاألسرّ ّقبل ّمن ّالمباشر ّالدفع ّيشمل االجتماعية،

ّإلىّ ّباإلضافة ّملحقاتالمعيشية ّمساهمةالّكمتمماتّأو
ّ.ناقصّالعمولةّالمدفوعةّلبرامجّالتأمينّاالجتماعي

ّوّ 37-333 ،ّ ّالثمانية ّالمعامالت ّتسجيل يجب
ّإ ّإلى ّتعود ّأحداهما ّخدمةّالتي ّواستهالك نتاج

ّباالشتراكاتّ ّصلة ّذات ّمنهما ّوثالثة التأمين،
والمنافعّ،ّوّواحدةّلدخلّاالستثمارّالذيّيعزىّ

واثنينّذاتّ,ّإلىّحامليّبوالصّوّوثائقّالتأمين
ّ.عالقةّبالفرقّبينّاإلسهاماتّوالمنافع

ّشركاتّ .أّ ّخالل ّمن ّالمقيمة ّالوحدات ّنشاط ّيباشر و
ّمنّقبلّصاحبّالعم ّأو ّالمنتجّالتأمين ّيقيد ّو ،ّ ّل

ّقطاعّ ّفي ّأو ّالتأمين ّشركات ّإنتاج ّحساب في
ّصاحبّالعملّكاحتياطيّمقرر؛

ّالفعليةّ .بّ ّاالجتماعية ّالعمل ّأرباب ّمساهمات تظهر
ّاالجتماعيّ ّالتأمين ّبرامج ّعلى ّتعود ّالتي ّ للعمالة

الدفعّمنّقبلّالقطاعّالذيّيتبعهّصاحبّّةمستحقك
ّالق ّالدخلّومستحقة بضّمنّالعملّفيّحسابّتوليد

ّقبل
ّاألسرّالمعيشيةّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألولى؛

ّالتأمينّ .جّ ّبوالص ّلحاملي ّاالستثمار ّدخل يدفع
ّالمستفيدين) ّقبلّ( ّمن ّالبرامج ّبهذه ّيتعلق ّما في

ّقبلّ ّمن ّوالمستحقة ّالعمل، ّوأرباب ّالتأمين شركات
ّالمعيشية ّاألسر ّالدفعّ. ّمستحقات ّمن ّكل ّتقيد و

ّولي؛والقبضّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاأل
تردّصافيّالمساهماتّاالجتماعيةّفيّحسابّالتوزيعّ .دّ

ّعلىّ ّمستحقة ّكمدفوعات ّللدخل ّالثانوي
ّالقبضّلشركاتّالتأمينّ ّمستحقه ّو ّالمعيشية األسر

ّأوّقطاعّصاحبّالعملّ،ّكاحتياطيّمقررّ؛
ّس .هّ ّالصلةّ. ّذات ّاالجتماعية ّالمنافع ّأيضا وترد

ّحسابّ ّفي ّالتقاعدية ّالمعاشات ّبخالف بالعمالة
ّقبلّالتّو ّمن ّالدفع ّكمستحقة ّللدخل ّالثانوي زيع

ّقطاعّصاحبّالعملّوّمستحقةّ شركاتّالتأمينّأو
ّالقبضّلألسرّالمعيشيةّ؛

ّالمعيشيةّ .وّ ّلألسر ّالدفع ّالمستحقة ّالخدمة ّقيمة تعد
ّالنهائي ّاالستهالك ّنفقات ّمن ّكجزء ّفيّ, ّتقيد و

ّالمعيشيةّ ّاألسر ّعدا ّما ،ّ ّالدخل ّحساب استخدام
ّثّتدفعّمنّقبلّبقيةّالعالمّ؛للموظفّغيرّالمقيمّحي

يمثلّفائضّصافيّالمساهماتّعلىّالمنافعّزيادةّفيّ .زّ
ّالمستفيدين ّتجاه ّالتأمين ّببرامج ّااللتزام ّهذاّ. ويرد
وّحيثّأنهّ.ّالبندّكتعديلّفيّاستخدامّحسابّالدخل

ّالحسابّ ّفي ّأيضا ّيظهر ّفأنه ّالمسؤولية، ّفي زيادة
ّالبندّالّيحدثّإال.ّالمالي ّتبين،ّفهذا ّ،ّوّكما ّنادرا

ّفيّ ّالتغيرات ّتتضمن ّقد ّو ّواقعية، وألسباب
ّتلكّ ّمع ّالتقاعدية ّغير ّالمعاشات ّهذه استحقاقات

ّ.التيّللمعاشاتّالتقاعدية
ّفيّّيرد 37-338 ّالتدفقات ّلهذه مثال

 .37ّ,8الجدول

ّ
ج محاسبة مساهمات معاش التقاعد والمعاشات غير 

 التقاعدية
ّفيّّيتم 37-330 ّلألفراد ّالمعاشات توفير

ّعنّ ّثالثّآليات، ّمن ّبموجبّواحدة االقتصاد
ّبرامجّ ّوعبر ،ّ ّاالجتماعي ّالضمان طريق
ّمنّ ّاألخرى ّبالبرامج ّالصلة ّذات العمالة
ّالمساعدةّ ّطريق ّعن ّأو ّاالجتماعي الضمان

ّاالجتماعية ّوّ. ّاالجتماعي ّالضمان ّبرامج و
ّبخالف ّالتقاعدية ّبالمعاشات ّالمتعلقة ّالعمالة
ّالتأمينّ ّلبرامج ّاالجتماعي ّالضمان مساهمة

وعلىّالرغمّمنّأنّالمنافعّالمقدمةّ.ّاالجتماعية
ّاالجتماعيةّوّبعضّبرامجّ فيّإطارّالمساعدة
التأمينّتكونّمشابهةّجداّ،ّفالفرقّالرئيسيّأنّ
تدفعّمنافعّالتأمينّاالجتماعيّفقطّّإذاّّشاركّ
ّوعادة ّالتأمينّاالجتماعي، ّفيّبرنامج ّالمستفيد
ّالمستفيد ّطريق ّعن ّقائمة ّالمشاركة ّتكون ّما

ّعنه ّنيابة ّآخر ّخالل ّمن ّأو ّالمساعدةّ, تدفع
ّمقدمةّ ّمؤهلة ّمساهمات ّدون ّمن االجتماعية
ّقدّ ّالتجربة ّأن ّيعنى ّهذا ّأن ّمن ّالرغم على

 .تطبقّعلىّالمتقدمين

 استخدام حساب الدخل
ّنفقاتّاالستهالكّالنهائي

تعديلّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّ
ّالتقاعدية
ّاالدخار

ّالحسابّالمالي
التغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّ

ّالتقاعدية
ّ

ّّّّّ
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ّخاللهاّّتختل  37-337 ّمن ّيتم ّالتي الوسائل
ّعندّ ّلألشخاص ّالتقاعدية ّالمعاشات توفير

ّ ّآخرالتقاعد ّإلى ّبلد ّمن ّكثيرا ّيصفّهذاّ. و
األشكالّاألكثرّشيوعاّمن37ّّالجزءّمنّالفصل

ّبرامجّ ّبموجب ّالتقاعدية ّالمعاشات احتياطي
ّكلّ ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّاالجتماعي التأمين

ّالبلدان ّتنطبقّفيّجميع ّال ّالجوانبّقد ّالّ. و
ّإطارّ ّفي ّالمقدمة ّالتقاعدية ّالمعاشات تناقش

ّه ّفي ّاالجتماعية ّلكنّّالمساعدة ّو ّالفصل ذا
ّ.1و5ّّتمتّالمناقشةّفيّالفصولّ

ّاالجتماعيّّتقدم 37-335 ّالتأمين معاشات
ّقبلّ ّمن ّجزء ّفي ّالبلدان ّجميع ّفي التقاعدية

وّ.ّالحكومةّالعامةّوّجزءّمنّقبلّأربابّالعمل
ّالعامةّ ّالحكومة ّمن ّالمقدم ّالجزء ّعلى يطلق
ّأربابّ ّقبل ّمن ّالجزء ّأما ّاالجتماعي الضمان

ّالبرام ّيسمى ّبالعمالةالعمل ّالمتصلة ّج وّ.
التقسيمّبينّالمعاشاتّالتقاعديةّالتيّيتمّتوفيرهاّ
ّمنّ ّتقدم ّوالتي ّاالجتماعي ّالضمان ّقبل من
ّحدّ ّإلى ّيختلف ّ ّبالعمالة ّالصلة ّذات البرامج
ّمنّ ّيترتبّعليه ّما ّإلىّآخرّمع كبيرّمنّبلد
تغطيةّوّكذلكّتحصيالتّقوميةّّلماّيخصصهّ

لذيّتختلفّوّا"ّّالضمانّاالجتماعي"مصطلحّ
منّأجلّتوضيحّالتوصياتّ.ّأيضاّإلىّحدّكبير

ّالضروريّ ّفمن ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في
ّفيّ ّالمنصوصّعليها النظرّفيّأنواعّالتغطية

ّ.ّمختلفّالبلدان
ّالضمانّ 37-331 ّلمعاش ّشكل ّأضيق يعد

ّجدا ّأساسي ّاالجتماعي ّثابتّ. ّيكون فقد
ّالمساهماتّ ّحجم ّعن ّالنظر ّبصرف المستوى

نّلمّيكنّحقي) قةّأنّالمساهماتّأحرزتّلفترةّوا 
ّالزمن ّمن ّمعينة ّحقّ(. ّيكون ّما ّغالبا و

ّاالجتماعيّ ّالضمان ّبموجب ّللمعاش الموظف
ّ ّللتحويل ّالمحمولة)"قابل ّعملّ"( ّصاحب من

ّدائماّ ّتطبق ّال ّميزة ّتعد ّالتي ّو ،ّ ّآخر إلى
ّاألخرىّ،وّبالنسبةّ لشروطّالمعاشاتّالتقاعدية

لدخل،ّّلكثيرّمنّالناسّفيّالوظائفّمنخفضةّا
سواءّتعملّمؤقتاّأوّبشكلّمتقطع،ّقدّيكونّهذاّ
ّالمتوقعّ ّالمعاش ّلمخصص ّالوحيد ّالشكل هو

 .الحصولّعليها

وّعلىّالنقيضّمنّذلك،ّيكونّمعظمّ 37-386
ّطريقّ ّعن ّالبلدان ّبعض ّفي ّالمعاش ّكل أو

ّاالجتماعي ّالضمان ّتمثلّ. ،ّ ّالحالة ّهذه وفي
الوسيطّالنسبيّلصاحبّالعملّوّذلكّّالحكومة
ّبم ّللبرنامجّأنه ّالمساهمات ّالحكومة ّتلقى جرد

ّواألسرّ ّالعمل ّصاحب ّخالل ّمن المدفوع
ّتكوينّ ّمخاطرة ّالحكومة ّتتحمل ،ّ المعيشية

ّالنهائي ّالمدفوع ّصاحبّ. ّالحكومة ّتعفي و
ّالمعاشاتّ ّتكلفة ّتكون ّأن ّمخاطرة ّمن العمل
ّعددّ ّوتؤكد ّمشروعه ّعلى ّجدا ّكبيرا التقاعدية

التقاعديةّ،ّوّالسكانّالتيّستدفعّلهمّالمعاشاتّ
معّقيامهاّبذلكّمعّالصفةّالتيّقدّتغيرّمقدارّ

المعاشاتّالتقاعديةّالمستحقةّالدفعّ،ّحتىّبأثرّ
ّ.رجعيّ،ّإذاّأمليتّالظروفّاالقتصاديةّبذلك

ّتديرهاّ 37-383 ّالتي ّالتقاعد ّبرامج ّتخضع ال
ّللتعديالتّ ّالخاصّعادة ّبالقطاع ّالعمل أرباب

ناكّبأثرّرجعيّمنّالمبالغّالمدفوعةّ،ّولكنّه
ّالّّمخا رة ّقد ّالعمل ّصاحب ّأن ّفي تتمثل

وّعلىّنحوّ,ّيتمكنّمنّالدفعّألنهّسافرّللعمل
ّاستحقاقاتّ ّحماية ّأن ّمن ّالرغم ّعلى متزايد،
ّشيوعا ّأكثر ّأصبح ّلألفراد ّالتقاعدي .ّالمعاش

ّمعّ ّالمتراكم ّالتقاعد ّمعاش ّفإن ،ّ وبالمثل
ّالّيكونّقابلّللتحويلّإلىّ صاحبّعملّواحد

يدّرغمّأنّهذاّأيضاّيتحملّصاحبّالعملّالجد
وّفيّحينّأنّالضمانّاالجتماعيّقدّ.ّالتغيير

ّدفعّ ّأساس ّعلى ّيمول ّ ّما، ّوكثيرا ،
ّاحتياطياتّ ّتراكم ّدون ّبأول، ّأوال االستحقاقات
ّالعملّ ّرب ّبرامج ّو ّالمستقبلية، االلتزامات
األخرىّعلىّنحوّمتزايدّمنّالمحتملّأنّيكونّ

ّجانبية ّاحتياطيات ّلديها ّل. ّلو ّحتى ّيكنّو م
ّمحاسبةّ ّتتطلب ّقد ،ّ ّاحتياطيات ّأية هناك
ّالمعاشّ ّاستحقاقات ّإدراك ّمنهم االتفاقيات
ّفيّ ّالسابقين ّو ّالحاليين ّللموظفين التقاعدي

ّ.حساباتهم
ّالتقاعديةّ 37-388 ّالمعاشات ّإلى وينظر

ّشكلّ ّأكثر ّعن ّفضال ّبالعمالة، المتعلقة
ّحزمةّ ّمن ّكجزء ّوذلك ،ّ ّاالجتماعي للضمان

ّبي ّوالمفاوضات ّالعمالالتعويض ّن ّيجوزّ, و
ّاستحقاقاتّ ّعلى ّالتركيز ّالعمل ألصحاب
المعاشاتّالتقاعديةّبقدرّظروفّالخدمةّالحاليةّ

وفيّكثيرّمنّاألحيانّيتمّ.ّمنّجداولّاألجور
ّأصحابّ ّخالل ّمن ّالتقاعدية ّالمعاشات توفير
ّالتيّ ّاألموال ّصناديق ّمن ّالخاصة األعمال

عليهاّأربابّالعملّأوّعقدّلطرفّثالثّّتسيطر
ّالتأمينم ّشركة ّثل ّأيضاّ. ّاألموال ّلهذه ويمكن

ّالمعاشاتّ ّغير ّأخرى ّاالجتماعية ّمنافع توفير
ّالطبيةّ ّالتغطية ّالمثال ّسبيل ّعلى التقاعدية،

ومنّالممكنّفيّبعضّاألحيانّلوحدةّ.ّالخاصة
متخصصةّأنّتوافقّعلىّتحملّالمسؤوليةّعنّ
توفيرّالمعاشاتّالتقاعديةّلعددّمنّأربابّالعملّ

ّ ّمقابل ّالتمويلّفي ّضمان ّمخاطرة افتراض
ّالتقاعديةّ ّالمعاشات ّلإلتاحة ّمتاحا الكافي

ويسمىّهذاّالترتيبّبرنامجّللمعاشاتّ.ّالموعودة
ّ.التقاعديةّمتعددّأربابّالعمل

ّالمنافعّ 37-384 ّمع ّالحال ّهو ّكما و
االجتماعيةّللمعاشّغيرّالتقاعدي،ّّيجوزّلكالّ
ّمنّ ّالحاليين ّو ّالسابقين ّالموظفين من

مساهماتّللبرنامجّوتلقىّدخلّّتقديمالمستفيدينّ
ّذلك ّمن ّاالستثمار ّدخلّ. ّيعامل ّثم ّمن و

ّكملحقاتّ ّاالستثمارّهذا ّمتمماتّ/ مكمالتّ/
 .مساهمةّللذينّيحصلونّعليه

ّ
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 معاشات تقاعد  الضمان االجتماعي .1
ومنّالشائعّولكنهّليسّأساسياّلكلّمنّ 37-383

أصحابّالعملّوالموظفينّتقديمّمساهماتّنحوّ
ّا ّتقاعد ّاالجتماعيمعاشات ّلضمان ومنّ.

ويتمّ.ّالشائعّأيضاّللمساهماتّأنّتكونّإلزامية
ّكثيرّ ّفي ّاالجتماعي ّالضمان ّمعاشات تمويل
ّاالستحقاقاتّأوالّ منّاألحيانّعلىّأساسّدفع

ّبأول ّنظام. ّفي ّالطبيعي ّاالفتراض ّو
ّهيّطريقةّ ّأنها ّالرئيسيّهو الحساباتّالقومية

ّاالجتماعي ّالضمان ّتقاعد ّمعاشات ّتمويل وّ.
ّتستخدمّ ّفترة ّفي ّالمستحقة ّالمساهمات ّ أن

والّ.ّلتمويلّالمنافعّمستحقةّالدفعّفيّنفسّالفترة
يوجدّعنصرّاالدخارّمندرجا،ّإماّللحكومةّالتيّ

ّفيه ّالمشاركة ّتديرّالبرنامجّأوّلألفراد وّليسّ.
التزاماتّللبرنامجّّيعترفّبهاّفيّ/ّهناكّخصوم

ّالرئيسية ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّا, لرغمّوعلى
ّأنّ ّاألحيان ّمن ّكثير ّفي ّقلق ّهناك ّأن من
المنافعّقدّتتجاوزّالمساهمات،ّّفمنّالمرجحّأنّ
ّالتبويبّ ّنسبة ّفي ّسوءا ّيزداد ّالموقف هذا

/ّوّلهذاّالسبب،ّوّتتضمن.ّالتاريخيّللحسابات
ّاالجتماعي،ّ ّالضمان ّخصوم ّتقديرات تندرج
ّالتقاعديةّ ّللمعاشات ّبرامج ّأي ّعن فضال

ةّفيّالحساباتّالرئيسيةّفيّاألخرىّالغيرّمدرج
ّ.الجدولّالتكميليّالموصفّأدناهّفيّالقسمّج

ّمعاشّ 37-388 ّلبرامج ّالتدفقات ّتسجيل ويعد
ّبسيط ّاالجتماعي ّالضمان ّأيّ. ّتعامل و

ّمنّ ّكجزء ّالعمل ّصاحب ّقبل ّمن مساهمة
ّ ّالموظقينتعويضات ّأنهاّ, ّعلى ّتقيد ّالتي و

ّفيّ ّالعمل ّصاحب ّقبل ّمن مدفوعاتّمستحقة
ّالدخ ّتوليد ّقبلّحساب ّمن ّالدفع ّمستحقة ّو ل

ّاألولي ّالدخل ّتوزيع ّحساب ّفي ّالموظف ثمّ.
ّمنّ ّيحصله ّما ّيعادل ّمبلغ ّالموظف يدفع
ّإلىّجنبّمعّأيّمساهمةّ صاحبّالعملّجنبا
ّلصندوقّالضمانّ ّباألصالةّعنّنفسه ّبها يقوم

ّالمبلغّكمستحقةّ.ّاالجتماعي وّيتمّتسجيلّهذا
ّحسابّ ّفي ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّمن القبض

زيعّالثانويّللدخلّوّمستحقةّالدفعّمنّقبلّالتّو
ّالحساب ّنفس ّفي ّالحكومة ّمساهماتّ. ّأي و

ّالعاملّّّّّّلحسابهّالخاصّأوّغيرّ يقومّبها
ّالتيّ ّالمساهمات ّفي ّأيضا ّتتضمن العامل

ّاألسرّالمعيشيةّللحكومة وتسجلّأيضاّ.ّتدفعها
ّتدفعهاّ ّكمستحقات ّاالجتماعي ّالضمان منافع

هاّاألسرّفيّحسابّالحكومةّوّمستحقاتّتأخذ
ّ.التوزيعّالثانويّللدخل

37-380 ّ ّفيّّمثالو ّمبين ّالتدفقات ّهذه على
ّ 37ّالجدول ّفي0ّّ, ّمشابه ّو ّمماثل وهو

37ّ،3ّإالّأنّالجدول37ّ,3ّّّّالمحتوىّلجدول
ّجدولّ ّبينما ّالتقاعد ّغير ّمعاش ّبمنافع يتعلق

 .يتناولّمنافعّالمعاشّالتقاعدي37ّ,0ّ

ّ

الصلة بالعمالة  عدا  برامج المعاشات التقاعدية ذات. 2
ّّالضمان االجتماعي

ّالمعاشاتّ 37-387 ّبرامج ّمن ّنوعان هناك
ّالضمانّ ّعدا ّبالعمالة ّالمتعلقة التقاعدية

ّاالجتماعي ّيسمىّبرنامجّالمعاشاتّ. ّ وأحدهما
ّإليهاّ ّوالمشار ،ّ ّالمساهمة ّمحددة التقاعدية

والتعبيرّهوّ),ّأحياناّعلىّانهّبرنامجّشراءّالمال
ّ ّالمساهمةّ" ّمحددة ّالتقاعدية ّالمعاشات برنامج
ياّولكنهّيستخدمّعلىّنطاقّوّهوّليسّبديه"(ّ

واآلخرّهوّ.ّواسعّفيّمعاشّالتقاعدّالصناعي
إليهّأحياناّباسمّّيشارنظامّالمنافعّالمحددةّ،ّوّ

برنامجّالراتبّالنهائي،ّوعلىّالرغمّمنّأنّهذاّ
ّالمنافعّ ّبرامج ّجميع ّيصفّبدقة ّال المصطلح

ّالمحددة ّمساهمةّ. ّتعد ّالبرامج ّكل ّعادة و
ّتك ّما ّ ّوغالبا ّصاحبّاجتماعية، ّمن ّلكل ون

ّ.العملّوالموظف
ّبرنامجّ 37-385 ّهو ّالمحدد ّالمساهمة برنامج

ّالدفعّ ّالمستحقة ّالمنافع ّفيه ّتعرف حيث
ّالتقاعد ّعند ّللموظف

ّ ّحصريا  ّالمالّ/ ّصندوق ّمستوى ّمن قصريا 
ّمنّالمساهماتّالتيّقدمتّعلىّمدىّ المتراكم
ّالقيمةّ ّفي ّالزيادات ّو ّللموظف ّالعملية الحياة

ّ ّاستثمّتنتجالتي ّقبلّعن ّمن ّاألموال ّهذه ار
ّالبرنامج ّمدير ّالكاملةّ. ّالمخاطرة ّتتحمل و

ّالتقاعدّ ّعند ّالكافي ّالدخل ّلتوفير للبرنامج
ّ.بالتاليّمنّقبلّالموظف

ّبرنامجّ 37-381 ّهو ّالمحدد ّالمساهمة برنامج
ّالدفعّللموظفّعندّ ّالمنافعّالمستحقة ّفيه تحدد
التقاعدّباستخدامّصيغةّما،ّإماّّمنفردةّأوّكحدّ

ّللمب ّالمدفوعأدنى ّلغ ّيتحملّ. ّالحالة ّهذه في
ّالتقاعدّ ّعند ّكافيا ّدخال ّلتوفير ّالبرنامج خطر

بينّّيشاركإماّعنّطريقّصاحبّالعملّأوّأنّ
ّوالموظف ّصاحبّالعمل فيّبعضّالحاالت،ّّ.

يتحملهاّالعديدّمنّبرامجّأصحابّالعملّوّالتيّ
ّالمنافعّ ّمحدد ّالمعاشاتّالتقاعدية ّبرنامج تدير

ّالعم ّصاحب ّعن ّلنيابة ّيمكنّ. ّبرنامج وهو
ّلتعريفّبرنامجّمحددّ تعريفهّفيّشروطّمماثلة
ّيتمّ ّأو ّأدنى، ّحد ّضمان ّمع ّولكن المساهمة
ّتحديد ّمع ّالقبيل ّهذا ّمن ّمولده ّبرامج  تجميع

ّ ّمنافع ّنظامّبرامج ّفي ّالتقاعدية المعاشات
ّ.الحساباتّالقومية

ّتقيدّ 37-346 ّالبرامج، ّمن ّالنوعين ّكال ّفي و
ّ ّالتقاعدي ّالمعاش للمشاركينّاستحقاقات

ّكتراكمات ّالحالتين،, ّكلتا ّدخلّ وفي هناك
ويتمّتسجيلهّ استثمارّتدرهّاالستحقاقاتّالموجودة

استثمارهّ وّيعادّّكتوزيعّجارىّعلىّالمستفيدين
ّالتقاعدية ّالمعاشات ّبرامج ّفي ّخاللهم  .من

ّالمختلفةّ ّالمزايا ّمن ّعددا ّذلك، ّ،رغم وهناك
،ّ ّالمعامالت للبرنامجين ّوصفّكل ّبحيثّيتم

بشكلّمنفصلّقبلّأنّ بالتفصيلّوبهماّالمتعلقةّ
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ّاستحقاقاتّ ّمستويات ّفي ّأخرى ّتغيرات يحدث
وّتسجيلّمعامالتّالبرنامجّّ .المعاشّالتقاعدي

ّمحددّ ّالبرنامج ّمن ّتعقيدا ّأقل ّالمساهمة محدد
ّ.المنافعّوّيمكنّتحديدهّأوال

ّفمنّ 37-343 ّالبرامج، ّمن ّالنوعين ّكال ّفي و
ّ ّالمعاشات ّصندوق ّوجود .ّّالتقاعديةالمفترض

ّمعاشّالتقاعدّ ّلبرنامج ّصندوق ّوجود ّمن البد
ّمعاشّّمحدد ّلبرنامج ّبالنسبة ّأما المساهمة،

التقاعدّمحددّالمنفعةّفقدّيتواجدّّالصندوقّفيّ
إذاّ .افتراضي/ّالواقعّأوّقدّيكونّصندوقاّنظري

ّالوحدةّ ّمن ّجزءا ّيكون ّقد ،ّ ّموجود كان
ّالعمل، ّكصاحب ّ المؤسسية ّوحدةّأو ّيكون قد

ّمؤس ّمنفصلة ّتقاعديةّ)سية ّمعاشات برنامج
ّمستقلة ّماليةّ( ّمؤسسة ّمن ّجزءا ّيكون ّأن أو

ّأو ّالتأمين ّشركة ّإما المعاشّ برنامجّأخرى،
ّأربابّالعمل ّالتقاعديّمتعدد ّوصفّ . ّعند و

المعامالتّ،ّفانّالمعامالتّمعّصندوقّ تسجيل
تعزىّإلىّالقطاعّ  المعاشاتّالتقاعديةّيجبّأن

ّ.صندوقّتمويلي/ّحيثّيوجدّاعتمادّمالي
 
ّبرنامج معاش التقاعد محدد المساهمةّ

ّالمتعلقةّ 37-348 ّالمعامالت ّيعرضّتسجيل ال
ببرنامجّالمعاشاتّالتقاعديةّمحددّالمساهمةّأيّ

ّمفاهيمية ّإماّ .مشاكل ّافتراضاتّتابعة الّتوجد
ّفيّ ّتظهر ّالتي ّللقيم ّأو ّالمعنية للتدفقات
ّالمعاشّ ّالستحقاقات ّالعمومية الميزانيات

ّأنّ التقاعديّللمستفيدينّوالّأيّشك علىّنحو
ّ.للوحدةّّخصمّوالذيّيعدّأصل

 
المعامالت المسجلة عن برنامج المعاشات التقاعدية 

 محدد المساهمة
ّصاحبّّتعامل 37-344 ّبها ّالقائم المساهمة

ّمحددّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّلبرنامج العمل
كجزءّمنّتعويضّ المساهمةّبالنيابةّعنّموظفه

منّخاللّدفعّكمستحقاتّّوّتسجلّ .الموظفين
ّالدخل وّكمستحقةّ ربّالعملّفيّحسابّتوليد

ّتوزيع ّحساب ّفي ّالموظف ّقبل ّمن  القبض
ّ.الدخلّاألولي

ّاستحقاقاتّ 37-343 ّعلى ّاالستثمار ّدخل يقيد
ّالمتراكمة ّالتقاعدية ّوزعّ المعاشات ّكأنه أيضا

 على
األسرّالمعيشيةّفيّحسابّ(ّق لالمستحقّمنّ)

ّاألولى ّالدخل ّتخصيص ّكمستحقّ, ّيظهر و
ّالتقاعدية ّالمعاشات ّصندوق ّقبل ّمن .ّّالدفع

ّ ّويشمل ّأرباحدخل ّو ّالفائدة /ّاالستثمار
ّالدفع ّمستحقة ّتوزيعّ حصص ّإلى باإلضافة

 و,ّالدخلّمنّبرامجّأرباحّاالستثمارّالجماعي
ّأسهماّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّصندوق ّامتلك إذا

ّفيهما ّصندوقّ , ّيمتلك ّأن ّالممكن فمن
وّيولدّصافيّفائضّ التقاعديةّملكيةالمعاشاتّ

شملّإلىّي التشغيلّعلىّهذاّوّالذيّهوّأيضا
جانبّذلكّالدخلّمنّاالستثمارّباعتبارّتوزيعهّ

ّالتقاعد ّمعاشات ّمن ّالمستفيدين ّعلى ّفيّ. و
،ّ ّالحالة ّاالستثمارّ هذه ّدخل ّمصطلح يفسر

ّمرن ّالمصدرّ بأنه ّهذا ّليشمل ّالكفاية ّفيه بما
ّوج ّإذا ّالدخل ّدمنّمصادر .ّ ّو حيازةّالّتوجد

ّفي ّاالستثمار ّعن ّالناتجة ّوالخسائر  لألرباح
ّفي ّالمتراكمة ّالتقاعدية ّالمعاشات  استحقاقات

ّ.دخلّاالستثمار
ّعلىّ 37-348 ّالموزع ّالدخل ّمن ّجزء يستخدم

ّفيّ ّالتشغيل ّتكاليف ّلتلبية ّالمعيشية األسر
ّالتقاعدية ّالمعاشات ّصندوق ّتبين, التكلفةّ و
عديةّفيّحسابّكمنتجّلصندوقّالمعاشاتّالتقا

ّاإلنفاقّ اإلنتاج ّعناصر ّمن وكعنصر
ّقبل ّمن ّالمعيشية االستهالكي فيّّاألسر
 وّيعاملّالجزءّالمتبقي.ّاستخدامّحسابّالدخل

ّمعاش ّنحو ّعلى ّالموزع ّالدخل كمكمالتّ من
ّاألسرّ ّخالل ّمن ّالدفع ّتستحق مساهمة

ّّ.صناديقّالمعاشاتّالتقاعديةل المعيشية
37-340 ّ ّتظهرّفي ّللدخل ّالثانوي ّالتوزيع حساب

كمستحقةّالدفعّمنّقبلّّ المساهماتّاالجتماعية
ّو ّالمعيشية ّالقبضمستحق األسر لصندوقّّة
ّالتقاعدية ّاإلجماليّ .المعاشات ّالمبلغ ّيتكون و

ّمنّ ّالدفع ّالمستحقة ّاالجتماعية للمساهمات
ّقبلّ ّمن ّالدفع ّالمستحقة ّالفعلية المساهمات

ّت ّمن ّكجزء ّالعمل ّالعاملينّأرباب عويض
ّأفرادّ ّمن ّوربما ّللموظفين ّالفعلية والمساهمات

ّ ّسواءّ األفراد)غيرهم ،ّ ّالبرنامج ّفي المشاركة
ّالغيرّ ّالخاصّو ّلحسابهم األشخاصّالعاملين

،ّباإلضافةّإلىّ(ّفضالّعنّالمتقاعدين,ّعاملين
وّ .التكميالتّالمساهمةّالمحددةّفقط/ّالمتممات

ّوتعزيز ،ّ ّا للتوضيح ّمع ّمحددةّالمقارنة لبرامج
ّالقيمةّفيّحسابّ المنافع،ّتظهرّالتكملةّكاملة

ّالدخل ّكدخلّّاألولى،ّتخصيص ّترد بينما
ّوّ ّالثانويّللدخل ّفيّحسابّالتوزيع االستثمار

ومعّ .علىّشكلّمكمالتّمساهمة كالهماّيظهرا
،ّ ّلمجموعّ ذلك ّسالب ّكعنصر ّالعمولة تظهر

ّالتوزيعّ ّحساب ّفي ّالمعيشية ّاألسر مساهمات
 .للدخلّ الثانوي
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صندوق تمويل  رب العمل   
الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

ّ
 حساب توليد الدخل

ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات
 الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي

ّّّّّ
341.6ّّّّ341.6ّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
ّالعملّّّّّ ّأرباب مساهمات

 الفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
ّّّّّ

ّّّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل
ّمساهماتّالضمانّاالجتماعي

ّّّ
ّالفعليةّّّ ّالعمل ّأرباب مساهمات

ّفيّالضمانّاالجتماعي
ّالمعيشيةّّّّّ ّاألسر مساهمات

ّالفعليةّفيّالضمانّاالجتماعي
منافعّالضمانّاالجتماعيّفيّّّّّ

 للمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّّّّ
ّّ880.6ّ

ّ
ّ880.6ّ

ّ
ّّ

ّ
341.6ّّ341.6ّ

ّّ57,6ّ
ّ

ّ57,6ّ
ّّ

836,6ّ
ّ

ّ
ّ

ّ836,6ّ
ّ
ّ

ّ
ّ ّالمعيشيةّو ّاألسر ّقدمتها ّالمساهماتّالتي ّمجموع تعد

ّأقساطّ ّصافي ّهي ّالتقاعدية ّالمعاشات ّبرنامج إلى
ّأن ّيعني ّوهذا ّالمساهماتّالمقدمةّ التأمين، ّكل مجموع

ّ.فيّاستخدامّحسابّالدخل تردناقصّالعمولةّ
ّالموظفينّ 37-347 ّعن ّفضال ّهؤالء ّيكون وقد

المعاشاتّالتقاعديةّمحددّ المساهمينّفيّبرنامج
ّالمساهمة ّلحسابهمّ, ّالعاملين ّاألشخاص من
ّبرنامج الخاص ّفي المعاشاتّ المشاركين

ّالمساهمة ّمحدد ّالتقاعدية ّمنّ, ّيكونوا ّقد أو
ّالمستخدمين/ّالذينّالّيعملونّلحسابهمّالخاص

ّبرنامج و ّفي ّالتقاعديةّ المشاركين المعاشات
ّالمساهمة ّالمثال .محدد ّسبيل بحكمّّ,على

ّ.يّالسابقوضعهمّالوظيف مهنتهمّأو
فيّحسابّالتوزيعّالثانويّللدخلّتردّوّ 37-345

ّ ّالدفعّمنافع ّالمستحقة ّالتقاعدية المعاشات
ّالمعاشاتّ ّصندوق ّقبل ّمن ّالمعيشية لألسر

ّالمستحقةّ. التقاعدية ّالمنافع ّفإن ،ّ ّذلك ومع
ّالتقاعدية ّالمعاشات ّنظام محددّ بموجب

مستحقّ  مساهمةّتأخذّشكلّمبلغّدفعةّواحدةال
ّ ّلحظة ّفي ّيكون .التقاعدالدفع ّقد شرطّ و

ّالقسطّ ّإلى ّفورا ّالمبالغ للبرنامجّأنّتحولّهذه
مؤسسةّالماليةّأوّأخرىّولكنّالالسنويّمعّنفسّ

ّعام ّشرط ّيعد ّال ّّ.هذا ّيظهر ّال التسجيلّو
المتاحّمنّالمنافعّالمنفعةّالمستحقةّالدفعّعلىّ

ّذلك الفور ّبعد ّأو ّالتقاعد ّعند ّالحاجةّ. وعند
ّاالستثمار ّمنّبالق إلعادة ّغيره ّأو ّالسنوي سط

ّولكن ّالمالية ّاألصول ّكإعادةّ أشكال افتراضيا
إلىّ تصنيفّمنّاستحقاقاتّالتأمينّعلىّالحياة

ّحيثّ .استحقاقاتّالمعاشاتّالسنوية ومعّذلك،
 يتمّعادةّالتمييزّبينّهاتينّالمجموعتينّمن ال

ّتصنيفيّ ّتغير ّأي ّيظهر ّفلن االستحقاقات،
ّفي ّ .الحسابات فعلي ّمناقشة تسجيلّوتم
ّ ّالمعاشات ّهذاّالسنوية ّمن ّاألول ّالجزء في

ّ.الفصلّ
ّيوجدّ 37-341 ّالدخل، ّحساب ّاستخدام ّفي و

دفعّعنّالخدمةّالمقدمةّمنّقبلّصندوقّللقيدّ
ّ ّالتقاعدية ّيعادل)المعاشات ّناتجّ ما قيمة

األسرّ التيّتدفعها(ّصندوقّالمعاشاتّالتقاعدية
 .المعيشيةّإلىّصندوقّالمعاشاتّالتقاعدية

ّا 37-336 ّنفس ّفي ّيبينّو ّقيد ّهناك لحساب
ّالزيادة ّاستحقاقاتّ  عرض ّفي ّالنقصان أو

ّالزائدة ّتسببها ّالتي ّالتقاعدية أوّ المعاشات
ّالعجز )ّ ّناقصّّالمساهماتمن ّالدفع المستحقة

ّالقبض ّالمستحقة ّالثانويّ المنافع ّالتوزيع في
ّللدخلل ّهذاّ .حساب ّيرد ّكمستحقّ و المبلغ

 .المعاشالدفعّلألسرّالمعيشيةّمنّقبلّصندوقّ
ّالمعاشّ ّاستحقاق ّفي ّالزيادة ّمن ّالكثير ألن

مشاركينّفيّالبرنامجّالتقاعديّمحددّلل التقاعدي
ّتمويلّ ّيأتي ّالنهاية، ّففي ّوبالتالي المساهمة،

ّالمكاسب ّمن ّالمنافع ّيتمّ/ ّلم ّالتي األرباح
ّتكميالت ّفي ّتضمينها ّالمساهمةّ/ متممات

ّمحددّ ّالمعاشات ّبرنامج ّفي للمشاركين
وّكثيراّماّيكونّالتغيرّالمعدلّفيّّالمساهمةّ،

ّاألفرادّ ّلهؤالء ّالتقاعدية ّالمعاشات استحقاقات
ّ.بقيمةّسالبةّ

ّاستحقاقاتّالمعاشّ 37-333 ّفي ّالمعدل التغير
ّتندرج ّالتي ّالتقاعدي ّاستخدامّ/ ّفي تتضمن

ّللدفع ّكمستحقات ّالدخل ّخاللّ حساب من
ّالمعيشيةّ ّلألسر ّالتقاعدي ّالمعاشات صندوق
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يّكمستحقاتّللدفعّلألسرّتردّفيّالحسابّالمال
ّإلىّصندوقّالمعاشاتّالتقاعدية  و .المعيشية

ّاستحقاقاتّ ّلتلبية ّلاللتزامات ّتحويل ّأي أثر
 المعاش

فيّ ينعكسّأيضا,ّمنّوحدةّفيّقطاعّإلىّآخري
ّ.بندّالحسابّالمالي

لعواملّاألخرىّالتيّتؤثرّعلىّّوتظهر 37-338
ّالعمومية ّالميزانية ّبند ّاستحقاقاتّل  تغير تغيير

ّالمعا ّالتقاعدية ّفيّّفيشات ّاألخرى التغييرات
ّوعلىّوجهّالخصوص،ّتبينّ .حساباتّاألصول

ّأوّ ّالمكاسب ّللمستفيدين ّالبرنامج التزامات
ّالمطابقة ّتقييم تماماّ الخسائرّفيّحسابّإعادة

ّبهاّ ّيحتفظ ّالتي ّاألصول ّعلى ّالموجودة لتلك
ّلتلبية ّااللتزامات البرنامج ّتتكونّّ .هذه وعندما
ّالمد ّالمعاشاتّالمبالغ ّبرنامج ّبموجب فوعة

ّاالستحقاقاتّ ّخالل ّمن ّالمساهمة محددة
ّالسنوية ّاألخرى, ّالحجم ّتغيرات ّتحتاجّ فأن قد

ّالفقّر ّفي ّموضح ّهو ّكما ّتسجيلها ّإلى ،37ّة
340.ّ

37ّوالجدولّ 37-334 ّالالزمة7ّّ, يوضحّالقيود
 المعامالتّذاتّالصلةّبالبرنامجّمحدد لتسجيل

ّالمن ّالجدول ّمن ّأبسط ّهو ّو اظرّالمساهمة
ّالذيّّمحددللبرنامجّ يوصفّفيّسّالمساهمة،

ّالتالي، ّمعامالتّ الجزء ّأي ّوجود ّعدم بسبب
 .محتسبة

ّ
ّبرامج المعاش التقاعدي محدد المنفعة 

الفروق بين برنامج المعاش التقاعدي محدد المنفعة و 
 محدد المساهمة 

ّالمعاشّ 37-333 ّلبرنامج ّالمحاسبة ّفي ّالجوهري ّالفرق و
التقاعديّمحددّالمنفعةّبالمقارنةّمعّبرنامجّالمعاشّ

ّ ّيكون ّالمساهمة ّمحدد برنامجّّلصالحالتقاعدي
ّالمنفعةّ ّتحدد ّو ّالمنفعة، ّمحدد ّالتقاعدي المعاش
التيّتعودّعلىّالموظفّفيّالفترةّالحاليةّمنّحيثّ

ّع ّالعمل ّصاحب ّقطعها ّالتي ّمستوىّالتعهدات ن
ّ,المعاشّالتقاعديّالمستحقّفيّنهايةّالمطاف

 
 الموارد --حسابات منافع المعاشات التقاعدية المدفوعة من خالل الضمان االجتماعي :  6, 17الجدول 

 
صندوق تمويل  رب العمل   

الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

ّ
 توليد الدخلحساب 
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

 الضمانّاالجتماعي
ّّّّّ
ّّّّّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

 الضمانّاالجتماعي
ّ
ّ

ّّ
341.6ّ

ّ
ّّ

341.6ّ
ّّّّّّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخل

ّمساهماتّالضمانّاالجتماعي
ّّّ
ّفيّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

ّالضمانّاالجتماعي
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالمعيشية ّاألسر مساهمات

ّالضمانّاالجتماعي
ّفيّّّّّ ّاالجتماعي ّالضمان منافع

 للمعاشاتّغيرّالتقاعدية

ّّّّّ
ّ880.6ّ

ّ
ّّ880.6ّ

ّ
ّ341.6ّ

ّ
ّّ341.6ّ

ّ57,6ّ
ّ

ّّ57,6ّ
ّّ

ّ
836,6ّ

ّ
ّ836,6ّ

ّ
ّ

ّ
ّ ّفيّ،في ّالحالية ّالفترة ّفي ّالموظف ّمنفعة ّتحدد حين

ّالمساهمة ّمحدد ّالتقاعدي ّالمعاش ّكاملّ برنامج بشكل
ّاالستثمارّ ّبدخل ّكذلك ّو ّللبرنامج ّالمقدمة بالمساهمات

ّ ّالمكتسبة ّالخسائر ّو ّباألرباح ّوأيضا المساهماتّمن
منّحيثّ)وّفيّحينّوجودّ,ّ وبالتالي . الحاليةّوالسابقة

التيّتعودّعلىّعنّالمنافعّ دقيقةّمتاحةمعلوماتّ(ّالمبدأ
ّالمساهمة،ّ ّالمعاشّالتقاعديّمحدد المشاركّفيّبرنامج
ّعلىّالمشاركينّف ّالتيّتعود ّالمنافع ّيجبّتقدير يّفأنه

مصدرّوّيكونّ.ّالمعاشّالتقاعديّمحددّالمنفعةّبرنامج

ّاكتوارية ّتقديرات ّهي ّالتقديرات ّبهاّ هذه ّيواجه ّالتي و
 .سحبّحساباتهّالخاصة/ّصاحبّالعملّعندّتحرير

ّفيّ 37-338 ّللتغيرات ّمصادر ّأربعة هناك
فيّبرنامجّالمعاشّ استحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي

ّ ,وّأولّهذهّالمصادر,ّالتقاعديّمحددّّالمنفعة
ّفيّ ّالزيادة ّهو ّالحالية، ّالخدمة زيادة

ّوالرواتبّ االستحقاقات ّباألجور المرتبطة
ّالجارية ّالفترة ّفي ّالثاني،ّو  .المكتسبة ّالمصدر

ّهو ّالماضية، ّالخدمة ّقيمةّال زيادة ّفي زيادة
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ّأن ّحقيقة ّإلى ّترجع ّالتي ّو جميعّ االستحقاق
ّوا ّالتقاعد ،ّ ّالبرنامج ّفي ,ّ(الوفاة)لمشاركين

ّسنة ّمن ّمستوىّ .أقرب ّفي ّالثالث ّالتغير أما
هوّاالنخفاضّنظراّّلالستحقاقّدفعّف االستحقاق

ّالبرنامج ّمن ّللمتقاعدين ّالمصدرّ .المنافع و
ّ ّالعواملّالرابع ّآخري، ّعوامل ّمن ّيأتي للتغيير

ّفي ّاألخرى ّالتغييرات ّتنعكسّفي أصولّ التي
ّ.الحساب

ّالمعاشّ 37-330 ّبرنامج ّمع ّالحال ّهو كما
ّ ّ ّالمساهمة، ّمحدد ّمنّالتقاعدي ّكال فيقدم

ّفعلية ّمساهمات ّوالموظف ّالعمل  صاحب
ومعّذلكّ،ّفأنّهذهّّ .فيّالفترةّالحاليةللبرنامجّ
ةّلمواجهةّالزيادةّفيّقدّالّتكونّكافي المدفوعات

ّالمتراكمة ّالمنافع /ّ ّالسنةّ المتزايدة ّعمالة من
ّولذلك . الحالية ّمنّ, ّإضافية ّمساهمة تحتسب

صاحبّالعملّلتحقيقّالمساواةّبينّالمساهماتّ
ّفي ّالزيادة ّالحالية و ّالخدمة وّ . استحقاقات

إيجابيةّ تكونّهذهّالمساهماتّالمتحسبةعادةّماّ
سالبةّالقيمةّإذاّ تكونولكنّمنّالممكنّلهماّأنّ

ّوردت ّالتي ّالمساهمات ّمبلغ ّمجموع /ّكان
ّيتجاوز ّاستحقاقاتّالخدمةّ المستلمة ّفي الزيادة

ّهذهّ . الحالية ّعلى ّالمترتبة ّاآلثار وستناقش
ّعند ّأدناه ّصاحبّ الحالة ّبين ّالعالقة دراسة

ّ.التمويلّصندوق العملّو
ّيحسبّ 37-337 ّقد ّالمحاسبية، ّالفترة ّنهاية في

ّاستحقاقا ّالمعاشّالتقاعديمستوى المستحقّ ت
للعاملينّالسابقينّوّّوالحاليينّعنّطريقّتقديرّ

الواجبّدفعهاّعندّالتقاعدّّ القيمةّالحاليةّللمبالغ

ّحياةّ ّلطول ّاكتواري ّتقديرات باستخدام
الذيّيظهرّ وهذاّهوّالمبلغ .المستفيدينّالمتوقعة

 التزاماتّتجاه/ّفيّالميزانيةّالعموميةّكخصومّ
ّعاماّّ .الموظفين ّالمبلغ ّهذا ّزيادة ّعنصر و

 بعامّهوّحقيقةّأنّالقيمةّالحاليةّلالستحقاقات
الموجودةّمنذّبدايةّالعامّوماّزالتّمستحقةّحتىّ

قدّزادتّألنّالمستقبلّهوّأقربّمنّ,ّالعام نهاية
وّعليهاّيجبّاستخدامّعاملّخصمّ,ّعامّواحد

 وهذاّهوّالتدنيّفيّ .أقلّلحسابّالقيمةّالحالية
ّالذ ّالسابقةالخصم ّفيّالخدمة ّالزيادة  يّيمثل
ّ.الستحقاقاتبالنسبةّل

ّاختالفّآخرّأساسيّبينّبرنامجّ 37-335 ّهناكّثمة و
ّبرنامجّ ّو ّالمنفعة ّمحدد ّالتقاعدي المعاش

ّ ّالمساهمة ّمحدد ّالتقاعدي ّبخصوصالمعاش
وكماّأشيرّ . دفعّتكاليفّتشغيلّبرنامجّالمعاش

ّالتقاعديّ ّالمعاش ّبرنامج ّإطار ّفي ،ّ سابقا
مساهمةّأنّكلّالمجازفةّقدّتتحملّمنّمحددّال

ّنظامّ ّتشغيل ّيتم ّحيث ّالمستفيدين جانب
ّ ّو ّعنهم ّنيابة ّالتقاعدية ّبالمعاشات دفعّّيقوموا

ّذلك ّ . تكاليف ّيشغلو ّقد ّألنه ّنظرا يوجهّ/
ّ الصندوق ّخالل ّصاحبّمن ّمن ّبدال وحدة

ّالمناسبّ ّفمن ،ّ ّالعمل ّالتشغيلّ معاملة تكلفة
 االستثمارّوّالتيّيتمإيراداتّ/ّكجزءّمنّدخلّ

االحتفاظّبهاّمنّخاللّالصندوقّلتغطيةّتكاليفهّ
ّربح وتوليد) ّالتأمين، و, ّمحاسبة ّمع  تمشيا

دخلّّاالستثمارّكالذيّيعزىّ/ّفتعاملّإيراداتّ
ّالمستفيدين ّإلى ّبالكامل ّك، ّلتغطيةّو جزء

ّاستثمارهّمعّصندوقإلعادةّّتبقىماّتكاليفّوّ
ّ.ّاالعتمادّالمالي/ّالتمويل

 
 االستخدامات  –حسابات منافع المعاشات التقاعدية بموجب برنامج المعاشات التقاعدية محدد المساهمة :  7, 17الجدول 

 رب العمل   
ّ
ّ

صندوق تمويل 
الضمان 
 االجتماعي

األسر 
 المعيشية

قطاعات 
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

ّ
 حساب اإلنتاج  

ّالمنتجّ        
ّّّّّ
ّّّّّ

 حساب توليد الدخل
ّالمعاشاتّّّّّ ّفي ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

 التقاعدية
ّ

33.6ّ
ّّ

ّ
ّّ

33.6ّ
 حساب تخصيص الدخل األولي

ّالمعاشاتّّّّّ ّفي ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات
ّالتقاعدية
ّدخلّالملكيةّّّّّّ
ّلالستحقاقاتّّّّّّّ ّدفعة ّالمستحق ّالملكية دخل

ّالمعاشاتّالتقاعدية

ّّّّ6.6ّ
ّّّّ6.6ّ

ّ
ّّّ4.6ّ4.6ّ
ّ30.8ّ

ّ
ّّ30.8ّ

 ّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخلّ
ّفيّّّّّّّّ ّالمعيشية ّاألسر ّمساهمات مجموع

ّالمعاشاتّالتقاعدية
ّالمعاشاتّّّّّّ ّفي ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

ّالتقاعدية

ّّّّ6.6ّ
ّ
ّ

ّ47.6ّّ47.6ّ
ّ
ّ

ّ33.6ّّ33.6ّ
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مساهماتّاألسرّالمعيشيةّالفعليةّفيّالمعاشاتّّّّّ
ّالتقاعدية

ّّ33.8ّّ33.8ّ
ّفيّّّّّّّ ّ ّالتكميلية ّالمعيشية ّاألسر مساهمات

 المعاشاتّالتقاعديةّّ
ّعمولةّبرنامجّالمعاشاتّالتقاعديةّّّّّّ
ّمنافعّالمعاشاتّلتقاعديةّمحددةّالمساهمةّّّّ

ّ
ّ

ّ30.8ّّ30.8ّ
ّّ-3.3ّّ-3.3ّ
ّ80.6ّّّ80.6ّ

 الدخل استخدام حساب
 نفقاتّاالستهالكّالنهائيّّّّّّ
ّتعديلّالتغيرّفيّمستحقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّ

 االدخارّّّّّّّ

ّّّّ6.6ّ
ّّ3.3ّّ3.3ّ
ّ33.4ّ6.6ّّ33.4ّ

ّ
-33.6ّ-33.5ّ88.5ّ-4.6ّ6.6ّ

 التغيرات في األصولّ
ّالحسابّالمالي     
ّاالقتراض/ّصافىّاإلقراضّّّّّ
ّالتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّّّّّ
ّاألصولّالماليةّاألخرىّّّ

ّّّّّ
ّّّّّ
ّّّّّ
ّّ33.4ّّ33.4ّ

ّ
-33.6ّ-6.8ّ33.8ّ-4.6ّ6.6ّ

المعاشّبالنسبةّلبرنامجّختلفّالوضعّي 37-331
قدّتكونّّ.ّبعضّالشيءّمحددّالمنافعالتقاعديّ

ّالمالي التمويلّغيرّصندوقّ/ّمخاطرةّاالعتماد
ّاالستحقاقّ ّبوعود ّللوفاء ّالمقابلّكافية جزئياّو

ّ ّالمعاشاتّالتقاعدية ّإدارة ّقبل ّمن ّكليا إماّ)أو
ّ ّتولت ّالتي ّالوحدة ّأو ّالعمل ّمخاطرةصاحب

ّالتقاعديةّالتزاماتّالمعاشاتّمقابلة وليسّمنّ(
ّوحده ّالمستفيدين ّامقبل .ّ ّيكون ّقد االعتمادّو

اشرةّمنّقبلّمبّمراقبّالتمويلصندوقّ/ّالمالي
قدّيكونّجزءّمنّنفسّوحدةّّوّ,صاحبّالعمل

ّحتىّفيّهذهّالحالةّ،ّهناكّتكاليفّو.ّةالمؤسس
ّ ّتشغيلّالبرنامجبمرتبطة ّمنّ. ّأنهاوعلىّالرغم
صاحبّالعملّ،ّفإنهّمنّمنّقبلّبدايةّكتتحملّ

ّ ّمنّاعتبارهاالمناسب ّّشكال ّالعيني وّالدخل
ّ ّبالمالئمةّّللموظفينّوالذيّيقدم قدّّالتوافقّ/
وبماّأنّهذاّ.ّمساهماتّأربابّالعمليندرجّّمعّ
ّ ّيفترض ّقبلّأن ّمن ّتتحمل ّالتكاليف جميع

.ّالمتقاعدينعلىّالّشيءّينّوّالموظفينّالحالي
ّ ّأن ّيفترضّأيضا ّّفإنه ّالذي يجبّالمنسوب

ّّعمله ّحالة ّقدّفي ّالتي ّو ّاالفتراضية البرامج
ّ.ّقّفيّظروفّأخرىّأيضابتط

ّبالنس 37-386 ّلبرنامج ّالتقاعديّبة المعاش
ّالمنافع ّتساهمّّمحدد ّأن ّالمرجح ّغير ّفمن ،

ّالعاملين ّوّاألشخاص ّأنفسهم ّغيرّلحساب
حالياّعلىّالرغمّمنّأنهّممكنّلوّالمستخدمينّ

ّ ّمما ّالسابق ّفي ّيعملون ّزيادةّكانوا ّإلى يؤدى
,ّّمحددّالمنافعالحصولّعلىّمعاشّالتقاعدّعندّ
ّول ّهم ّمواصلة ّفي ّةلمشاركاالحق ّيتلقىّ. و

سواءّحالياّفيّتلقيّ)فيّالسابقّّالعاملونهؤالءّ
/ّمكمالتدفعّيالستثمارّّواّدخل(ّالمعاشّأوّال

ّ.ّمساهمةّتكميالت

 
 المنافع محدد التقاعدمعاش لالمعامالت المسجلة برامج 

ّصاحبّت 37-383 ّأن ّاألولية ّالمناقشة فترض
ّيحتفظ ّبّالعمل ّعن ّالمسؤولية ّمقابلةكامل

ّمعاش ّالتقاعدّمدفوعات ّوقتّسنّو. ّفي ناقش
برنامجّالحقّالبدائلّالتيّتنطويّعلىّاستخدامّ

ّ ّالعمل ّأرباب ّتتحملّمتعدد ّالحكومة ّحيث أو
  .ّالمسؤوليةّنيابةّعنّصاحبّالعمل

ّمجموع 37-388 ّقدمهاّّو ّالتي المساهمة
ّمحددّالتقاعدمعاشّبرنامج صاحبّالعملّإلىّ

يكفيّذلكّ،ّّيجبّأنّهنيابةّعنّموظفّالمنافع
ّإلى ّّجنبا ّفعلية منّقبلّجنبّمعّأيّمساهمة

،ّفإنهّبرنامجالموظفّوباستثناءّتكاليفّتشغيلّال
ّ ّالزيادة ّتماما ّفيّاليطابق ّالحالية خدمة

ّللموظف ّالتقاعد ّمعاش ّاستحقاقات قسمّتّو.
ّوّ ّفعلية ّجزء ّإلى ّالعمل ّصاحب مساهمة

يتمّحسابّهذاّاألخيرّوذلكّلتلبيةّوّ,ّمحتسب
ّ ّمن ّّالحاجة ّّالدقيقالتطابق جميعّبين

ّ ّلصندوق ّالمالمساهمات ّإلىّالتمويل ضاف
هذهّلّاستحقاقاتّالموظفّوتكلفةّالخدمةّالحالية

ّ.ّاالستحقاقات
ّصاحبّ 37-384 ّمساهمة ّتحسب ّأن ينبغي

ّفيّ ّالتقاعد ّمعاش ّالستحقاق ّبالنسبة العمل
ّأي ّعن ّالنظر ّبغض استثمارّّدخلّالفترة

ّالمكتسب /ّ ّعليه ّحصل ّالبرنامج ّنفسّمن في
ّأي ّأو ّتمويلّللبرنامجّالفترة ّزيادة فترةّّتعدّو.

وّّاالستحقاقّالحاليّجزءّمنّتعويضّالموظفين
ّصاحبّالتيّالّتشملّ ّلمساهمة ّالكاملة القيمة

ّيزدادبالتاليّّتعويضّالموظفين،ّوّقلللنالعملّ
ّالتشغيل ّفائض ّعندّوّ. ّيتقن استثمارّما
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ّ ّبحيث ّالتقاعد ّمعاش ّاستحقاقات صاحبّأن
دمّيقلمّوّالذيّ،ّ"ّعطلةّمساهمة"العملّقدّاخذّ

ّ.ّمساهمةّفعليةّنحوّاستحقاقاتّجديدة

الموارد –محدد المساهمة  برنامجمعاش التقاعد المستحقة بموجب منافع حسابات ( : تابع) 7, 17جدول   

 رب العمل   
ّ
ّ

صندوق تمويل 
الضمان 
 االجتماعي

قطاعات  األسر المعيشية
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي

ّ

 حساب اإلنتاج  
ّالمنتجّ        

ّّّّّ
ّ3.3ّّّ3.3ّ

 حساب توليد الدخل
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

 معاشّالتقاعد
ّ
ّ

ّّ
ّ

ّّ
ّ

 حساب تخصيص الدخل األولى
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

ّمعاشّالتقاعد
ّدخلّالملكيةّّّّّّ
ّدفعةّّّّّّّ ّالمستحق ّالملكية دخل

ّلالستحقاقاتّمعاشّالتقاعد

ّّّّّ
ّّ33.6ّّ33.6ّ

ّ
ّ4.6ّّّ4.6ّ
ّّ30.8ّ

ّ
ّ30.8ّ

 ّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخلّ
ّالمعيشيةّّّّّّّّ ّاألسر ّمساهمات مجموع

ّفيّمعاشّالتقاعد
ّفيّّّّّّ ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات

ّمعاشّالتقاعد
ّفيّّّّّ ّالفعلية ّالمعيشية ّاألسر مساهمات

ّمعاشّالتقاعد

ّّّّ6.6ّ
ّ
ّ

47.6ّّّ47.6ّ
ّ
ّ

33.6ّّّ33.6ّ
ّ33.8ّّّ33.8ّ

ّالتكميليةّّّّّّّّ ّالمعيشية ّاألسر مساهمات
 فيّمعاشّالتقاعد

ّعمولةّبرنامجّمعاشّالتقاعدّّّّ
ّمحددةّّّّّ ّلتقاعدية ّالمعاشات منافع

ّالمساهمة

ّ
ّ

30.8ّ
ّ

ّّ30.8ّ
ّ

ّ-3.3ّّّ-3.3ّ
ّّ80.6ّّ80.6ّ

 استخدام حساب الدخل
 نفقاتّاالستهالكّالنهائيّّّّّّ

ّتعديلّالتغيرّفيّمستحقاتّمعاشّالتقاعد
ّاالدخارّّّّّّ

ّّّّّ
ّّّّّ
ّّ33.4ّّ33.4ّ

ّ
ّّّّّ

 التغيرات في األصولّ
ّالحسابّالمالي     
ّاالقتراض/ّصافىّاإلقراضّّّّّ
ّالتقاعدّّّّّّّّ ّمعاش ّاستحقاقات ّفي التغير

ّاألصولّالماليةّاألخرى

ّّّّّ
ّّّّّ
-33.6ّ-33.5ّ88.5ّ-4.6ّ6.6ّ
ّ33.4ّّّ33.4ّ

ّ
وّمنّالمهمّأنّالّتزالّالمساهماتّتسجلّحتىّفيّحالةّ
ّالعملّ ّصاحب ّمنفعة ّتعتبر ّالمساهمات، ّعطلة وجود

ّ ّصندوق ّبين ّااللتزامات ّفي ّالتقاعدّكتغير معاش
ّيتركّصافيّقيمهّكلّالمساهماتّ.ّوصاحبّالعمل هذا

علىّحدّسواءّعندماّالّتقيدّالمساهماتّتحتّبندّعطلةّ
ّبشكلّ ّالعاملين ّتعويض ّتخفيض ّدون المساهمات

ّ.اعتباري
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ّمحددةّ 37-383 ّبرامج ّمن ّالعديد ّبموجب و
ّيصبحّ ّأن ّقبل ّمؤهلة ّفترة ّتوجد ،ّ المنفعة
ّعند ّمعاش ّعلى ّللحصول ّالئقا ّالموظف

وّرغمّمنّهذهّالفترةّالمؤهلةّ،ّّفينبغيّ.ّالتقاعد
تسجيلّكالّمنّالمساهماتّواالستحقاقاتّعلىّ
ّبمعاملّ ّالمعدلة ّالعمالة ّبداية ّمنذ ّسواء حد
يعكسّاحتمالّأنّيقومّالموظفّفيّالواقعّبتلبيةّ

ّ.التصفيات/ّفترةّالتأهيل
ّمساهماتّ 37-388 ّمجموع ّمع ّالتعامل يتم

ّالفع ليّوالمحتسبّمعاشّالتقاعدّألربابّالعمل
وتسجلّعلىّأنهاّ.ّكجزءّمنّتعويضّالموظفين

ّفيّ ّالعمل ّصاحب ّقبل ّمن ّالدفع مستحقة
حسابّتوليدّالدخلّوّمستحقةّالقبضّمنّقبلّ

ّ.الموظفّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألولي
ّالحاليةّ 37-380 ّالقيمة ّفي ّالزيادة تمثل

ّاستحقاقاتّالموظفين ّلالستمرار ّيعدّ, ّلم والذين
مناسبةّللحصولّعلىّوّلكنّتظلّ,ّلهمّمساهمة

ّ ّالمستقبل ّفي ّالتقاعدية ّخدمةّ)المعاشات زيادة
ّالماضي ّعلىّ( ّالموزع ّاالستثمار دخل
ّالموظفين ّمبلغّ. ّألي ّخصم ّأي ّيرصد ّلم و

ّالمكاسب ّمن ّتمويله ّيمكن ّفيّ, ّيطابق ّال أو
ّالمتواجدة ّالتمويل ّبصناديق ّالواقع ّيطابقّ, فهو

ّفيه ّلبس ّال ّالذي ّالمبلغ ّأنّ/ ّنتيجة جلي
ّبموجبّاالتفاقاتّالسائدةّالموظف ّالوسائلّ. و

ّالمطافّ ّنهاية ّفي ّالعمل ّلصاحب ّيجوز التي

ّصلةّ ّذات ّليست ّبها ّااللتزام ّهذا مطابقة
ّالوسائلّ ّمن ّأكثر ّاستثمار ّكدخل ّهذا بتسجيل
التيّتمولّالمنافعّأوّاألرباحّوّالتيّتؤثرّعلىّ

ّاستثمار ّكدخل ّتسجيلها ّدخلّ. ّتسجيل ّيتم و
ّتدف ّكمستحقات ّمعاشّاالستثمار ّصندوق عها

ّاألسرّ ّقبل ّمن ّقبض ّومستحقات التقاعد
ّالمعيشية ّمنّقبلّاألسرّ. ّفورا ّاستثمارها وّيتم

ّالتمويل ّفيّصندوق ّالمعيشية ّتوصفّ, وعليها
ّ.كتكميالتّمساهمةّفيّمعاشّالتقاعد

ّللدخلّّ 37-387 ّالثانوي ّالتوزيع ّحساب ّفي تظهر
ّتدف ّكمستحقات ّاالجتماعية عهاّالمساهمات

األسرّالمعيشيةّوّمستلماتّمنّصندوقّمعاشّ
ّالتقاعد ّالمساهماتّ. ّمبلغ ّمجموع ّيتكون و

ّالفعليةّ ّالمساهمات ّمن ّالمستحقة االجتماعية
والمحتسبةّالمستحقةّالدفعّمنّقبلّأربابّالعملّ

ّ ّالعاملين ّتعويض ّمن ّمبلغّ)كجزء باستثناء
ّالتقاعد ّمعاش ّبرنامج ّتشغيل ّتكاليف )ّ،

ّالم ّإلى ّمنّباإلضافة ّالمقدمة ّالفعلية ساهمات
ّالمساهمةّ ّتكميالت ّإلى ّباإلضافة الموظفين

ّ ّالمحددة ّإطارّ. ّفيّمناقشة ّالتوضيح ّتم وكما
ّالحساباتّ ّتوضح ّو ،ّ ّالمساهمة ّمحدد برنامج
القيمةّالكاملةّللمساهماتّوّتكميالتّالمساهمةّ

ّالخدمة ّرسم ّيمثل ّموازنة ّعنصر ّمع عمولةّ/
ّالدفع ّفع. ّدفعة ّالمستحق ّبيانّالمبلغ ّهو ليا

ّالمساهمات  .صافي

 االستخدامات --حسابات منافع معاش التقاعد المستحقة بموجب برنامج محدد المنافع : 8-17الجدول 
 رب العمل   

ّ
صندوق تمويل 
 الضمان االجتماعي

 االقتصاد الكلي قطاعات أخرى األسر المعيشية
ّ

 حساب اإلنتاج
ّالمنتج

ّّّّّ
ّّّّّ

 حساب توليد الدخل
 مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعد

ّ
 مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشّالتقاعد

 

ّ
36.6ّ

ّ
3.3ّ

ّّ
ّ

ّّ
36.6ّ

ّ
3.3ّ

 حساب تخصيص الدخل األول
ّ

ّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعد
ّ

 مساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشّالتقاعد
ّدخلّالملكية

معاشّّالمستحقّدفعةّلالستحقاقاتدخلّالملكيةّ
ّالتقاعد

ّ
ّ
ّ
ّ

8.8ّ
ّ

3.6ّ
ّ

ّّّّ
ّ
ّ
ّ

8.8ّ
ّ

3.6ّ
ّ

 حساب التوزيع الثانوي للدخل
ّمجموعّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّمعاشّالتقاعد

ّ
ّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعد

ّ
ّمساهماتّأربابّالعملّالمحتسبةّفيّمعاشّالتقاعد

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّّ
31.6ّ

ّ
36.6ّ

ّ
3.6ّ

ّّ
31.6ّ

ّ
36.6ّ

ّ
3.6ّ
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تردّأيضاّفيّحسابّالتوزيعّالثانويّوّ 37-385
،ّ ّّللدخل ّمنافع ّلألسرمعاشّالتقاعد ّالمستحقة
عندماّ.ّمنّقبلّصندوقّمعاشّالتقاعدّالمعيشية
ّ ّّالمنافعتأخذ ،ّ ّالسنوي ّالقسط ّحيث ّفهيمن

ّوليس ،ّ ّهنا ّتظهر ّالتي ّالسنوية تّالمدفوعات
ّال ّالمبالغ ّمالية ّالتي ّتدفع ّواحدة فيّوقتّدفعة

لمتقاعدينّلالتركيبةّالسكانيةّّماّلمّيكن.ّ)التقاعد
ّت ّكبير، ّبشكل ّغيرت ّحو ّأي ّسوفّعلى ال
ّ(.جداّتانمشابهالحالتانّّكوني

37-381 ّ ّيوجد ّالدخل، ّحساب ّاستخدام ّقيدفي
ّل ّالخدمة ّدفع ّمعاشّالمقدمة ّصندوق ّقبل من

ّ ّيعادل)التقاعد ّّما ّمعاشّّمنتجقيمة صندوق
ّإلىّ ّباإلضافة ّمنتجّالمشروعاتّالمديرةالتقاعد

(ّمعاشالمعّاستحقاقاتّّالمشترىّقسطّالسنويلل
إلىّصندوقّمعاشّّةالتيّتدفعهاّاألسرّالمعيشي

ّكّالتقاعد ّتسجل ّالتي ّو الستهالكّلنفقات
ّ.النهائي

أيضاّفيّاستخدامّحسابّالدخلّيوجدّ 37-306
ّدخل ّيّ، ّالزيادة ّالنقصان)عرض ّأو فيّ(

ّالتقاعدي ّالمعاش ّعنّّاستحقاقات الناجمة
ّ ّفي ّّالمساهماتالزيادة ّمنهاالمستحقة ّمطروحا
ّ ّالثانويّّةالمستحقالمنافع ّالتوزيع ّحساب في
ّّ.للدخل ّالمبلغ ّهذا ّالويرد ّكمستحق جلّألدفع

وّ.ّصندوقّمعاشّالتقاعدمنّّاألسرّالمعيشية
ّ ّفيّحالة ّمحددبرنامج ،ّالمنفعةّمعاشّالتقاعد

كونّسلبيّإالّيفإنّالمبلغّمنّغيرّالمحتملّأنّ
لصاحبّالعملّوانّبرنامجّعديمّالفائدةّّإذاّكان
ّ.جديدةمساهماتّتلقيّتّالّوّفقطالمنافعّتدفعّ

ّيندرجّ 37-303 ّالذيّتضمنّفيّو نفسّالمبلغ
ّحسابّالدخل ّكتعديلّاستخدام ّللتغييرّ/ تسوية

ّالتقاعد ّمعاش ّفي ّّاستحقاقات حسابّالفي
منّجانبّاألسرّعلىّصندوقّّالماليّكمطالبة
ّالتقاعد ّ)معاش ّهذا. ّمن ّاآلخر ّالجزء ّيعكس

ّاستحقاقاتّ ّعن ّالمسؤولية ّفي ّتغيير ّأي البند
ّالتقاعد ّالتحويالّالمسجلّمعاش ّمن تّكجزء

ّ.(ّالرأسمالية
تغيرّالالتيّتؤثرّعلىّاألخرىّالعواملّوّتظهرّ

ّ ّفي ّالعمومية ّالميزانية ّفيّّوبند ّالتغيير يبين
األخرىّفيّالتغيراتّّّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعد
ّفيسفيّحساباتّاألصولّّو القسمّّتناقشّأدناه

3.ّ
برامج معاش التقاعد محددة المنفعة التي يديرها آخرين 

 أرباب العملعدا 
ّالمنظماتّ 37-308 ّبعض ّأن ّالممكن ومن

ّاتحاد ّمثل ّالنقاباتّاألخرى، ،ّ ّتدير ّمعاشأن
ّالمنفعّتقاعدي التيّهيّفيّّألعضائهاّةمحدد

ّل ّموازية ّالنواحي ّجميع ّالعملبرنامج ّصاحب
ّالمنفعّالتقاعديّمعاشلل ّ.ّةمحدد
ّهوّموضحّاليتبعّنفسّّو تسجيلّبالضبطّكما

تفهمّالتيّينبغيّأنّصاحبّالعملّّاتإشاّربإالّ
ّال ّللبرنامج ّتشير ّأنها ّأمنظم ّلموظفاتّاشاّرو

ّ
ّالمعيشيةّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدمساهماتّاألسرّ

ّ
تكميالتّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّمعاشّ

 التقاعد
ّمعاشّالتقاعدعمولةّبرنامجّ
ّ

ّمنافعّالمعاشاتّلتقاعديةّمحددةّالمساهمة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
3.8ّ
ّ

3.6ّ
ّ
-6.0ّ
ّ

30.6ّ

ّ
3.8ّ
ّ

3.6ّ
ّ
-6.0ّ
ّ

30.6ّ

 حساب الدخلاستخدام 
 نفقاتّاالستهالكّالنهائي

ّتعديلّالتغيرّفيّمستحقاتّمعاشّالتقاعد
ّاالدخارّالفعلي

ّ
ّالدخارّالمحتسبا

ّ
ّ
ّ
ّ
-36.6ّ
ّ
-3.3ّ

ّ
ّ

4.6ّ
ّ
-8.4ّ
ّ

3.3ّ

ّ
6.0ّ
ّ
ّ

37.8ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
-8.8ّ

ّ
6.0ّ
4.6ّ
ّ

6.6ّ
ّ

6.6ّ

 التغيرات في األصول
ّاالقتراضّالفعلي/ّصافىّاإلقراض
ّالمحتسباالقتراضّ/ّصافىّاإلقراض

ّالتغيرّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعد
مطالباتّصندوقّّمعاشّالتقاعدّمنّأدارةّمعاشّ

ّالتقاعد
ّاألصولّالماليةّاألخرى

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
-36.6ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

3.3ّ
-8.6ّ

ّ
ّ
ّ

4.6ّ
ّ
ّ

33.6ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
-8.8ّ

ّ
ّ
ّ

4.6ّ
ّ

3.3ّ
6.6ّ
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ّّالتي ّالمشاركينّتّهاأنّتفهمينبغيّأن ّإلى ّ.البرنامجّفيشير
 

ّالموارد --حسابات منافع معاش التقاعد المستحقة بموجب برنامج محدد المنافع :  8-17الجدول 

ّالعالقة بين رب العمل و صندوق تمويل معاش التقاعد
ّصاحبّّكما 37-304 ّيتعاقد ّقد ّأعاله، ذكر

ّمعاشّ ّصندوق ّإلدارة ّأخرى ّوحدة ّمع العمل

ّالتقاعد ّترتيب, ّو
ّللمستفيدين ّالمدفوعات ّلكيّ. ّطريقتان ّهناك و

ّهذا ّيحدث ّ ّمعاشّ. ّصندوق ّمشغل ّيمثل قد
/ّالتقاعدّّببساطةّوكيلّصاحبّالعملّوّتظلّ

 رب العمل   
ّ

صندوق تمويل 
 الضمان االجتماعي

 االقتصاد الكلي قطاعات أخرى األسر المعيشية
ّ

 حساب اإلنتاج  
ّالمنتجّ        

ّّّّّ
ّ6.0ّّّ6.0ّ

 حساب توليد الدخل
 مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدّّّّ
ّمعاشّّّّّ ّفي ّالمحتسبة ّالعمل ّأرباب مساهمات

 التقاعد

ّّّ
ّ

ّّ
ّ

 حساب تخصيص الدخل األول
ّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفيّمعاشّالتقاعدّّّّ
ّفيّّّّّّّّّّ ّالمحتسبة ّالعمل ّأرباب مساهمات

 معاشّالتقاعد
ّدخلّالملكيةّّّّ

ّلالستحقاقاتّّّّّّ ّدفعة ّالمستحق ّالملكية ّدخل
ّمعاشّالتقاعد

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

8.8ّ
ّ
ّ

ّّ
36.6ّ

ّ
3.6ّ
ّ
ّ
ّ

3.6ّ

ّّ
36.6ّ
ّ
3.6ّ
ّ
8.8ّ
ّ
3.6ّ

 ّّّّّحساب التوزيع الثانوي للدخلّ
مجموعّمساهماتّاألسرّالمعيشيةّفيّمعاشّّّّّّّّ
ّالتقاعد
ّمعاشّّّّّّ ّفي ّالفعلية ّالعمل ّأرباب مساهمات
ّالتقاعد
ّمعاشّّّّّّّ ّفي ّالمحتسبة ّالعمل ّأرباب مساهمات
ّالتقاعد
ّمعاشّّّّّ ّفي ّالفعلية ّالمعيشية ّاألسر مساهمات

ّالتقاعدّّّّّّ
ّمعاشّّّ ّفي ّالمعيشية ّاألسر ّمساهمات ّتكميالت

 التقاعد
ّمعاشّالتقاعدعمولةّبرنامجّّّّّ
ّّّّ
ّمنافعّمعاشّلتقاعدّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
31.6ّ

ّ
36.6ّ

ّ
3.3ّ
ّ

3.8ّ
ّ

3.6ّ
ّ
-6.0ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

30.6ّ

ّّ
31.6ّ
ّ

36.6ّ
ّ
3.3ّ
ّ
3.8ّ
ّ
3.6ّ
ّ
-6.0ّ

ّ
30.6ّ

 استخدام حساب الدخل
 نفقاتّاالستهالكّالنهائيّّّّّّ
 

ّالتغيرّالمعدلّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّّّّّ
ّاالدخارّالفعليّّّّّّّّ

ّالدخارّالمحتسبا     ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ

4.6ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
4.6ّ
ّ
ّ

 التغيرات في األصولّ
ّاالقتراضّالفعلي/ّصافىّاإلقراضّّّّّ
ّاالقتراضّالمحتسب/ّصافىّاإلقراضّّّّ
ّالتغيرّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّّّّّّ
مطالباتّصندوقّّمعاشّالتقاعدّمنّأدارةّمعاشّّّ

ّالتقاعدّّ
ّاألصولّالماليةّاألخرى

ّ
-36.6ّ
-3.6ّ
ّ

3.3ّ
ّ

ّ
-8.4ّ
-3.6ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
37.8ّ

ّ
4.6ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
-8.8ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
6.6ّ
6.6ّ
4.6ّ
ّ
3.3ّ
ّ
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الّتزالّالمسؤوليةّعنّأيّنقصّفيّالصندوقّ
وّ.ّمعّصاحبّالعمل(ّأوّالمنفعةّأليّفائض)

ّالحالة ّهذه ّفي ّبعدّ, ّيوم ّالمدارة ّالوحدة تسمى
ّمعاشّ ّمسئول ّالتقاعد ّمعاش ّلصندوق يوم

 .التقاعد

معّأنةّمنّغيرّالمألوفّعنّوحدةّأنّ 37-303
ّصناديقّ ّإلدارة ّعمل ّأرباب ّعدة ّمع تتعاقد
ّصندوقّالمعاشاتّ ّبهم ّالخاصة معاشّالتقاعد

ّالتقاعدية ّأرب. ّعدة ّأن ّالترتيبات ّهذه ابّومثل
ّالتقاعد ّمعاش ّلصندوق ّالمسؤوليةّ عمل تقبل

ّلتلبيةّ ّالالزمة ّاألموال ّفي ّنقص ّأي عن
ّبأيّ ّاالحتفاظ ّفي ّالحق ّمقابل ّفي الخصوم
فائضّمنّاألموال،ّمنّخاللّتجميعّالمخاطرّ

ّالعمل ّأرباب ّمن ّعدد ّمدى ّعلى ّيتوقعّ. و
ّبينّ ّتوازن ّتحقيق ّأربابّالعمل ّمتعدد صندوق

للخروجّمعّوجودّنقصّوّزيادةّالتمويلّّوذلكّ
فائضّعلىّجميعّالصناديقّوّالتيّتؤخذّككلّ
ّتجمعّ ّوالتي ّالتأمين ّلشركة ّمشابهة بطريقة

ّالعمالء ّمن ّلكثير ّالمخاطرة ّهذهّ. ّمثل ّفي و
ّافتراضّ ّعلى ّالتي ّالوحدة ّأصبحت الحالة،
ّالتزاماتّمعاشّالتقاعدّ ّلتلبية ّالمسؤولية تحمل

ّ.تديرّمعاشّالتقاعدّفيّمكانّصاحبّالعمل
ّا 37-308 ّصاحبّفي ّفيها ّيحتفظ ّالتي لحالة

ّبالخصوم ّالعمل ّأيّنقصّتمويلّ/ ّعن االلتزام
ّيجبّأنّتسجلّمطالبةّ ّمنّأيّ، أوّاالستفادة

ّتجاه) ّمسؤولية ّأو )ّ ّالعمل مديرّ)صاحب
ّالتقاعدي ّالمعاش ّمعاشّ( ّصندوق ّقبل من

وّهذهّالمطالبةّ.ّالتقاعدّعنّأيّعجزّأوّفائض
ّمع ّاستحقاقات ّفي ّزيادة ّبين ّالفرق اشّتساوي

ّتكميالتّ ّو ّالمساهمات ّمجموع ّو التقاعد
ّمنّ ّالدخل ّزائد ّالفترة، ّهذه ّفي المساهمات
ّاالستحقاقات،ّ ّمن ّ ّالمكتسب االستثمار
باإلضافةّإلىّعلىّالمكاسبّالتيّتحققتّلهمّ،ّ
ّالتقاعد، ّلمعاش ّدفعه ّيستحق ّما ّناقص
مخصوماّمنهّالرسومّالمفروضةّمنّقبلّمسئولّ

زاّلمبلغّالمتحصلّوّعندماّيتجاّو.ّمعاشّالتقاعد
ّفيّ ّالزيادة ّالتقاعد ّمعاش ّصندوق في
ّصندوقّ ّيدفعه ّمبلغ ّفيوجد ،ّ االستحقاقات
ّلمعاشّ ّكمدير ّالعمل ّلصاحب ّالتقاعد معاش

ّالتقاعد ّالقيمةّ. ّصافى ّيظل ّالطريقة وبهذه
ّفيّ ّبالضبط ّصفر ّالتقاعد ّالمعاش لصندوق

ّجميع
ّ.المرات/ّاألحوال

المستحقّللمعاشّمنّقبلّّالم لغيظهرّ 37-300
ّعطلةّم ّأثر ّمن ّالتقاعد ّمعاش ّصندوق دير

ّالمساهمة
ّمبلغّ ّتتضمن ّو ّالحين ّذلك ّمنذ بوضوح
ّشأنهّ ّمن ّالتي ّو ّالعمل ّصاحب مساهمات

ّ.يستحقّعادةّالدفع
ّأمثلة رقمية

ّمعامالت برامج معاش التقاعد محدد المنفعة

37-307 ّ ّالمعامالتّّأجلمن ّتسجيل توضيح
ّالمنفعة،ّ ّمحدد ّببرنامجّمعاشّالتقاعد المتصلة

وتظهرّاألرقامّ.ّأمثلةّعددية37.5ّيبينّالجدولّ
ّالتيّ ّوتلك ّعريض، ّأسود ّ ّتحتسبّبخط التي

ّ.تنجمّعنّإعادةّالتوجيهّتظهرّبخطّمائل
ّفيّ 37-305 ّالزيادة ّأن ّاكتواري ّحسابات تبين

ّالخدمة ّمن ّالناتجة ّالتقاعد ّمعاش ّاستحقاق
فيّالسنةّ"ّالمكتسب"الحاليةّ،ّّهوّذلكّالمعاشّ

ّ ّّنحنالتي ّهو 38ّبصددها ّاألسرّ. ّتساهم و
ّ ّالموظف)المعيشية 8ّ 3بـ( ّيلتزمّ. ّبالتالي و

8ّ 34صاحبّالعملّبتوفيرّ ّإلىّ. وّباإلضافة
.0ّّّّ 6ذلكّتكلفةّتشغيلّالبرنامجّوّالتيّتقدرّبـ

ّمجموعّ ّتوفير ّالعمل ّرب ّعلى ّيجب ّلذلك و
,36ّانهّيساهمّفيّالواقعّحتىّوّحيث3ّّ 33
ّمحتسبة3,3ّفيتبقى ّمساهمة ّتعد ّالتي /ّو

فيّحسابّاإلنتاج0ّّ 6وّيردّالمنتجّ.ّمفترضة
ّصاحبّ ّيقدمها ّالتي ّالمساهمات ّتظهر ّو ،
العملّكمستحقةّالدفعّمنّربّالعملّفيّحسابّ
توليدّالدخلّوّكمستحقةّالقبضّمنّقبلّاألسرّ

ّ.يالمعيشيةّفيّحسابّتخصيصّالدخلّاألول
يردّأيضاّفيّحسابّتخصيصّالدخلّ 37-301

ّاالستثمار ّدخل ّاألولي، ّاستحقاقّ. ّفي الزيادة
ّالتقاعد ّمعاش
ّبسببّ ّوذلك ،ّ ّالسابقة ّالخدمة ّمن ّتنتج التي
ّفيّ ّالتقاعد ّبسبب ّالخصم ّعامل ّفي التدني

ّ ّهو ّو ّسنة، ّ.3أقرب
المفترضّلدخلّ/ّوّيظهرّهذاّالتدفقّالمحتسب

ّلأل ّالتقاعد ّمعاش ّصندوق ّمن سرّاالستثمار
ّالمعيشية ّيكسبّصندوقّ. ّالوقتّنفسه، ّفي و

منّدخلّاستثمار8ّ 8معاشّالتقاعدّّفيّالواقعّ
ّيديرونها ّالتي ّالتمويلية ّاألموال ّهذهّ. وعند
فيّموارد5ّّ 3النقطةّ،ّلذلك،ّهناكّعجزّقدرهّ

ّفيّ ّتظهر ّال ّلكنها ّالتقاعد ّمعاش صندوق
ّ.الحساباتّالجارية

37-376 ،ّ ّلحساباتّالدخل ّالثانوي ّالتوزيع ّفي
ّلصندوقّ ّالمعيشية ّاألسر ّمدفوعات تظهر

ّالتقاعد ّمعاش ّبإحدىّ. ّهذا ّعرض ويمكن
ّالطريقتين ّمنّّمجمور. ّالمدفوعة المساهمات

األسرّالمعيشيةّوّالتيّينبغيّأنّتكونّمساويةّ
ّالخدمةّ ّمن ّالناتجة ّاالستحقاقات ّفي للزيادة

ّ 38ّ)الحالية ّالدخلّ( ّمن ّالناتج ّإلى باإلضافة
ّالماض ّاالستحقاقات ّعلى 3ّ)ية في31ّّأو(

ّالمجموع .ّ ّهي ّفعال ّالمدفوعة و36ّّوالمبالغ
ّ ّبـ ّألربابّالعمل، ّكمساهماتّفعلية 3ّ 3تستلم

ّ ّبـ ّمحتسبة، ّالمساهمات8ّّ 3كمساهمات من
الخاصةّلألسرّالمعيشيةّ،ّوّتكميالتّمساهمةّ

0.6ّالعمولةّبـّ/ّمخصوماّمنهّّرسمّالخدمة3ّبـّ
ّ سابّفيّنفسّح.31ّ؛ّوّالمجموعّمرةّتاليةّبـ

ّ ّبـ ّالتقاعدي ّمن30ّّمعاش ّالدفع كمستحقة
ّ.صندوقّمعاشّالتقاعدّإلىّاألسرّالمعيشية
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فيّاستخدامّحسابّالدخل،ّفضالّعنّ 37-373
ّالخدمة ّرسم ّشراء ّنفقاتّ/ ّمن ّكجزء عمولة

ّيظهرّ ّالمعيشية، ّلألسر ّالنهائي االستهالك
ّ ّفي ّكمستحقّّاستحقاكالتغيير ّالتقاعد معاش

ّلأل ّالتقاعد ّمعاش ّصندوق ّمن سرّالدفع
ّالمعيشية ّقيمةّ. ّتعيين ّيتم ّالمثال، ّهذا ّفي و

ّ ّبـ ّالمعيشية ّاألسر مقابل31ّّمساهمات
ّ ّبـ 30ّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعد ّفإنّ. وبالتالي

ّ ّبـ ّفيّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعد 4ّهناكّزيادة
ّ.مستحقةّالدفعّلألسرّالمعيشية

منّادخار8ّّ 37تملكّاألسرّالمعيشيةّ 37-378
تّالتقاعدّالخاصةّهيّالزيادةّفيّاستحقاقا4ّبـّ
وهذاّيعنيّأنهمّاكتسباّأصولّماليةّأخرىّ.ّبهم
ّااللتزامات) ّانخفاض ّأو )ّ 8ّ 33بنسبة وهذاّ.

ّالقبضّ ّالمستحقة ّالمنافع ّبين ّالفرق ّهو الرقم
(30ّ ّبـّ( ّالفعلي ّالمعيشية ّاألسر ومساهمات

3 8.ّ
ّبالنسبةّلصناديقّمعاشّالتقاعد 37-374 ّ فأنّ,

ّ ّهو ّله8ّ 3-االدخار ّالنظر ّيمكن ّلكن ذاّو
/ّعلىّأنهّمركبّمنّالعناصرّالفعليةّالمحتسبة

وّمنّحيثّالتدفقاتّالفعلية،ّفتتلقيّ.ّالمفترضة
ّ ّبـ ّمساهمات ّالتقاعد ّمعاش من36ّصناديق

ّاألسرّ ّطريق ّعن ّلتوجيهها ّالعمل أرباب
ّ ّو ّتدفع8ّّ 3المعيشية، ّالمعيشية ّاألسر من

ّ ّبـ 30ّمنافع ّتتلقىّ. ّفإنها ّإلىّذلك، وباإلضافة
ّّدخلّاالستثمار 8ّ 8بـ ّيكونّالدخلّ. ّ وّهكذا

ّ.4 8-المتاح
ّمعاشّ ّاستحقاقات ّفي ّالتغيير ّيؤخذ ّعندما و

ّفيّاالعتبارّمنّ ّفيكونّاالدخار4ّالتقاعد ،-
8 4ّ ّالعملّ. ّأرباب ّيقوم ّذلك، ّعلى ّعالوة و

ّ ّإسهامّمحتسبّبـ وّيتمّتوجيهّهذا3ّّّ 3بتقديم
منّخاللّاألسرّالمعيشيةّوّلكنهّيضيفّنسبةّ

3 3ّ ّاالدخاّ ّوّمن ّمعاشّالتقاعد ّلصندوق ر
ّ.يقللّمنّاالدخارّلصاحبّالعملّبنفسّالمقدار

ّمعاشّ 37-373 ّلصندوق ّالمالي ّالحساب في
،ّوّالذيّهوّالمساهمة3ّ 3التقاعد،ّيردّالرقمّّ

ّكمطالبةّمنّصندوقّمعاشّالتقاعدّ المحتسبة،
ّالعمل ّرب ّعلى ّمنّ. ّأخرى ّمطالبة ّهناك و

ّمعاشّ ّصندوق ّعلى ّالمعيشية ّاألسر جانب
ّمعاشّالتقاع ّاستحقاقات ّفي ّالتغيير ّمن د

ّ ّبـ 4,6ّالتقاعد ّ ّصندوقّ. ّإلى ّباإلضافة و
ّأصولّ ّإما ّأيضا ّيتوقف ّفأنه ّالتقاعد معاش

ّ ّبنسبة ّالخصوم ّزيادة ّأو ّعلى8.4ّمالية ّو ّأ ،
ّعنصرّ ّباستثناء ّالمتاح ّللدخل ّالمقابل الرقم

ّ.المساهمةّالمحتسبةّمنّصاحبّالعمل
 

 برامج معاش التقاعد محدد المساهمة 
37ّيبينّالجدولّ 37-378 التدفقاتّالمماثلة7ّّ,

ّالمساهمة ّمحددة ّللبرامج ّبسيطة. ,ّّوالحسابات
ّتوجدّ ّال ّألنه ّالمنفعة، ّمحددة ّبحالة ّ بالمقارنة

وعالوةّعلىّذلك،ّفأنّدخلّ.ّمساهماتّمحتسبة
ّيدفعه ّالذي ّاالستثمار
ّدخلّ ّيعكس ّلألسر ّالتقاعد ّمعاش صندوق
ّمعاشّ ّصندوق ّمن ّالمستلم ّفقط االستثمار

ّينطويّا ّال ّوالذي ّلتقاعد
ّمنّ ّاالستحقاق ّفي ّزيادات ّحساباتّعن على

ّ.تشغيلّالنموذج
ّلبرامجّ 37-370 ّاالستثمار ّاستحقاقات يؤدي

ّمكاسبّ ّإلى ّالمساهمة ّمحددة ّالتقاعد معاش
ّ ّوربما)الحيازة

وّتأتيّهذهّعنّطريقّإدارةّاألصولّ(.ّخسائر
ّأنّ ّينبغي ّلكن ّو ّالصندوق ّبها ّيحتفظ التي

يّبالضبطّلمكاسبّوخسائرّيعزىّالمبلغّالمساّو
ّالتقاعدّ ّمعاش ّاستحقاق ّفي ّللزيادة الحيازة

ّللمستفيدين ّبموجبّ. ّالحيازة ّ ّمكاسب تظهر
قيودّلألصولّذاتّالصلةّبحسابّإعادةّالتقييمّ
ّمطابقة ّبند ّمع ّالتقاعد ّمعاش ّلصندوق
الزيادةّفيّااللتزامّلصندوقّمعاشّالتقاعدّنحوّ

ّ.األسرّالمعيشية
 

ّرامج معاش التقاعد محدد المساهمةالتدفقات األخرى لب
ّأيّ 37-377 ّتوجد ّال ّأنة ّاألولى ّللوهلة يبدو

ّحساباتّ ّفي ّاألخرى ّالتغيرات ّفي ّتحرز قيود
ّالمنفعة ّمحددة ّمعاشّالتقاعد ّلبرامج ,ّاألصول

ّكمساهماتّ ّالمسجالن ّالعنصرين ّيطابق حيث
ّللزيادةّ معاشّالتقاعدّوّكدخلّاالستثمارّتماما

طبيعةّبرنامجّّومعّذلك،ّألن.ّفيّاالستحقاقات
ّالمبالغّ ّفأن ّالمنفعة ّمحدد ّالتقاعد معاش

ّبالنموذج ّتحدد ّالمستحقة ّالصيغة/ ّتوجدّ. و
ّمستوىّ ّلتغير ّتتدخل ّقد ّالتي ّأخرى عوامل

وّتشملّهذهّالعواملّبندّتصاعدّ,ّاالستحقاقات
ّالنموذج ّفي ّالتغيرات ّتستخدم ّو ّالسعر، /ّفي

ّواالفتراضاتّ ّالمنافع ّلتحديد الصيغة
وستناقشّالحالةّ.ّحولّطولّالحياةّالديموغرافية

ّاالستحقاقاتّ ّعلى ّالترقيات ّلتأثير الخاصة
 .بشكلّمنفصلّأدناه

ّالتقاعديةّ 37-375 ّالمعاشات ّصندوق يستثمر
ّتحتّتصرفه ّالموضوعة ّالتمويلية ّاألموال إذاّ.

ّتم
ّينبغيّأنّ العملّعلىّأساسّالتمويلّالكاملّ،
يكونّدخلّاالستثمارّأكثرّمنّكافيّلتغطيةّأيّ

وّ.ّعدّفيّالسعرّللمعاشّالمتفقّعليهبندّتصا
ّبعضّ ّلتغطية ّكافية ّأيضا ّالزيادة ّتكون قد

ّاالستحقاقات ّعلى ّاألخرى ّالتعديالت ومعّ.
اإليرادّمنّ/ّذلك،ّيأتيّالمصدرّالرئيسيّللدخلّ

وّيفترضّأنّتكونّ.ّمكاسبّحيازةّاالستثمارات
ّفيّ ّالتغيرات ّكل ّأو ّمعظم ّلتغطية ّكافية هذه

واضحاّأنّالعديدّمنّّحيثّأصبح,ّاالستحقاقات
ّأنّ ّتعانيّمنّنقصّالتمويلّعلىّأمل البرامج

ّ.مكاسبّالحيازةّستعدلّهذاّالنقصّأيضا
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ّالتعديالتّفيّجزءّ 37-371 ّتمويلّهذه ّيتم وّ
ّتظهرّ ّالتي ّو ّمكاسبّالحيازة ّخالل ّمن كبير
ّأنّ ّمعقوال ّيبدو ّو ّالتقييم، ّإعادة ّحساب في

ّ ّاالحتماالت ّتسجل ّالتيّ/ ّو ّالطوارئ حاالت
ّأن ّفيّّيفترض ّاألخرى ّالتغييرات ّفي تغطي

ّتصاعدّ ّعامل ّباستثناء ّاألصول ّحساب حجم
السعرّوّالذيّيجبّأنّيظهرّفيّحسابّإعادةّ

ّ.ّالتقييم
ّإصدار التعزيزات

تستخدمّالعديدّمنّبرامجّمعاشّالتقاعدّ 37-356
محددةّالمنفعةّصيغةّلتحددّالمنافعّالتيّتنطويّ
ّكمحددّ ّالمتوسط ّأو ّالنهائي ّالراتب ّعلى إما

ّأنّّ.رئيسي ّيعني ّتعزيز ّأي ّأن ّيعني وهذا
مجموعّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّالمتراكمّحتىّ
ّليأخذّفيّاالعتبارّمستوىّالمرتباتّ اآلنّيزداد

ّالجديدة ّللفرد. ّكبير ّمنفعة ّهذه ّو
الذيّتمّترقيتهّولكنّماّهيّالعواقبّالتيّتترتبّ
 علىّالتزاماتّصاحبّالعملّبمعاشّالتقاعدّ؟

ّف 37-353 ّالمحاسبة ّمهنة ترتيّاكتواريّتستخدم
ّالمناقشة ّبهذه ّعالقة ّالتيّلها ّو ّالتزامّ. ّيقيد و

ّالمنافعّ ،ّ ّاسمها ّيعني ّكما ّالمتراكمة، المنفعة
ّاآلن ّحتى ّالمتراكمة ّفقط ّالمبلغّ. ّتمثل حيث

ّإذاّ ّ ّحق ّدون ّيأخذه ّللموظفّأن ّيمكن الذي
ّغدا ّالشركة ّترك ّ ّلتقييمّ, ّأساسا ّيكون ّقد و

ّالتوصل ّحالة ّالشخصّفي ّثروة ّقيمة ّصافي
ّالمثال ّسبيل ّوعلى ،ّ ّالطالق ّتسوية ّإلى وّ.

ّالمتوقعة ّالمنفعة ّأالتزام /ّ ّالرشوة)المرتقبة (ّمنع
هوّقياسّأكثرّمنّمأمونّلمرجحّماّيكونّعليهّ

ّالنهائي ّاالستحقاق ّمستوى .ّ،ّ ّللفرد ّبالنسبة و
ّالمتوقعة ّالمنفعة ّأالتزام ّيقوم ّبعملّ/ المرتقبة

ّوّ ّالمستقبلية ّالترقيات ّعدد ّحول افتراضات
ّيحسبّ ّو ّعليها ّيحصل ّللشخصّأن المرجح

وّإذاّكانّعملّحواليّ.ّراتبهّالنهائيّوفقاّلذلك
سنة،ّفإنّذلكّينصفّالراتب36ّّمنّأصل86ّّ

ّالتقاعدّ ّمعاش ّاستحقاق ّيحسب ّو النهائي
بينماّ.ّبالنسبةّللفردّكماّلوّكانّهذاّراتبهّالحالي

يزدادّألزامّالمنفعةّالمتراكمةّللفردّبخطواتّكماّ
ّي ّأنه ّالمتوقعةّو ّالمنفعة ّأالتزام ّيزداد ّو ترقي،

ّالوقت ّمرور ّمع ّمطرد ّبشكل .ّ،ّ ّللفرد بالنسبة
ّألزامّ ّمن ّأعلى ّدائما ّالمتوقعة ّالمنفعة أالتزام
ّعندماّ ّالتقاعد ّلحظة ّحتى ّالمتراكمة المنفعة

ّيلحق ّالتزامّ/ ّمع ّالمتراكمة ّالمنفعة ّألزام يدرك
ّ.المنفعةّالمتوقعة

ّمستوىّ 37-358 ّأن ّوهلة ّألول ّيبدو و
ّأنّا ّينبغي ّللشركة ّالتقاعد ّمعاش ستحقاقات

يكونّمجموعّكلّاستحقاقاتّمعاشّالتقاعدّلكلّ
ّفإنّمجموعّتقديراتّالتزامّ منّالموظفينّوعليه
ّتكونّأعلىّبكثيرّمنّمجموعّ ّالمتوقعة المنفعة
ّيتطورّ ّقد ّو ّالمتراكمة ّالمنفعة ّالتزام تقديرات

ّالوقت ّمرور ّمع ّأكثرّسالسة ّماّ. ّذلكّ، ومع
النسبةّللفردّليسّبالضرورةّصحيحّهوّصحيحّب

لنفترضّأنّ.ّبالنسبةّللفئةّالعمريةّمنّالموظفين
ّالعمل ّصاحب
يمتلكّخمسّفئاتّمنّالناسّالذيّهوّمسئولّ
عنّمعاشاتّالتقاعدّلهمّ،ّوّأربعّدرجاتّمنّ
ّوّ ّمنّالمتقاعدينّ، الموظفينّومجموعةّواحدة

ّفئة ّلكل ّنفسّالعدد ّهناك ّللبساطة ّبالنظرّ. و
ّا ّالمتقاعدين،ّوّفيّحالة ّالتيّيموتّفيها لسنة

ّوّالثالثةّ ّالموظفينّ، أكبرّمجموعةّمنّتقاعد
ّجميعا ّالموظفين ّمن ّالتالية ّمجموعات
تمّترقيتهمّوّكذلكّتمّتعيينّمجموعةّجديدةّمنّ

وّكلّموظفّحاليّ.ّالموظفينّفيّمستوىّأدنى
ّالمسؤوليةّ ّلكن ّالتعزيز ّبعد ّحاال ّأفضل هو

وّيعدّ.ّملّالّتتغيرالكليةّلصاحبّالع/ّالشاملة
ّتجميع ّالمتراكمةّتأثير ّالمنفعة ّالتزامات هوّّ

ّبينماّ ّو ّاالستحقاقات ّمجموع ّسالسة ضمان
ّ ّسيظل ّالتزاماتّ/ ّمجموع ّمن ّأقل ّيزال ال

ّأكثرّ ّبالضرورة ّيكون ّلن ّو ّالمتوقعة، المنفعة
ّ.فيّالواقعّقدّيكونّأكثرّاستقرارا.ّتقلبا

اللتزامّفيّحينّيظهرّالملفّالشخصيّ 37-354
ّالمتراكمالمنف ّعندماّعة ّالتغيرات ّخطوة ّللفرد ة

تحدثّالترقيات،ّلمجموعةّمتحدةّمنّالموظفين،ّ
ّوضوحا ّأكثر ّ ّيكون ّالتأثير ّفأن ّلمجموعةّ. و

ّالمؤسسةّ ّمع ّوالمتبقية ّالسن ّنفس ّمن متحدة
ّتكونّ ّوسوف ،ّ ّالعملية ّحياتهم ّفترة بطول

ةّأقلّمنّتقديراتّالتزامّالمنفعةّالمتراكمتقديراتّ
ّالمن ّالمتوقعةالتزام ّاألولىّفعة ّالسنوات ,ّفي

ّ ّالمنفعةّالمتراكمولكنّمعدلّزيادة ةّيكونّالتزام
ّالمتوقعةأسرعّمنّ ّالمنفعة ّالتزام ّ ّلذلك, فيّّو

ّمجموعتيّ ّسيكون ّالتقاعد، ّقبل ّمباشرة النقطة
وّعندّدمجّمجموعةّمتحدةّ.ّالتقديراتّمتساويا

ّمعّ ّمختلفة ّخدمة ّفترات ّذات ّالموظفين من
ّع ّستعمل ّالشركة ّتقديرات ّتقارب التزامّلى
ّالمتراكمة ّّالمنفعة ّتقديرات ّالمنفعةّمن التزام

ّ.لجميعّالموظفينّّأيضاّالمتوقعة
ّأنّهيكلّالرتبّللشركةّيبقىّوّ 37-353 طالما

ّستتحرك ّنفسه، ّهو ّيزال ّالمنفعةّّال التزام
ّو ّالمتوقعةّالمتراكمة ّالمنفعة ّفيّّالتزام تقريبا

ّالخطوة ّالعديد. ّالشركة ّشرعت ّو ّتوسعت ّإذا
ّ،ّ ّدنيا ّفيّدرجاتّوظيفية منّالموظفينّالجدد

ّ ّيزيد ّالمتوقعةفسوف ّالمنفعة بشكلّّالتزام
ألنّّالتزاماتّالمنفعةّالمتراكمةّملحوظّأسرعّمن

كمّمدةّتجعلّتقديراتّّالتزاماتّالمنفعةّالمتوقعة
 سجلت بينما ,ترقيتهم ومدى الموظفينّالجدد تبقى

ّ معاشّ ببساطةّالمتراكمةّالمنفعةالتزامات
 وّإذاّقررت ..السنةّاألولىفيّالتقاعدّالمستحقّ

ّتقليلّ تقليص الشركة  موظفيها من عدد و
ّاإلدارية ّآفاق, ّمن ّيقلل ّسوف  تعزيز فهذا

ّوانخفاض ّالمنفعةّّمراجعة الموظفين التزامات
التزاماتّّألن .وّالتيّستكونّضروريةّالمتوقعة

معاشّ"ّمجمد"ّ ببساطة ستعكّ المنفعةّالمتوقعة
ّ.يتأثرّال التقدير اعد،ّوهذاالتق
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  كيفية وّالسؤالّالذيّيطرحّنفسه،ّهو 37-358
 استخدم إذا ,ّالموظف على تعزيزال أثر تسجيل
ّالمتراكمةّتسجيل ّالمنفعة ّالتزام ّت . أيّ تراجعو

تعويضّ كشكلّمنّأشكالّ نسخةّلمعاملةّالزيادة
ّاالستثمار أو العاملين  أن افتراض إلى دخل
االستحقاقاتّ مبلغ هو االستحقاقات مجموع
ّدون الفردية ّفي ولكن  التأثيراتّالفردية النظر
ّاالقتصاديةّ على األخرى ّالمشكالت مجموع

ّالكبرى ّيتّر, ّكّأمثلّعندما ّيفقد  شخصّما و
 لمّيكنّكافيا الوقت ألن استحقاقّمعاشّالتقاعد

ّ و.ّسنّالتقاعد قبل شخصّما عندماّيموت أو
ّحل  وكافي طبسي هناك

 ككلّكتغير للوحدة الترقيات تأثير هوّأنّتعامل
ّيسجل السعر ّتقييمّ  في التغيير و أعادة

ّ.الحساب
 بشأن التأمين االجتماعي المحددة المعامالت 9, 17: لالجدو

رب    
 العمل

ّ
ّ

صندوق تمويل 
 الضمان االجتماعي

األسر 
 المعيشية

قطاعات 
 أخرى

االقتصاد 
 الكلي
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ّ
ّطريقة 37-350 ّاختيار ّتم ّالمنفعةّّإذا التزام

لتسجيلّاالستحقاقاتّكالتقييمّالمفضلّّالمتراكمة
،ّفأنّهناكّحاجةّللتعديلّفيّالتغيراتّاألخرىّ
ّهيكلّ ّتغير ّإذا ّفقط ّاألصول فيّحسابّحجم

ّالمشروع ّالترقي, ّفرص ّتتغير ّبحيث ّمنّ. و
ناحيةّأخرىّ،ّفإنّالتقديراتّالعاديةّلمساهماتّ
صاحبّالعملّفيّبرامجّالتأمينّاالجتماعيّوّ

ّال ّتعويض ّفي ّأعلىّالمدرجة ّستكون موظفين
بصورةّمنتظمةّمنّتلكّالصادرةّبمقتضىّنظامّ

 دخل االستثمار ّ
ّالتأمينّعلىّغيرّالحياة7ّ,3ّالجدولّ    
ّالتأمينّعلىّالحياة7ّ,8ّالجدولّ    
ّّّّ 37ّالجدول ّالمعاشات8ّّ, ّصناديق منافع

ّغيرّالتقاعديةّالممولة
ّمنافعّالمعاشاتّالتقاعدية37ّ،7ّالجدولّ   
 منافعّالمعاشاتّالتقاعدية37ّ،5ّالجدولّّّ
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 برامج  رسوم خدمة التأمين االجتماعي 
ّّّّ 37ّالجدول ّالمعاشات8ّّ, ّصناديق منافع

ّغيرّالتقاعديةّالممولة
37ّالجدولّ    منافعّالضمانّاالجتماعي0ّّ،

ّللمعاشاتّالتقاعدية
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 منافع التأمين االجتماعي
ّّّّ 37ّالجدول ّاالجتماعي4ّّ, ّالضمان منافع

ّللمعاشاتّغيرّالتقاعديةّ
ّّّّ 37ّالجدول ّالمعاشات3ّّ، ّصناديق منافع

ّغيرّالتقاعديةّغيرّالممولة
ّّّّ 37ّالجدول ّالمعاشات8ّّ, ّصناديق منافع

ّغيرّالتقاعديةّالممولة
37ّالجدولّ    الضمانّاالجتماعيّمنافع0ّّ،

ّللمعاشاتّالتقاعدية
ّمنافعّالمعاشاتّالتقاعدية37ّ،7ّالجدولّ   
 منافعّالمعاشاتّالتقاعدية37ّ،5ّالجدولّّّ
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التغير المعدل في استحقاقات المعاشات 
 التقاعدية

ّّّّ 37ّالجدول ّالمعاشات8ّّ, ّصناديق منافع
ّغيرّالتقاعديةّالممولة

ّمنافعّالمعاشاتّالتقاعدية37ّ،7ّالجدولّ   
 منافعّالمعاشاتّالتقاعدية37ّ،5ّالجدولّّّ

المطالبة بصندوق المعاشات التقاعدية 
 التمويلية من أدارة المعاشات التقاعدية  

ّ 37ّالجدول ّالمعاشات5ّّ، منافع
ّالتقاعدية

ّ

ّ
ّ

-8ّ
ّ
-8ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

3,3ّ
ّ

3,3ّ

33,4ّ
ّ
ّ
ّ

33,4ّ
4ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

38,4ّ
ّ
-8ّ
ّ

33,4ّ
4ّ
ّ

3,3ّ
ّ

3,3ّ



 نظام الحسابات القومية
 

870 

ّالمتراكمة ّالمنفعة ّفيّّالتزام ّالزيادة ّذلكّألن و
ّحجمّ ّالتيّتحدد ّالمعاشّالتقاعديّو استحقاق
ّمحسوبّ ّنظري ّراتب ّعلى ّستقوم المساهمات

بدالّمنّأخرّ التزامّالمنفعةّالمتوقعةّعلىّأساس
 .فعلي

ّ
ّالتقاعدتحويل استحقاقات معاش . 3
ّالمتغيرةّ 37-357 ّللبيئة ّمميزة ّسمة هناك

ّإمكانيةّوجودّ لمعاشاتّالتقاعدّأالّوّهيّزيادة
ّالمحمولة" ّالتقاعدية ّالمعاشات ّوقتّ". ّحتى و

قريبّفيّكثيرّمنّالحاالتّأنّالشخصّيتركّ
صاحبّعملّيأخذّمعاشهّمجمدّواحدّفيّهذهّ
ّالبدءّمعاشّجديدّمعّصاحبّ النقطة،ّوّعليه

ّالجديد ّالعمل ّأص. ّاآلنّعنّو ّأكثرّشيوعا بح
ّيغير ّالذي ّشخص ّأنّ/ ّالوظائف ّبين يتنقل

ّالمعاشّ ّاستحقاق ّتحويل ّعلى ّقادر يكون
ّصاحبّ ّإلى ّالسابق ّالعمل ّرب ّمن التقاعدي

وعندماّيحدثّذلك،ّفإنّاستحقاقّ.ّالعملّالجديد
ّالّ ّالمعنية ّالمعيشية ّلألسرة ّالتقاعدي المعاش
ّمعاشّ ّبينّصندوقي ّمعاملة ّهناك ّولكن يتأثر

ّالسابقا ّمسؤولية ّالجديد ّيفترض ّكما .ّلتقاعد
وباإلضافةّإلىّذلكّسيكونّهناكّمعاملةّنظيرهّ

أوّ.ّفيّبعضّاألصولّلمطابقةّهذهّااللتزامات
ّيديرّ ّالذي ّهو ّالجديد ّالعمل ّصاحب ّكان ذا
ّممول،ّّ ّغير ّالواقع ّفي ّهو ّالذي ّو برنامج
ّالعملّ ّصاحب ّمن ّنقدية ّمبالغ ّتلقي ّله يجوز

ستخدامّهذهّاألموالّبعدّذلكّوّإذاّتمّا.ّالسابق
منّقبلّصاحبّالعملّألغراضّماعداّصندوقّ
ّعنّ ّتتزايد ّمسؤوليته ّ ّفأن ّالتقاعد، معاش
ّللسيولةّ ّاستخدامه ّيظهر ّو ّالتمويل صندوق

ّ.كصافيّاالقتراض
إذاّتولتّالحكومةّالمسؤوليةّعنّتوفيرّ 37-355

ّمنّ ّحكومية ّغير ّوحدة ّمن المعاشّللموظفين
ّوينبغي ،ّ ّواضحة ّمعاملة ّيسجلّّخالل أن

ّالتزام ّالميزانيةّ/ ّفي ّالتقاعد ّمعاش مسئولية
ّللحكومة ّالعمومية ّلمّ. ّإذا ّو

ّالمقابل،ّ ّفي ّالمطابقة ّاألصول ّالحكومة تتلقى
ّالتزام ّفي ّالزيادة ّبين ّالفرق ّفيظهر مسئوليةّ/

الحكومةّوّاألصولّالمستلمةّّكتحويلّرأسماليّ
ّالحكومي ّغير ّالعمل ّلصاحب ّالمزيدّ. وهناك

ّ ّالمناقشة ّفيّمن ّالترتيبات ّمن ّالنوع ّهذا في
ّ.88الفصلّ

وهناكّطريقةّأخرىّتحولّعنّطريقهاّ 37-351
استحقاقاتّمعاشّالتقاعدّبينّصناديقّالتمويلّ

ّأخرى ّأمر ّشركة ّتتولى ّعندما ّهي ّكانّ. إذا
ّمؤسسيةّ ّوحدة ّهو ّالتقاعد ّمعاش صندوق
ّصندوقّ ّفي ّتتحكم ّالتغيرات ّفكل منفصلة،

ّمعاشّالتقاعد ّم. ّوحدة ّتكن ّلم ّإذا ؤسسيةّأما
ّالمسؤولية ّتولى ّأن ّبافتراض ّو ّمنفصلة،
ّللمشاركينّ الّيغيرّشروطّخطةّمعاشّالتقاعد

الحاليين،ّفانّالمؤسسةّالمتوليةّاألمرّتقرّبكلّ
ّالمقابلةّ ّواألصول ّالتقاعد ّمعاش ّالتزامات من

 .للمالكّالجديد

ّ
 مالحظة على الجداول. 4
ّمعّ 37-316 ّالترافقي ّاإلسناد ّعلى للحصول

ّ ّالفصول ّفي ّالجدولّالجداول ّيبين األخرى،
37 1ّ

المكوناتّالمفصلةّللمعامالتّالمتعلقةّبالجداولّ
ّمنّ ّالجداول ّفي ّاألخرى ّوالتأمينية االجتماعية

 .37ّ,5الى37ّ,3ّ

ّ
الحالة الخاصة للمعاشات التقاعدية الحكومية من . ك

ّخالل الضمان االجتماعي
ّالضمانّ 37-313 ّأن ّبحقيقة ّاالعتراف عند

فعّأوالّبأول،ّوّالّاالجتماعيّيمولّعادةّمنّالد
ّالمتراكمة ّاالستحقاقات ّتظهر ّفيّ/ المستحقة
ّ ّاالجتماعي ّالضمان ّالمعاشاتّ)إطار سواء

ّاألخرى ّاالجتماعية ّالمنافع ّو ّالتقاعدية عادةّ(
ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام ّامتلكتّجميعّ. إذا

ّبموجب ّمقدمة ّمماثلة ّمنافع ّالدول ّأطارّ/ في
ستكونّّالضمانّاالجتماعيّوّالبرامجّالخاصة،

ّنسبيا ّمباشرة ّالدولية ّالمقارنات ّوّ. ّذلك، ومع
كماّتمّاإلشارةّّفيّبدايةّهذاّالجزء،ّوهذاّأبعدّ
ّالتصوراتّ ّتختلف ّو ّاألمر ّعن ّيكون ما
الوطنيةّلماّيغطيهّالضمانّاالجتماعيّبالضبطّ

ّ.اختالفاّكبيرا
ّاالقتراحّ 37-318 ّمع ّالمشاكل ّمن نوعان

نّببساطةّأنهّينبغيّأنّتظهرّاستحقاقاتّالضما
ّالحساباتّالقومية ّنظام ّفي ّاالجتماعي األولّ.

هوّأنّالتقديراتّالموثوقّبهاّلالستحقاقاتّقدّالّ
تكونّمتاحةّبسهولةّفيّحينّأنهاّفيّحالةّتزايدّ

ثانياّ.ّوّّتوجدّمثلّهذهّالتقديراتّلبرامجّخاصة
،ّوّهناكّمجادلةّأنّلمثلّهذهّالتقديراتّّفائدةّ

ّ ّإ/ ّالحكومة ّلدي ّحيث ّمحدودة مكانيةّمنفعة
ّعليهّ ّبناء ّتتحدد ّالذي ّاألساس تغير

ّاالستحقاقات
منّأجلّالحفاظّعليهاّفيّحدودّأمكانيةّتحقيقّ

ّالميزانية ّالموازنة/ ّالقبولّ. ّنتيجة ،ّ ّذلك ومع
ّببساطة

ّبينماّّ ّالخاصة ّللبرامج ّتعرضّاالستحقاقات أن
ّاالجتماعي ّللضمان ّتلك ّتعرض ّال ّأنّ, هي

ّمنّ ّاألكبر ّالجزء ّستعرض ّالدول بعض
ستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّالحساباتّوّا

ّ.البعضّالّيظهرّشيءّتقريبا
الورطة،ّبعضّ/ّواعترافاّبهذهّالمشكلةّ 37-314

المرونةّفيماّيتعلقّبتسجيلّاستحقاقاتّالمعاشّ
التقاعديّّلبرامجّالمعاشّالتقاعديّغيرّالممولّ
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ّلجميعّ ّالحكومة ّتقدمها ّو ّترعاها التي
ّالقط)العاملين ّفي ّالعاملين ّالخاصّأوّسواء اع

ّنفسها ّالحكومة ّترتيباتّ(. ّلالختالف ّنظرا و
ّمنّ ّبعض ّيسجل ّالدول، ّفي المؤسسات
ّضمنّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّهذه استحقاقات

ّ ّللحسابات ّالرئيسي ّعلىّ)التسلسل ّهنا ويشار
ّ ّاألساسية"أنه ّالحسابات ّلذلك،ّ"(. وباإلضافة

ّالذيّيوفرّ ّو ّآخر ّجدول ّتقديم ّيتم ّذلك، ومع
ّ ّالكشف ّالتقاعديّمعلومات ّالمعاش ّنسبة عن

ّبعضّ ّمع ّاألساسية ّالحسابات ّفي المغطاة
ّالمتبقية ّللبرامج ّالتقديراتّالتقريبية ّشرط،ّ. وهو

ّمن ّعلىّالرغم ّمجموعةّمنّالمعاييرّ, أنّتقدم
لشرحّالفرقّبينّتلكّالبرامجّالمنقولةّأليّاألمامّ
فيّالحساباتّاألساسيةّوتلكّالمسجلةّفقطّفيّ

ّ.الجدولّالتكميلي
لنوعّمنّالمعاييرّالتيّيمكنّالنظرّوّا 37-313

ّ ّكالتالي ّهو ّإليه ّالمعاشّ: ّاقتربّبرنامج كلما
التقاعديّّالحكوميّلصاحبّالعملّمنّبرنامجّ
ّمنّ ّقل ّكلما ،ّ ّالسائد ّاالجتماعي الضمان

ّاألساسية ّالحسابات ّفي ّتظهر ّأن ّاحتمال وّ,
ّتفصيالّعلىّالخصائصّ ّالمفصلة قلتّالمنافع

ّللفرد ّالمحددة ّزاد. ّكلما ّالتطبيقّعلىّّو قابلية
ّقلّمنّاحتمالّأنّتظهرّ ّكلما السكانّعموما،
فيّالحساباتّالجوهريةّ،ّوّكلماّزادتّمسؤوليةّ
ّكلماّ ّالمنفعة، ّصيغة ّتغيير ّعلى ّالحكومة قدرة
.ّقلّمنّاحتمالّأنّتظهرّفيّجوهرّالحسابات

ومعّذلك،ّفإنّأياّمنّهذهّالمعاييرّوحدهاّتكونّ
ذاّكانّالبرنامجّبالضرورةّحاسمةّفيّتحديدّماّإ
ّ.الجوهريةّأمّال/ّيعاملّفيّالحساباتّاألساسية

ّوالتعليق 37-318 ّالتكميلي ّالجدول ّهذا /ّلعمل
ّإمكانيةّّمالحظة ّو ّالدولي ّاإلبالغ ّشرط نمط

ّمقارناتّ ّذلكّعبر ّمنّضمان ّاالقتصاد خبراء
ّاختالفاتّ ّقبل ّمن ّتالءم ّال ّالتي ّو البلد

وّالمزيدّمنّالعملّ .المؤسساتّمنّبلدّإلىّآخر
ّالمعايير على ّتحسين /ّ ّبينّّاألنماط للتمييز

ّالتقاعدي ّالمعاش ّفيّ برامج ّبالكامل المسجلة
ّوتلك ّاألساسية ّتظهرّ الحسابات حيث

ّ االستحقاقاتّفقطّ ّلتكونّفي ّالتكميلي الجدول
ّالحساباتّ ّأعمالّأبحاثّنظام ّمنّجدول جزءا

ّ.ّالقومية
ّالجدولّ 37-310 ّفي ّالتكميلي ّالجدول يظهر

37ّ ّإمكان36ّ, ّعن ّعلىّفضال ّاشتماله ية
ّتقديراتّأقلّنشاط ّللبلدانّذاتّقطاعاتّ/ ّ قوة

 ضمانّاجتماعيّكبيرة،ّوّستوجدّأيضاّإمكانية
ّتغطية ّأضيق ّإلى ّأخرى ّمرة  العمل
ّالخاصةّ ّالمعاشات ّلصناديق ّتحليلها يجري

ّ.لجميعّالبلدان
 

يعرض الجدول التكميلي مدى برامج  10, 17: الجدول 
المستثنناة / والمستبعدةالمعاشات التقاعدية المندرجة 

 تتابع حسابات نظام الحسابات القومية / من تسلسل

ّفيّ ّالقيود ّتظهر ّحيث ّالفارغة ّالخاليا تبين
ّ ّالرئيسية ّ"(األساسية)"الحسابات ّتظهراّ, بينما

وّالخالياّ.ّلخالياّالسوداءّأنهّالّيوجدّقيدّمتاح
ّالجدولّ ّفي ّالمتوفرة ّالمعلومات ّتظهر الرمادية

ّفقط ّالصّ.التكميلي ّالثانيو  مجموع هو ف
 هو الصفّالثالث أما.3ّ 8حتى8,3ّّ الصفوف
ّالعمل مساهمات من تناظر المحتسبةّ صاحب

 المسؤوليةّالنهائيةّعن الحكومة لىتّو فيّحالة
ّالتقاعدي نقص أي ّالمعاش ّفي ّالصفّ. و

.3ّناقص4ّّو8ّّّالصفوف الخامسّهوّمجموع
 المكونات المزيدّمنّالمعلوماتّحول وّتظهر
ّ تكميلي جدول في 1 و5ّ للصفوف األساسية

ّللسماح ّيقين درجة بتقييم آخر هذهّ عدم
ّ.التقديرات

كماّذكرّأعاله،ّأنّتقديمّتفاصيلّعنّ 37-317
نسبياّحيثّ برامجّمحددةّالمساهمةّتعدّبسيطةال

ّ وّالّ يجبّأنّتكونّالحساباتّالكاملةّمتوفرة
ّاكتواّر ّتقدير ّأي ّفيّ .يتوجد ّهذا ومعظم
ّالشركات ّأ)ّالقطاعات  (العمود

ولكنّمنّالممكنّأنّتشتملّعلىّبعضّموظفيّ
ّ ّد)الحكومة ّّ(العمود ّتدرجّكلّ. ّينبغيّأنّ و

ّالمساهمة ّالمحددة ّالمعاشّالتقاعدي فيّ برامج
ّاألساسي ّةالحسابات ّتدرجّ. ّأن ّأيضا وينبغي

ّالمحددةّ ّالتقاعدي ّالمعاش ّبرامج ّكل تقديرات
ّ ّاالجتماعي ّالضمان ّخارج العمودّ)المساهمة

ّ(.ب
ّالخاصة 37-315 ّالحكومة ّبرامج  تظهر

المعلوماتّالمحاسبيةّالمنفصلة،ّحيثّبموظفيهاّ
ّفيّ ّاالجتماعي، ّالضمان ّعن ّالمتميزة و

ىّ)ّوّتوضعّّفيّاألعمدةّّّالرئيسيةالحساباتّ
ّ ّّف, ّ ّالتيّ(. ّالبرامج ّ ّى ّيعرضّالعمود و

وّالعمودّفّّتلكّالتيّ,ّّتديرهاّّشركةّالتأمين
ّبنفسها تديرها ّالحكومة ّ و. ّبرامجّتتميز أي

ّالضمانّ ّعن ّبموظفيها ّخاصة حكومية
ّاالجتماعي ّتظهر, ّال ّالتي ّالحساباتّ و في

ّفّ ّ ّ ّ ّفيّالعمود ّوترد ،ّ ّالرئيسية وّيظهرّ.
ّىاأل مجموع ّعمدة ّف, ّالمسؤوليةّ, ّبالتالي ج
ّالتقاعديةّ الكاملة ّالمعاشات ّلتوفير للحكومة

وّيوضحّالعمودّهـّّّجزءاّّالمتبقيّ.ّّلموظفيها
 للحكومةّداخلّالبرامجّمحددةّالمساهمةكلّّمن

 حساباتّالحكومةّكمتميزّعنّماّيتمّنقلهّإلى
ّمنّجانبّ ّللحكومة ّإدارتها ّأو وحداتّمنفصلة

ّأخرى ّمؤسسية ّوحدة ّيتعلقّ و. ّ ّس العمود
ّب ّاالجتماعيبرامج ّالضمان ّسّّ. ّالعمود و

ّالحكومية ّغير ّالبرامج ّكل ّمجموع .ّيظهر
ّالبّر ّكل ّمجموع ّيبين ّ ّأي ّفيّوالعمود ّبما امج

ّ.الضمانّاالجتماعي برامجّذلك
للجزءّاألكبر،ّفمنّالمرجحّأنّّبالنس ة 37-311

ّهماّ يكونّالمستفيدينّمنّبرامجّمعاشّالتقاعد
ّاألسرّالمقيمة فيّبعضّالبلدان،ّعلىّالرغمّ .

ّّ ,من ّيكون ّالتيّقد ّالمقيمة ّغير ّاألسر عدد



 نظام الحسابات القومية
 

875 

ّتقاعدي ّمعاش ّمنافع ّكبيرة تتلقى ّهذهّ, ّفي و
ّالعمودّحّالحالة،ّيجبّإضافة ّالمبلغّ, موضحا

ّباألسر ّالمختص  اإلجمالي
ّ.ّغيرّالمقيمة

ّصفوفّ 37-866 ّفي ّالقيود ّبعض تظهر
ّ ّج ّ ّاألعمدة ,،ّ ّالتحديدّّوّ هـ ّوجه على

أربابّ المساهماتّالفعليةّالتيّأدلىّبهاّكلّمن
ّ ّوالعمالالعمل ّالحساباتّالموظفين/ ّفي ،
ّاألساسية ,ّّ ّمنّأنّاالستحقاقاتّو ّالرغم على

ّا ّفي ّتظهروالتغيير ّالستحقاقاتّال . ّ تظهرّو
ّ ّالقيود ّج ّاألعمدة ّفي ّاألخرى ّفي,  هـ

ّالجدولّ ّفي ّمظللة ّفقط ّالتكميلي الجدول
ّ.الموضحّأدناه

ّقبلّ 37-863 ّمن ّالمحتسبة ّالمساهمة ّتظهر و
ّفي ّالحكومة ّاستحقاقات ّلبرامج ّالعمل  أرباب

ّّجالعمودّ ولكنّليسّفيّالحساباتّاألساسيةّ,
ّخاص ّاعتبار ّتتطلب ّالتي .ّ الحساباتّففي

ّ،ّ ّباالتفاق ّالبند ّهذا ّاحتساب ّيتم ،ّ األساسية
والمساهماتّ كمساويّللفرقّبينّالمنافعّالحالية

ّ ّالفعلية ّالدفع ّمنّ)المستحقة ّكل ّقبل من
فيّالجدولّالتكميليّ،ّ.ّالموظفينّوأربابّالعمل

ّمجموع ّلضمان ّالالزم ّبالمبلغ ّهذا ّاستبدال  يتم
نبّكلّالمساهماتّالفعليةّوّالمحتسبةّ،ّمنّجا

ّو ّالعمل ّأرباب ّتغطيّ من ّالتي ّو الموظفين،
منّ زيادةّكالّمنّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي

ّ.ّالخدمةّالحاليةّوتكاليفّتشغيلّالبرنامج
البندّالمحتسبّعلىّنفسّ/ّيردّالعنصر 37-868

ّاالجتماعي ّبالضمان ّيتعلق ّفيما فيّ األساس
ّال ّأخر4ّصف ّاكتواري)كتراكم لالستحقاقاتّ(

ّالتقاعدي ّالضمانّالمعاشات ّصناديق ّفي ة
ّاالجتماعي .ّ ّتمييزيعد ّمساهماتّ/ تصنيف

ّاالجتماعية ّالعمل ّوّ أرباب ّمدروس المحتسبة
ضعفّهذهّ/ّاحتمالّهشاشةّ يهدفّعلىّتأكيد

ّ.التقديرات
ّاألسرّّتوضح 37-864 ّمساهمة ّتكميالت بنود

ّفيّ ّاألخرى ّالتغيرات ّو ّاالجتماعية المعيشية
ّ.الخاصةأساسّالبرامجّ االستحقاقاتّعلىّنفس

37-863 ّ ّاستحقاقاتّّتسجلو ّفي التغيرات
ّالتقاعدية ّالحاالتّك المعاشات ّفي معامالت

ّ:التالية
ّفيّ .أّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّبرنامج ّأدراج ّتم إذا

وّوافقتّإدارةّصاحبّالعملّ الحساباتّاألساسيةّ،
استحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّ علىّالتغيرّفيّشروط
الموظفينّالمعنيين،ّوّيجبّ عنّطريقّالتفاوضّمع

ّفيّّأن ّمعاملة ّباعتباره ّالتغيير ّهذا ّتسجيل يتم
 .الحساباتّاألساسية

ّفيّ .بّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّنظام ّتسجيل ّيتم ّلم إذا
ّالعملّا جوهر ّصاحب ّإدارة ّوافقت ّو ،ّ لحسابات

شروطّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّ علىّالتغييرّفي

الموظفينّالمعنيين،ّوينبغيّ عنّطريقّالتفاوضّمع
 .معاملةّفيّالجدولّالتكميليك تسجيلّهذاّالتغيير

ّكانتّالتغييراتّ .جّ ذا ّوا  ّالضمانّاالجتماعي، فيّحالة
قدّتمّاالتفاقّعليهاّفيّالمجلس،ّّ فيّاالستحقاقات

ّ.عنّطريقّالتفاوض يتمّتسجيلهاّكماّلوّكان
ّاستحقاقاتّ 37-868 ّفي ّالتغييرات تسجل

مفاوضاتّ المعاشاتّالتقاعديةّالتيّتفرضّدون
ّ.ّاألصول فيّالتغييراتّاألخرىّفيّحجم

ّمنّّيعد 37-860 الفرقّفيّنوعّالتسجيلّواحدا
وّلكنّمنّالمسلمّبهّأنّالفرقّبينّ,ّحيثّالمبدأ

ّهو  ما
ّتفاوضّ ّبدون ّمفروض ّهو ّما ّو متفاوض
ّحاالتّ ّمع ّعمليا ّتحديده ّالصعب ّمن سيكون

ّ.سائدةّفيّمختلفّالبلدان مختلفة
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 االحتياطات/أنواع الضمانات
ّوّاحتياطي 37-867 ضمانّالقرضّهيّعادةّ/

ّيتعهدّ ّو ّالضامن، ترتيبّبموجبّطرفّواحد،
ّالضامنّ ّفإن ّالمقترض، ّتخلف ّإذا المقرض
ّالمقترض ّيعانيّمنها ّقد ّالتي ّالخسارة .ّيتحمل

وغالباّماّتدفعّرسومّكشرطّلتوفيرّضمانةّعلىّ
ّأشكالها ّاختالف ّمن ّالرغم .ّ ّيحصلّو أحيانا

إهمالّ/ّالضامنّعلىّبعضّالحقوقّمنّتقصير
ّالمقترض ّفيماّ. ّمماثلة ّضمانات ّتقديم ّيتم و

ّيتعلقّبالوثائق ّبماّ/ المستنداتّالماليةّاألخرى،
ّالودائع ّذلك ّفي ّإلىّ. ّالقسم ّهذا ّيشير و

ّالوثائق ّلكل ّالمماثلة ّالضمانات المستنداتّ/
ّ.المالية

37-865 37ّ ّلالحتياطات865ّ, للضماناتّ/
ّاالقتصاديين،ّتأثي ّالوكالء ّسلوك ّعلى ّكبير ر

سواءّمنّخاللّالتأثيرّعلىّقراراتهمّفيّاإلنتاجّ
والدخلّوّاالستثمار،ّأوّاالدخار،ّوّمنّخاللّ
تعديلّشروطّاإلقراضّواالقتراضّفيّاألسواقّ

وّقدّالّيستطيعّبعضّالمقترضينّفيّ.ّالمالية
ّأوّ ّقروض ّعلى ّالحصول ّالضمانات غياب

ودائع،ّبينماّآخرونّقدّالّحتىّفيّاألملّلعملّ
ّتستفيد ّالمنخفضةّ/ ّالفائدة ّأسعار ّمن تنتفع
ّنسبيا ّخاصةّ. ّأهمية ّالضمانات ّتكتسب و

وّذلكّألنّكثيراّ.ّللحكومةّالعامةّوالقطاعّالعام
ّوّ ّبالتأمين ّالحكومة ّأنشطة ّو ّبرامج ّترتبط ما

 .تفعيلّالضمانات

ّمنّ 37-861 ّفئات ّثالث ّ ّعلى ّالتعرف سيتم
ّالضمانات ّ ّمع. ّيقترح ّالجةال ّخاصةّ/ معاملة

ّأوّ ّالصانعين ّضمانات ّشكل ّفي للضمانات
تكلفةّاستبدالّ.ّ)ّشكلّآخرّمنّأشكالّالضمان

ّللشركةّ ّوسيطة ّتكلفة ّتعد ّالمعيبة البضائع
ّ.(المصنعة
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تتألفّالفئةّاألولىّللضماناتّمنّتلكّ 37-836
الضماناتّالمقدمةّعنّطريقّالمشتقاتّالماليةّ

ّمثلّمقايضة ،ّ وّ.ّاضيةمبادلةّاالئتمانّاالفتّر/
ّاألسواقّ ّفي ّبنشاط ّتتداول ّالمشتقات هذه

ّالمالية ّالتخلفّ. ّمخاطرة ّعلى ّالمشتق ويستند
وّلذلكّالّيرتبطّهذاّ,ّعنّسدادّالسندّالمرجعي

إدماجّ.ّفيّالواقعّبالقروضّالفرديةّأوّالسندات
ّمنّ ّالنوع ّهذا ّبإنشاء ّالمرتبطة المعامالت
المشتقاتّالماليةّوّالذيّتمّمناقشتهّفيّالفصلّ

33.ّ
والفئةّالثانيةّمنّالضمانات،ّالضماناتّ 37-833

ّتمّ ّالتي ّالضمانات ّأنواع ّمن ّتتألف الموحدة،
ّصغيرةّ ّبمبالغ ّوعادة ّكبيرة، ّأرقام ّفي إصدارها

ّمطابقة ّبخطوط ّنسبيا، ّأطرافّ. ّثالثة وهناك
ّهذه ّفي ّمشاركة

ّالدائن ،ّ ّالمدين ،ّ ّالترتيبات ,ّ ّالضامن /ّو
ّالكفيل ّالدائن. ّأو ّالمدين ّأما ّيحرر ّقد عقدّّو

ّالمدين ّقصر ّإذا ّالدائن ّلسداد ّالضامن ّمع وّ.
ّهي ّالتقليدية ّاألمثلة ّائتماناتّ, ضمانات

ّ.ّالتصديرّوّضماناتّقروضّالطالب
وّضماناتّالحكومةّللمستنداتّالماليةّاألخرىّ

أماّبعضّسنداتّالدينّاألخرىّ,ّّمثلّالقروض
ّفي

ّاألخرى ّاألمثلة ّمن ّتعد ّخدمة ّرسم ّمقابل وّ.
هنا،ّعلىّالرغمّمنّأنهّمنّغيرّالممكنّتحديدّ

ّاحتمالّ
ّيمكنّ ّالعملية ّوّلكنّمنّالناحية ّالمدين، تعثر
ّالمماثلةّ ّالديون ّمن ّدفعة ّمن ّعدد تقدير

ّستتعثر ّالضامنّيعملّفيّخطوطّ. ّكان ّإذا و
ّالرسومّ ّجميع ّسيتوقع ّفانه ّبحتة، تجارية

ّب ّاالستثمارالمدفوعة، ّدخل ّإلى ّاإلضافة
ّلتغطيةّ ّواالحتياطيات، ّالرسوم ّمن المكتسب
ّالتكاليفّ ّمع ّجنب ّإلى ّجنبا ّالمتوقع التعثر
ّالربح ّ.وترك

ّالمطبقّ ّو ّنفسه ّالنموذج ّبالضبط ّهو ّهذا و
ّتتبنىّمعاملةّ ّو ّالحياة علىّالتأمينّعلىّغير
ّالموصوفةّ ّو ّالضمانات ّلهذه مماثلة

ّالموحدة"بـ ّالضمانات ّهذا". يتضمنّّو
ّالعموميةّ ّالميزانية ّفيّذلكّبنود المعامالتّبما
الموازيةّلتلكّالخاصةّبالتأمينّعلىّغيرّالحياة،ّ
/ّبماّفيّذلكّتوليدّالناتجّودفعّالرسومّالمالحقة

ّالتكميلية وّرسومّالخدمةّمنّخاللّأخذّّتلكّ,
ّ.الضمانات

ّوّ 37-838 ّالضمانات، ّمن ّالثالثة ّالفئة و
ّتتألف ّالضمانات، ّخارج ّتلكّّالموصوفة من

حيثّيكونّالقرضّأوّالضمانّخاصّبحيثّالّ
ّبالدينّ ّالمرتبطة ّالمخاطرة ّدرجة ّحساب يمكن

وّفيّمعظمّالحاالت،ّالّ.ّبأيّدرجةّمنّالدقة
ّكاحتمالّ ّواحدة ّلمرة ّالضمانات ّمنح يسجل

علىّ.ّ)الخصومّالمالية/ّللطوارئّفيّّاألصول
ّتمنحهاّ ّالتي ّالضمانات ّاالستثناء، سبيل

احدةّللشركاتّالمتعثرةّمالياّفيّالحكوماتّلمرةّّو

ّاحتمالّ ّوجود ّمع ّجدا ّمحددة ّحاالت بعض
كبيرّجداّليتمّاستدعاؤهاّتعاملّكماّلوّأنّهذهّ

أدراكّالضائقةّ/ّالضماناتّتسمىّعندّمالحظة
ّالمالية ّ ّيتمّ(. ّمطلوبة، ّرسوم ّهناك ّكان إذا

وّإذاّ.ّتسجيلهاّكدفعّعنّالخدمةّفيّوقتّالدفع
بموجبّالضمانّ،ّفيسجلّتمّّّالمطالبةّبالسدادّ

ّلصاحبّ ّالضامن ّمن ّاألموال ّرأس انتقال
أوّ،ّفيّالحاالتّالتيّ,ّالضمانّوقتّاالفتراض

ّعلىّ ّفعالة ّمطالبة ّعلى ّالكفيل ّفيها يحصل
ّ ّالمالية ّالمعاملة ّفتسجل ،ّ ّالضمان بماّ)حيازة
ّ(.فيّذلكّالزياداتّفيّالمشاركةّفيّرأسّالمال

ّمنّ 37-834 ّالموحدة ّالضمانات تتميز
ّ:الوحيدةّعلىّأساسّمعيارينّّالضمانات

تتميزّبالمعامالتّالتيّماّتتكررّكثيراّوّالتيّذاتّّ .أّ
ّميزاتّمشابهةّوّتعدّتجميعّللمخاطرّ؛

ّ .بّ ّمتوسط ّتقدير ّعلى ّقادرون الخسارةّالضامنون
المستندةّعلىّاإلحصاءاتّالمتوفرةّباستخدامّاحتمالّ

ّ.مرجحّمفهوم
ّفّرّ ّالنقيض، ّعلى ّالواحدة، ّالمرة ّضمانات ّ،ّوتعد دية

فالضامنينّليسّلديهمّّقدرةّعلىّإجراءّتقديرّموثوقّفيهّ
ّ.عنّّمخاطرةّالمطالبةّبالسداد

ّفيّ 37-833 ّالمالية ّالمشتقات ّوصف ّتم و
وّسيتمّمعالجةّالضماناتّالموحدة33ّّالفصلّ
ّ.كالتالي

ّالضمان الموحد/ برامج االحتياطات الفنية. 1
ّمنّ 37-838 ّالموحدة ّالضمانات ّتوفير يمكن

ماّفيّذلكّولكنّالّتقتصرّقبلّمؤسسةّمالية،ّب
ّتأمين ّعلى

.ّوّيمكنّأنّتقدمهاّوحداتّالحكومة.ّالشركات
ّتقديمّ ّأن ّالمحتمل ّالممكنّولكنّمنّغير فمن
الشركاتّغيرّالماليةّهذاّالنوعّمنّالضمانات،ّ
بلّمنّغيرّالمرجحّأنّتقدمّمنّقبلّأيّوحدةّ

ّبرامجّ.ّللوحدةّغيرّالمقيمة ،ّ ّمبينّأعاله وكما
ّالموحدة ّالقواسمّّالضمان ّمن ّالكثير لديها

ّ.ّالمشتركةّمعّالتأمينّعلىّغيرّالحياة
ّالنحوّ ّعلى ّمماثل ّتسجيل ّيقترح ّالعامة، ّالحالة ّفي و

ّ.المبينّأدناه
37-830 ّ،ّ ّموحدة ّضمانات ّوحدة ّتقدم عندما

ّلتلبيةّ ّااللتزامات ّوتتحمل ّالرسوم ّتقبل فإنها
ّالضمان ّعلى ّالسداد ّعلى ّالطلب ّتساويّ. و

ّحسابات ّفي ّالخصوم ّالقيمةّّقيمة الضامن
ّ ّإطار ّفي ّالمتوقعة ّالسداد ّلمطالبات /ّالحالية

بموجبّالضماناتّالقائمة،ّوّصافيّالمبالغّمنّ
ّالحصولّ ّالضامن ّالذيّيتوقع أيّمسترداتّو

وّيحقّااللتزامّ.ّعليهّمنّالمقترضينّالمتعثرين
ّإطار ّفي ّبالسداد ّبالمطالبة ّالضمانّ/ بموجب

ّ.الموحد
,ّسنواتوّقدّيغطىّالضمانّفترةّعدةّ 37-837

ّأوّمقدما .ّوّّقدّتكونّهناكّرسومّتدفعّسنويا
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وّمنّحيثّالمبدأّينبغيّللرسومّأنّتمثلّرسومّ
ّمعّتناقصّ تحصلّفيّكلّعامّكضمانّحيازة

ّااللتزام ّولذلكّ/ ّالفترة ّتقصر ّكلما المسؤولية
وّبالنسبةّ,ّينبغيّأنّيتبعّنفسّنوعّالتسجيلّهنا

ّالرسومّ ّمع ّالمكتسبة ّالسنوية ّ ّاألقساط لدفع
ّااللتزامّ ّفي ّكنقصان ّتكتسب المدفوعة

ّالمستقبلي ّبعضّ. ّلدى ّيكون ّقد ،ّ وعمليا
ّأساسّ ّعلى ّبيانات ّالضمانات ّتشغيل وحدات

ّنقديّفقط ّغيرّدقيقّلضمانّالفرد. ّوّهذا وّ,
ّأنّ ّهي ّالموحد ّالضمان ّبرنامج ّطبيعة لكن
ّالنوع،ّ ّنفس ّمن ّالضمانات ّمن ّالعديد هناك

ّ,ةّبالضبطولكنّليسّكلهمّفيّنفسّالفترةّالزمني
إالّإذاّكانّ.ّوالّعندّبدءّوانتهاءّالمواعيدّنفسها

ّفيّ ّكبير ّتغيير ّهناك هناكّسببّيفترضّبأن
ّوّ ّالوقت، ّبمرور ّالضمان ّأصحاب طبيعة
ّاستخدامّ ّعند ّملحوظ ّخطأ ّتقديم ّعدم ينبغي

ّ.ّالبياناتّالنقدية
وّعلىّالرغمّمنّوجودّستّمجموعاتّ 37-835

ّبأولوية ّتسجل ّأن ّإلى ّتحتاج ّالمعامالت ّمن
ّذاتّصلةّ ّمنهم ّاثنان ّ؛ ّموحد ّالضمان برامج
بقياسّإنتاجّواستهالكّخدمةّالضمانّ،ّوثالثةّ

ّالتوزيع ّبإعادة ّمتصلة ّمنهم ّبالحسابّ, ّواحد و
قيمةّناتجّالنشاط،ّوّدخلّاالستثمارّوّ.ّالمالي

سواءّالمدينّ)الذيّيعزىّإلىّصاحبّالضمانّ
الرهنّّ/ّوتحسبّقيمةّرسومّالخدمة,ّّ(أوّالدائن
يقةّالموصوفةّأعالهّللحصولّعلىّالتأمينّبالطّر

ّالتيّ ّ ّالرسوم ّمفاهيم ّمع ّالحياة ّغير على
/ّتستبدلّباألقساطّوّمطالباتّالسدادّفيّإطار

ّالستبدالّ ّموحد ّضمان ّبرنامج ّ بموجب
ّ.المطالبات

معامالتّاإلنتاجّواالستهالكّهيّكماّ 37-831
ّ:يليّ

ّالقطاعّ .أّ ّأو ّالقطاع ّإنتاج ّحساب ّفي ّالناتج يسجل
 .ينتميّللضامنّالفرعيّالذي

ّالمقترضّ .بّ ويمكنّتسديدّتكاليفّالخدمةّمنّقبلّأما
ّالمضمون ّمقرضّالدين ّأو ّالشركاتّ. ّتدفع وعندما

ّالعامةّ ّالحكومة ّو ّوالمؤسساتّالمالية، ّالمالية غير
ّرسومّ ّدفع ّالربح ّتهدفّإلى ّالمؤسساتّالتيّال أو
ّفتشكلّ ّالضمان، ّمن ّالنوع ّهذا ّعلى للحصول

.ّسجلّفيّحسابّإنتاجهمالرسومّاستهالكّوسيط،ّوي
وّأيةّرسومّلهذهّالضماناتّالتيّتدفعهاّاألسرّتعدّ
ّفيّ ّتقيد ّو ،ّ ّالنهائي ّاالستهالك ّنفقات ّمن جزء

 .استخدامّحساباتّالدخل

ّدخلّ 37-886 ّالتوزيع ّإعادة ّمعامالت تغطى
ّفيماّ ّالضمان ّحيازة ّإلى ّيرجع ّالذي االستثمار
يتعلقّببرامجّالضمانّالموحدةّوّصافيّالرسومّ

بموجبّبرامجّ/ّالبةّبالسدادّّفيّإطار،ّوّالمط
ّ.الضمانّالموحد

ّفيّ .أّ ّالضمانّمعّاألخذ ّدخلّاالستثمارّلحيازة يعود
ّوّالتيّيتمّتسجيلهاّ,ّاالعتبارّببرامجّالضمانّالموحد
ّالضامن ّمن ّدفع ّكمستحقات ّكمستحقّ/ ّو الكفيل،

وّيسجلّكالّمنّ.ّالقبضّمنّقبلّوحدةّدفعّرسوم
تخصيصّالدخلّّمستحقيّالدفعّوالقبضّفيّحساب

ّ.األولي
ّمستحقةّ .بّ ّكرسوم ّالرسوم ّصافي ّاحتساب يتم

ماّ)الرسومّالالحقةّ/ّباإلضافةّإلىّتكميالتّالرسوم
ّدفعّ ّوحدة ّإلى ّيعود ّالذي ّاالستثمار ّدخل يعادل

وّ.ّّناقصّقيمةّالخدماتّالمستهلكة(ّرسومّالضمان
يستحقّدفعّصافيّالرسومّمنّقبلّجميعّقطاعاتّ

ّ.بلّقطاعّالضامناالقتصادّوّمستحقةّمنّق
ّإطار .جّ ّفي ّالسداد ّمطالبات ّتعد ّبرنامجّ/ بموجب

ّوّ ّالضامن ّمن ّللدفع ّمستحقات ّالموحدة الضمان
ّإطارّ ّفي ّمقرضّالديون ّقبل ّالقبضّمن مستحق
الضمان،ّبغضّالنظرّعنّماّإذاّتمّدفعّرسومّمنّ

وّتسجلّكالّمنّصافيّ.ّقبلّالمقرضّأوّالمقترض
توزيعّالثانويّالرسومّوّمطالباتّالسدادّفيّحسابّال

ّ.للدخل
ّالفرقّ 37-883 ّيبينّالقيد فيّالحسابّالماليّ،

بينّدفعّالرسومّللحصولّعلىّضماناتّجديدةّ
ّ.وّمطالباتّالسدادّبموجبّالضماناتّالقائمة

ّالضمانات المقدمة من قبل الحكومة. 2
ّضماناتّ 37-888 ّالحكومات ّتقدم ّما ّغالبا و

ّاألغراض ّمحددة ّلسياسة ّائتماناتّ. فضمانات
ّمث ّهي ّذلكالتصدير ّعلى ّال ّلوحدةّ. ّيجوز و

الحكومةّإصدارّالضماناتّوّالتيّتعاملّعلىّ
ّمستقلة ّمؤسسية ّوحدة ّأنها ّيكونّ. ّعندما و

ّلتخصيصّ ّالعادية ّالقواعد ّفأن ّكذلك، األمر
ّشركاتّالمساهمةّ ّلسيطرة ّإما وحداتّالحكومة

ّوحدةّ.ّأوّكجزءّمنّتطبيقّالحكومةّالعامة إذا
ملحوظةّ/ّالضمانّرسومّرهنّوالتيّتكونّكبيره

ّ ّأنّ)اقتصاديا ّالقول ّيمكن ّقد ّالحالة ّهذه في
ّرسومّ ّإلى ّباإلضافة ّالسداد ّمطالبات معظم
ّالمستحقة ّبالرسوم ّتغطى ّقد /ّالتكاليفّاإلدارية

وينبغيّ.ّ،ّثمّهذاّهوّنشاطّالسوق(ّرسومّالرهن
ّمالية ّشركة ّأنها ّعلى ّتعامل ّأن ّتقيدّ, و

ّأعاله ّوصوف ّكما ّالمعامالت ّكانتّ. ّإذا أما
مّتغطيّمعظمّولكنّليسّجميعّالتكاليف،ّالرسّو

ّأعاله ّالوارد ّالنحو ّعلى ّالتسجيل ّيزال ّفال وّ.
ّالوكالةّلتتوفرّ يمكنّتغطيةّالخسارةّالتيّتبذلها
ّأساسّ ّعلى ّالحكومة ّخالل ّمن الضمانات
ّالرسالةّ منتظمّأوّمتقطعّولكنّالّيتمّقولّهذه
ّكإعانة ّالضمانات ّلألخذ ّيسعوا ّالذين .ّألولئك

ّبينماّتسجلّالمدفوع ّللوكالة، اتّالعاديةّكإعانة
ّتغطيّ ّالتي ّو ّالمتقطعة، ّالدفعات تسجل
ّفقطّ ّالمال ّرأس ّكتحويالت ّالمتراكمة الخسائر

ّ.عندماّتحرزّهذهّالمدفوعات
ّالحكومةّ 37-884 ّوحدة ّتوفر ّعندما ّعموما، و

ّبأسعارّ ّأو ّرسوم ّبدون ّموحدة ضمانات
منخفضةّنسبياّبحيثّأنّالرسومّأقلّبكثيرّمنّ

دّوالتكاليفّاإلداريةّ،ّفيجبّأنّمطالباتّالتسدي
تعاملّالوحدةّكمنتجّغيرّسوقيّداخلّالحكومةّ

ومعّذلكّ،ّإذاّأدركتّالحكومةّاحتمالّ.ّالعامة
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ّالسدادّ ّمطالبات ّبعض ّتمويل ّإلى الحاجة
ّيشملّ ّالذي ّالحد ّإلى ّالضمان بموجبّبرنامج
توفيرّفيّحساباته،ّفينبغيّتقييدّنقلّالحجمّمنّ

ّال ّالوحدات ّإلى ّبهذاّالحكومة ّوااللتزام معنية
ّ ّبالسدادّ)المبلغ ّالمطالبة ّأحكام بموجب

ّ(.بضماناتّموحدة
ّالمتضمنةّالميزانية العمومية. 4
ّعلىّ 37-883 ّالقيمة ّ ّمجموع ّيقل ّأن ينبغي

ّالضمانّ ّبموجب ّللوثائق ّالعمومية الميزانية
أحكامّالضماناتّالموحدةّوّالتيّ/ّبمدىّشروطّ

ّالمتعثرة ّالديون ّحجم ّتقدر ّفال. ّعمليا، مبلغّو
ّبالمقارنةّ ّكبيرا ّيكون ّأن ّالمحتمل ّمن ليس

ّ.الوثائقّالمعنية/ّبمجموعّقيمةّالصك
التدفق المرتبط باألصول المالية :  الجزء الرابع

 وااللتزامات
 :مقدمة

ّفيماّ 17-225 ّالسابعّعشر، ّالفصل الهدفّمن
ّمعرفةّ ّهو ّوااللتزامات، ّالمالية يخصّاألصول
ّنظامّ ّفي ّالمسجلة ّالتغيرات ّقيمة ّومكان ّالذيّكيفي ة ّوقت ّتحديد ّوكذلك ّالقومية الحسابات
ّالجهازّ ّمعامالت ّمن ّجزء ّمعاملة ّفيه يسمح
الماليّليسّكتغيرّفيّقيمةّالجهازّنفسهّولكنّ

ّمخرجا ّحجم ّلحساب ّهذهّكوسيلة ّونتاج ت
وقبلّالتحدثّبالتفصيلّعنّ.ّالمؤسساتّالماليةّ

ّيجبّاإلشارةّ ّفإنه ّالتالي ّالتدفقّفيّالجزء هذا

أوالّإلىّبعضّخصائصّهذاّالمؤسساتّالماليةّ
ّبالخدماتّ ّالجهاز ّبإمداد ّالمرتبط ّالتدفق وأنواع
هذاّباإلضافةّإلىّالتعاملّمعّالجهازّكونهّنوعّ

ّبمك ّيتحكم ّحيث ّالدخل ّأنواع سبّوخسارةّمن
 .ّاألصولّوالتزاماتّالمالية

ّ
 خصائص المؤسسات المالية -1
ّفإنّ 17-226 ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّخالل ومن

ّالوحداتّ ّلوصف ّيستخدم ّالشركة مصطلح
ّالخدماتّ ّفي ّالعون ّيد ّتقدم ّوالتي المؤسسية
ّمنّ ّالنوع ّهذا ّتقسيم ّويتم ّمالية ّوالغير المالية
ّالمؤسس يةّّ ّالقطاعات ّمن ّنوعين ّإلى ّماليةالشركات ّالغير ّوالشركات ّالمالية ّالشركات .ّوهما
وتختلفّالشركاتّالماليةّعنّالغيرّماليةّوذلكّ
ّالمجالّ ّفي ّوملحوظا ّمميزا ّدورا ّتلعب ألنها

ّاالقتصادي ّإعطاءّ. ّهي ّاألدوار ّهذه ومن
ّتحولّ ّوالتي ّالدفع ّفي ّالتسهيالت ّمن العديد

ّالشركاتّبدورّآخرّ.ّدونّالمقايضة وتقومّهذه
ّاأل ّتوفير ّتكوينّرأسّوهو ّلتمويل ّالالزمة موال

ّوتمكينّ ّالمالية ّاألصول ّعلى ّوالحصول المال
ّمؤسساتّ ّتمويل ّمن ّاالستفادة ّمن االستهالك

ّاالدخار ّمن ّالتيّتنصّعلىّ. ّالمعادل وتعتبر
ّ ّالمالّ)أن ّرأس ّتكوين ّفي االستثمار
ّصافيّ/يعادل ّإليه ّاالدخارّمضافا يساويّقيمة

ّاالقتراض ّأهم( ّواألكثر ّاألساسية ّفيّهي األداءّاالقتصاديّوالطريقّالذيّتتبعهّاألصولّي ة
ّ.الماليةّونظامّالمحاسبةّنفسه

الخدمات التي تظهر في  دخل الملكية والذي يظهر في حساب الدخل األولي إعادة تقييم الحساب

 حساب اإلنتاج
ّ

التحكم في المكاسب 

 والخسائر

 دخل االستثمار والذي يعود إلى
صناديق االستثمار المشتركة 

 للمساهمين

التراجع في 
دخول أشباه 

 الشركات

اإليراد /الحصة
المطلوب توزيعه 
 على المساهمين

هامش  الفائدة
 الفائدة

هامش 
البيع 
 والشراء

 الجهاز المالي

 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة    
X    ّسبائكّالذهب
X X                                                              ّحساباتّالذهبّغيرّموزعة
X X                                                             X  حقوقّالسحبّالخاصة 

ّ
 العملة والودائع    
ّالعملة    
ّالمحلي ة    
X    ّاألجنبية
ّللتحويلالودائعّالقابلةّ    
 X                                                             X   ّبالعملةّالمحلي ة
X X                                                             X  ّبالعملةّاألجنبية
 X                                                             X))  ّالبنوكّودائعّبين
ّالودائعّاألخرى    
 X                                                             X   ّبالعملةّالمحلي ة
X X                                                             X   ّبالعملةّاألجنبية
X)) X                                                              X سندات الدين 
 القروض    
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 X                                                             X   ّبالعملةّالمحلي ة
X X                                                             X   ّّاألجنبيةبالعملة
 األسهم وصناديق االستثمار    
ّأسهمّعادية    
X  X                                         X ّاألسهمّالمدرجة
X  X                                         X ّأسهمّغيرّمدرجةّفيّقائمةّأسعارّالبورصة

X  X                         ّاألسهمّاألخرى
ّصناديقّاستثمارّاألسهم    
X X  X ّصندوقّأسهمّالسوقّالمالية
X X  X ّصناديقّاستثمارّأسهمّأخرى
 ّّالمشتقات المالية و عقد الخيار االكتتاب    
 خيارات األسهم    
X   X ّالمشتقاتّالمالية
X    ّعقدّالخيار
 X)                                                           )   الدفع/ حسابات أخرى برسم القبض 

ّ
ذاّتحدثناّعنّالقطاعّالماليّوحدهّأوّ 17-227 ّأوّوا  ّنقدية ّسواء ّإحصائيات ّمن ّبه ّيرتبط ما

ّالماليةمالية ،ّفإن هّيجبّذكرّالمؤسساتّالماليةّفضالّ ّالشركات ّعن ّفيّ. ّالتغير وهذا
المصطلحاتّالّيتضمنّأيّتغييرّفيّالمفهومّ

وكماّذكرّفيّالفصلّالرابعّ.ّالتعريفّاألساسي/
ّالقطا ّتحليل ّعند ّقطاعاتّفإنه ّإلى ّالمالي ع

ّتلكّ ّبين ّاالختالف ّيظهر ّفرعية، أخرى
الشركاتّالماليةّ،التيّتشاركّبشكلّرئيسيّفيّ

ّ.ّّالوساطةّالمالية،ّوالمؤسساتّالماليةّاألخرى
ّعلىّ 17-228 ّالحصول ّهي ّالمالية والوساطة

ّ ّبين ّرغباتّااتفاق ّمع ّالمقترضين حتياجات
ّقبلّّ.المقرضين ّمن ّالوساطة ّهذه ّتنفيذ ويتم

ّتقومّ ّبدورها ّوالتي ّالمالية ّالمؤسسات بعض
ّبناءّ/بتجهيز ّبديلة ّإمالءات ّو ّشروط إعداد

ّمنّاالقتراضّواإلقراض ّالعمالء ّيتمكن ّ.عليها
ّالشروطّبإحداثّتغيراتّفيّمعدلّ وتسمحّهذه
ّأالعائدّوالذيّمنّالمتوقعّأنّيتأت ىّمنّاالستثمارّ ّكونه ّأكبر ّمنّبعائدات ّملحوظ ّبشكل قل

ّالعائدات ّانخفاض ّالماليةّ. ّالوساطة ّتقوم وقد
ّبالصناديقّ ّباالحتفاظ ّأعاله، ّذكر ّوكما أيضا،

ّالماليةّلفترةّأطول واآلنّوبسببّتلكّالوساطةّ.
الماليةّأصبحّهناكّالعديدّمنّالطرقّوالوسائلّ
ّالمال ّواقتراض ّإقراض ّخاللها ّمن ّيتم .ّالتي

ّا ّالوساطة ّقانون ّمنّوعلىّذلكّفإن ّيعد لمالية
ّيشجعّ ّوالذي ّالمبتكرة ّالمالية ّاألجهزة أحد
ّالماليةّ ّإلقراضّالمؤسسات ّالمدخرات أصحاب
ّمماّ ّالمالية ّتلكّاألجهزة ّالتيّتضعها بالشروط
يمكنّالمؤسساتّالماليةّمنّإقراضّنفسّالقيمةّ
ّتحتّشروطّوقوانينّ ّأخرىّولكن ّلجهة المالية
ّالوسطاءّ ّيعرض ّمما ّأخرى ّفائدة وأسعار

ّالتحويالتّالم ّمثل ّجسيمة ّمالية ّألخطار اليين
ّ.ّالسائلة

وتقومّالمؤسساتّالماليةّبتنفيذّالوساطةّ 17-229
وعلىّالرغمّ.ّالماليةّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّبعضّالشركاتّفيّالقطاعّالماليّ ّتقومّمنّذلكّفإن  ّفقط ّولكنها ّمالية ّشركاتّوساطة ّتعد ال
ّخدماتّ ّمن ّيلزمها ّبما ّالشركات ّهذه بتزويد

ّماليةومس ّاعدات ّتقومّ. ّقد ّالمثال ّسبيل فعال
ّومفاهيمّ ّنصائح ّمن ّيلزمه ّبما ّالعميل بإمداد
ّمثلّ ّواالقتراض ّاإلقراض ّشروط ّيخص فيما
ّالماليةّ ّبالمصادر ّوالتزويد ّالعقاري السمسار

ّصرف ّكمكاتب ّالعمالتّ/المختلفة تحويل
وهذاّماّيتمّوصفهّبالمؤسساتّالماليةّ.ّاألجنبية
ّ.ّاألخرى

ساتّالماليةّبتوفيرّالرسومّوتقومّالمؤس 17-231
ّغيرّ ّبطريقة ّولكن ّالمصارف ّلتلك والخدمات

وعندماّيقومّالبنكّبتوفيرّتلكّالخدماتّ.ّواضحة
ّيعنيّاإلعفاءّمنّكافةّ المصرفيةّالمجانيةّفهذا

ّالرسوم ّغيرّ. ّبطريقة ّالرسوم ّتلك ّتفرض وقد
ّشراءّ ّعند ّتدفع ّأخرى ّرسوم ّخالل ّمن مباشرة

ّتعتبر ّوالتي ّالمالية ّالتيّّاألصول ّمن أكبر
ّاألصول ّلنفس ّالبائع ّعليها ّيحصل فتجارّ.

ّويشترونّ ّيبيعون ّالمثال، ّسبيل ّ،على العملة
ّيحسبّ ّاالختالف ّوهذا ّمختلفة ّونسب بأسعار
ّيتكب دهاّ ّالذي ّالخدمة ّرسوم ّمن ّجزء ّأنه ّ.ّالعمالء/ّالزبائنعلى

ّهيّ 17-231 ّهذه ّالخدمات ّرسوم وليست
ّمباشّر ّغير ّبطريقة ّتقديرها ّيتم ّالتي .ّةالوحيدة

ّاألجلّ ّقصيرة ّمالية ّأوراقا ّالكمبياالت فتعد
تعطيّحاملهاّحقاّغيرّمشروطّفيّاستالمّمبلغّ
ثابتّمحددّفيّتاريخّمعين،ّوتصدرّالكمبياالتّ
ّيتوقفّ ّبخصم ّمنظمة ّأسواق ّفي ّبها وتتاجر
ّعلىّ ّالسوق ّفي ّالجارية ّالفائدة ّأسعار على
ّوعلىّالوقتّالمتبقيّلسدادها .ّالمدىّالقصير،
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ادةّفيّقيمةّسعرّالشراءّوقيمةّسدادّوتعتبرّالزي
ّالدين ّالحساباتّ/ ّفيّنظام ّفائدة ّبمثابة الرهني ة ّ.ّالقومي ة

ّوالمفاهيمّ 17-232 ّالمصطلحات ّعن أما
ّليستّ ّفهي ّالمالية ّاألسواق ّفي المستخدمة
ّنظامّ ّفي ّالمستخدمة ّلتلك ّتماما مطابقة

ّالقومي ةّالحسابات .ّ ّفإن  ّالمثال ّسبيل ّالبنكوعلى ّيدفعه ّالذي ّيوصفّّالمبلغ ّمالية كوديعة
بكونهّفائدةّبنكيةّوليسّكفائدةّمسجلةّفيّنظامّ
ّالقيمةّالمدفوعةّمنّ ّفيّالحساباتّالقومي ةّذلكّألن  ّوارد ّهو ّكما ّمركبة ّكفائدة ّتعد ّالبنك قبل
ّرسومّ ّمنه ّمخصوما ّالقومية ّالحسابات نظام

ّللمودعين ّالحساب ّفتح ّتكاليف ّنظامّ. ففي
المصطلحينّّالحساباتّالقوميةّيستخدمّكالّمن

ّالقومي ة) ّالحسابات ّنظام ّوفائدة ّالبنكية (ّالفائدة
ّللتمييزّوالتفرقةّ ّيكونّهناكّضرورة فقطّعندما

ّ.بينّكالهما
 :رسوم الخدمات المالية -8
ّالطريقةّ 17-233 ّفإن  ّأعاله، ح ّموض  ّهو ّعلىّوكما ّالمؤسساتّالماليةّرسوما التيّتفرضّبها

ّوضوحّ ّكدرجة ّليست ّتقدمها ّالتي الخدمات
ّ ّالرسومّالطريقة ّنفس ّتفرض ّخاللها ّمن التي

ّ ّعلىّأغلبّالسلع ّالبضائعّوالخدمات/ وتقومّ.
العديدّمنّالمؤسساتّالماليةّبفرضّرسومهّبي نةّ

ّتقدمها ّالتي ّالخدمات ّعلى ّومباشرة ولكنّ.
ّتفرضّ ّقد ّاألخرى ّالمالية ّالمؤسسات بعض
ّعنّ ّأم ا ّمباشرة ّغير ّأو ّضمنية ّأخرى رسوما

ّ.ومّخدمةّأخرىخدمةّبعينهاّأوّمضافاّإلىّرس
ّالتيّتتلقىكماّيجبّأنّيتمّتسجيلّالرسومّالبي نةّ 17-234 ّالمؤسسية تستقبلّ/كمدفوعاتّللوحدة

تقديم هذه الخدمات ألحد  ولكنّإذاّتم.ّالخدمات
الشركات أو الجهات الحكومية  فنّن تكلقة هذه 
الخدمة تشكل جزقا من تكالي  االستهالك 

ّالمعّ.الوسيط ّلألسر ّتقديمها ّفيّحالة ّإنّيشي ةّأما  فإنهّيتمّالتعاملّمعهاّكاستهالكّنهائيّهذا
ّالمشاريعّ ّعلى ّالمالي ة ّالخدمة ّتطبيق ّيتم وبناءّعلىّنظامّ.ّالفردي ةّكحقّاالمتالكّوالسكنلم
ّغيرّ ّالمالية ّالخدمات ّفإن  ّالقومية ّحتىّالحسابات ّالمالية ّلألصول ّقيمة ّأي ّضمن مدرجة
ّعليهاّ ّالتأمين ّيتم ّأن ّالضروري ّمن ّكان ن ّأخرىوا  ّأصول ّلشراء ّالطريقةّ. ّيختلفّعن وهذا
ّمعاملةّاألصولّالغيرّماليةّحيثّ التيّتتمّبها
تدخلّتكاليفّشراءّاألصلّضمنّقيمةّاألصلّ

ّالعمومية ّالميزاني ة ّفي ّالمسجلة ّنفسه والّتؤثرّ.
ّالبي نة ّعلىّ/الرسوم ّواضح ّبشكل المفروضة

ّالماليةّ ّاألصول ّمعامالت ّتأخذها ّالتي القيمة
ّ.فيّالسوق

ّتفرضّ 17-235 ّالتي ّالضمنية ّالرسوم ّعن أما
ّغيرّ ّبشكل ّتتم ّفهي ّالمالية ّالخدمات على

ّمباشر ّأو ّواضح ّالفرقّ. ّالرسوم ّتلك ّتعد وقد

ّالبيعّ ّسعر ّومتوسط ّالشراء ّسعر ّمتوسط بين
ّالخاصّ ّالمثال ّفي ّأعاله ّالتوضيح ّتم كما

ويجبّحسابّتكاليفّ.ّبأسعارّتحويلّالعمالت
ّفيه ّتمت ّالذي ّوقت ّعلى ّبناء ّخدمة ّكل

الصفقات،ّولذلكّفانّمكاسبّوخسائرّ/معامالت
االقتناءّالتيّتحدثّفيّالفترةّمابينّوقتّالبيعّ

ّتدخلّبعضّالرسومّ.ّوالشراءّالّتعدّخدمة وقد
ّمباشرةّ ّغير ّبطريقة ّالمفروضة ّأو الضمنية

أخرىّلجهازّماليّ(ّتدفقات)ضمنّمعامالتّأوّ
ّبعينه ّباإلقراضّ. ّالخاصة ّالخدمة ّرسم ويعتبر

ّاالقترا ّالفائدةأو ّبسعر ّيرتبط ّحيث .ّضّمثاال
ّفيماّ ّالسادس، ّالفصل ّفي ّقبل ّمن ّذكر وكما

ّناتج ّفإنّ/يخص ّالمالية، ّالخدمات مخرجات
الضمنيةّالمفروضةّ/تجاهلّالرسومّالغيرّمباشرة

ّيؤد يّإلىّالتقليلّمنّ ّ.ّنتاجّالصناعةعلىّالخدماتّالماليةّقد
دخل االستثمار المرتبط باألوراق المالية عدا  -3

 : هماألس
ّوالسنداتّّوقد 17-236 ّالعقود ّمن ّكثيرا تؤدي

ّدخلّاالستثمار ّإلىّالزيادة ّالمالية ّسنداتّ. أما 
ّ ّمثل ّلدىّ)الدين ّالخاصة ّالسحب حقوق

ّالودائعّ ّو ّالقروض ّو ّالدولي ّالدخل صندوق
ّوالتيّ وبعضّحساباتّالذهبّالغيرّمخصصة

فهيّ(ّتتزايدّفيّالقيمةّبشكلّملحوظّوبقيمّثابتة
ّالفائدة ّحجم ّزيادة ّإلى ّتؤد ي ّحصصّ. وتؤثر

ّوتوزيعّ ّاألرباح ّفي ّاالستثمار ّصناديق وأسهم
ّالشركات ّعلى ّالناتج ّالدخل ّاإلمكانّ. وبقدر

ّعنّ ّناجمة ّفائدة ّأي ّهناك ّيكون ّأال  ويجب
ّ ّأخرى ّمدفوعة)حسابات ّأو ّمستحق ة (ّسواء

ّوالتيّ ّمسددة ّالغير ّالمبالغ ّتصنيف ّيتم حيث
ّأنهاّ ّعلى ّالفائدة ّقيمة ّفي ّالزيادة ّإلى تؤدي

ولكنّفيّواقعّاألمرّقدّالّيحدثّذلكّ.ّقروض
ّالتيّ ّيكونّهناكّبعضّالفائدة ّفقد بشكلّدائم،

ّالسند ّهذا ّبموجب ّتفرض ّالعقد/قد وباستثناءّ.
ّفإنّ ّمدفوعة، ّأو ّمستحقة  ّمنّحساباتّأخرىّسواء ّالمجرد ة ّوالودائع ّوالعملة ّالذهب ّالّسبائك ّاالكتتاب ّوخيارات ّالمالية ّوالمشتقات الفائدة

 .ّلىّدخلّاالستثمارتؤثرّمطلقاّع
ّ
األوراق المالية / المكاسب والخسائر على السندات -4

 :عدا األسهم
ّتؤثرّ 17-237 ّال ّالعادية، ّالظروف وفي

ّالمحلي ةّ ّبالعمالت ّالمقي مة ّوالودائع القروض
ّمنّ ّالرغم ّعلى ّالشكلية ّاالقتناء ّمكاسب على
وجودّخسائرّحقيقيةّيتكبدهاّمالكّاألصولّفيّ

ّاقتصادي ّتضخم ّحدوث ّحالة ّتخضعّوق. د
ّالمحلي ة،ّ ّبالعمالت ّتقي م ّوالتي ّالمالية، لمكاسبّوخسائرّاالقتناءّفقطّعندماّيتمّالتعاملّاألوراق

ّشرائيةّ  ّمعّالدخلّككوبوناتّأوّقسائم ويحدثّ.
ّتتغيرّ ّالفائدة ّتختلفّمعدالت ّعندما ّألنه ذلك
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ّ.ّّسوققدّينعكسّعلىّأسعارّالالقيمةّالحاليةّلقسيمةّالدفعّالمستقبلي ةّوهذاّبدورهّ
ّصندوقّّوفيما 17-238 يخصّحصصّوأسهم

ّالمالي ة،ّ ّالسوق ّصندوق ّأسهم ّعدا االستثمار
فإنّقيمةّمكاسبّاالقتناءّاالسميةّتصبحّاألكثرّ

ّمنّ.ّشيوعاّواألعلىّفيّالقيمة أهمّأسبابّحيازةّهذهّالسنداتّهوّتحقيقّأكبرّوفيّالواقع،ّفإن 
ّمنّ ّتنتج ّوالتي ّاالقتناء ّمكاسب ّمن استفادة

ّ.ّاقتنائها
 :تسجيل التدفقات في األوراق المالية عدا األسهم

ّرسومّّوكما 17-239 ّفإن  ّسابقا، ّذكره تم
إراداتّاالستثمارّقدّتدخلّ/الخدماتّوتدفقّدخل

ّفيّ ّالتصرف  ّحق ّأو ّتكاليفّاالستحواذ ضمن
ّالمالي ة ّوااللتزامات ّاألصول ّهذاّ. ّفإن  ّمنّولذلك ّفئة ّكل ّبدراسة ّيقوم ّالفصل ّمن الجزء

ّبدوره ّالتدفقاتّالتيّالسنداتّالتي ّقيمة ّتحدد ا
لّفيّكلّحالة ّيجبّأنّتسج  ّعنّالرسومّ. أما 

ّغيرّ ّفهي ّمباشرة ّتفرضّبطريقة ّوالتي البينية
ّعليهاّ ّانطبق ّلو ّحتى ّالفصل ّهذا ّفي مذكورة
نفسّالظروفّوالمالبساتّحيثّتضافّقيمتهمّ

ّالمالية ّاألصول ّفي ّالتغيير ّقيمة ّإلى وهناكّ.
ّسي ّالتي ّالتدفقات ّمن ّأنواع ّشرحهاّثالث تم

الرسومّالغيرّبينيةّ:ّتفصيلياّفيّهذاّالجزءّوهي
والمفروضةّمنّقبلّالمؤسساتّالماليةّوّتدفقاتّ
ّوخسائرّ ّمكاسب ّو ّالمختلفة الدخل

ّاالقتناء/الحيازة ّتلكّ. ّلملخص ّاإلشارة وتمت
.ّالتدفقاتّفيّالفصلّالسابعّعشرّالجزءّالثالث

ّعلىّ ّرسوم ّمابين ّبيني ة ّالغير ّالرسوم شّأسعارّالبيعّوالشراءّورسومّّعلىّهامشّهاموتقس م
ّ ّالمستحق ة ّأو ّالمدفوعة ّخدماتّ)الفائدة رسوم

ّالمالية ّالوساطة ّتدفقاتّ(. ّكافة ويعد
ّيتمّ/اإليرادات ّحيث ّاستثمارية ّدخوال الدخل

انسحابّمنّّ-أرباحّأسهمّ-فوائد)تقسيمهاّإلىّ
ّ ّالشركات ّمخصصةّّ-أشباه ّاستثمارية  ّالمسادخول ّاستثمار ّهمينلصناديق ّاستبعادّ(. ويتم

ّالضمانّ ّنظم ّو ّالمعاشات ّو ّالتأمين سندات
ّالحقاّ ّبالتفصيل ّشرحها ّفقطّحيثّيتم الموحدة

 .ّفيّهذاّالفصل
ّ
 الذهب النقدي. .

51-220 ّ ّالنقدي ّالذهب ّذلكّ)يتألف ّفي بما
ّالمكان ّمعين ّالذهب ّحسابات ّفئتينّ( من

ّوالذهبّ ّالمادية ّالذهب ّسبائك ّحسابا فرعيتين؛
غيرّمعينّالمكان،ّوكلّمنهماّيحتجزّمنّقبلّ

أوّالوحداتّاألخرىّالمفوضةّ)السلطاتّالنقديةّ
ّقبلها ّمن )ّ ّمن ّجزءا  .ّاالحتياطياتباعتبارها

يكونّمنّالممكنّنشرّّوعلىّالرغمّمنّأنهّقدّال
هاتينّالفئتينّالفرعيتينّبصورةّمنفصلةّألسبابّ

ّاستيعابّ ّالمهم ّمن ّأنه ّإال ّبالسرية، تتعلق
ّكلّ ّعلى ّتنطبق ّالتي ّالمختلفة االعتبارات

ّ.منهما
ّالعمالتّ 51-225 ّشكل ّالذهب ّسبائك تأخذ

المعدنيةّأوّالسبائكّأوّالقضبان؛ّبدرجةّنقاءّالّ
ّ ّعن ّلأللف661ّتقل ّجزء .ّ ّيكون ّلذهباوقد

ّقبلّ ّمن ّثمين ّأصل ّباعتباره ّبه المحتفظ
ّ ّأو ّالتجارية ّقبلّّكمحزوناتالمصارف من

ّسبيلّ ّعلى ّالمتخصصة؛ ّالصناعات بعض
ّقابلّ ّغير ّيكون ّقد ّالجواهر، ّصائغو المثال،
ّمنّ ّيكون ّقد ّأو ّالذهب ّسبائك ّعن للتمييز

ّأقل ّنوعية .ّ ّسبائكّّ–والذهبّالمادي باستثناء
سواءّكانّّ–يّالذهبّالمدرجةّفيّالذهبّالنقد

ّإليهّ ّاإلشارة ّيمكن ّذلك، ّغير ّأو ّذهب سبائك
ّ(.نظرا ّلتداولهّفيّأسواقّالسلع)بالذهبّالسلعيّ

ّقبلّ 51-222 ّالذهبّمن ّسبائك ّتباع ّأن يمكن
ّأخرىّفيّبلدّأخرى؛ّ ّنقديةّلسلطةّنقدية سلطة
ّأنهّ ّعلى ّالتبادل ّيقيد ّالحالة، ّهذه ّمثل وفي

ّفقط ّمالية ّتبادلّألصول ّالحاالتّ. وفيّجميع
ّسلعيّاأل ّكذهب ّالذهب ّتصنيف ّيعاد خرى،

ّمنّقبلّ ّثمينّمحتفظّبه ّيكونّأصل وبالتالي،
ّ ّالنقدية ّمنّ)السلطة ّجزءا  ّبعد وليس

.ّ،ّثمّيباعّبعدّذلكّكذهبّسلعي(االحتياطيات
ّالتغيراتّ ّحساب ّفي ّالتصنيف ّإعادة وتقيد
ّللذهبّ ّكاستبعاد ّاألصول ّحجم ّفي األخرى

ّللنقود ّكقاعدة .ّ ّالذهب ّبيع ّتم ّما ذا بالخارجّوا 
ّالمعنية ّفيّصادراتّووارداتّالبلدان .ّسيظهر

ّهناكّ ّيكون ّفقد ّالسلعي، ّالذهب ّيباع وعندما
ّمرتبطّبه ّهامشّتجارة ّسلطةّ. ّتستحوذ وحينما

نقديةّعلىّذهبّنقديّيتبعّذلكّمسارّعكسي،ّ
ّكذهبّسلعيّ ّفيّالبداية ّعليه فالذهبّيستحوذ
ّيعادّ ّثم ّالخارج ّمن ّأو ّمحلية ّوحدة ّمن سواء

ّال ّتحويلّتصنيفه ّأو ّكتسييل ّنقدي ّلذهب إلىّنقودّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّحقا 
ّ.األصول

ّالذهبّ 51-220 ّعلى ّمكتسبة ّفوائد ّتوجد ال
ّأنهّ ّغير ّثمين؛ ّكأصل ّبه ّالمحتفظ النقدي
عرضةّألرباحّوخسائرّحيازةّاسميةّوحقيقيةّمعّ

ّالذهب ّسعر ّتغير ّالفائدةّ. ّتكون ّأن ويمكن
نقديةّسبائكّّمستحقةّالدفعّعندماّتقرضّسلطة

ّنقديةّ ّلسلطة ّكاحتياطيات ّبها ّمحتفظا  ّ.أخرىذهب
ّمعينّ 51-222 ّغير ّالذهب ّحسابات تعامل

المكانّعلىّأنهاّودائعّعملةّأجنبيةّماّلمّتكنّ
ّمنّ ّكجزء ّالنقدية ّالسلطات ّقبل ّمن محتجزة
ّالذهب،ّ ّلسبائك ّوخالفا  ّاألجنبية؛ ّالمكانّاالحتياطيات ّمعين ّغير ّالذهب ّلحسابات يكون

ّوأنّونظرا ّألنّحساباتّالذهبّغيرّ.ّنظيرةخصومّ ّالبد ّنقدي ّكذهب ّالمصنفة ّالمكان معين
ّاالحتياطياتّ ّمن ّكجزء ّبه ّمحتفظا  يكون
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ّيكونّ ّبالضرورة ّالمناظر ّفااللتزام األجنبية،
ّبالخارج ولنّيعاملّااللتزامّأوّالخصمّ.ّمحتجزا 

كجزءّمنّ(ّالطرفّاألخرّمنّالمعاملة)المناظرّ
ّا ّفي ّالنقدي ّالمناظرالذهب ّ)لبلد األصولّ.

ّاالحتياطياتّ ّمن ّكجزء ّبالخارج ّبها المحتفظ
ّعموما ّ ّوالتعرفّعليها ّتحديدها ّيتم ّال ّالشريكاألجنبية ّالبلد ّالتزامات ّداخل ّالنحو ّهذا (.ّعلى
ّحسابّ ّعلى ّنقدية ّسلطة ّاستحوذت ّما ذا ّمعاملتهّوا  ّليتم ّالمكان ّمعين ّغير ذهب

ديعةّعملةّكاحتياطياتّحينئذّيقيدّأوال ّكحيازةّلّو
ّإلىّذهبّنقديّكتغيرّ ّتصنيفه ّيعاد ّثم أجنبية
ّالتصنيفّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ في

ّاألصول ّحجم ّحذفّحسابّذهبّغيرّ. ويقيد
كتغيرّّ–أوال ّّ–معينّالمكانّمنّاالحتياطياتّ

فيّالتصنيفّمنّذهبّنقديّإلىّوديعةّعملةّ
ّ.أجنبيةّثمّكتصرفّفيّالوديعة

ّم 51-221 ّغير ّالذهب ّحسابات عينّتجلب
ّأيضا ّ ّأنها ّكما ّخدمة؛ ّورسوم ّفائدة المكان
عرضةّألرباحّوخسائرّحيازةّاسميةّوحقيقيةّمعّ

ّ.تغيرّسعرّالذهب
 SDRsحقوق السحب الخاصة . 2
ّمخصصةّ 37-830 ّالخاصة ّالسحب حقوق

ّحقوقّ ّإدارة ّفي ّالمشاركة ّوالسلطات للبلدان
ّوهذهّ ّالدولي؛ ّالنقد ّبصندوق ّالخاصة السحب

اءّفيّصندوقّالنقدّالبلدانّالبدّوأنّتكونّأعض
ّمنّ ّعدد ّاآلخرون ّالمشاركون ّويشمل الدولي،

فيماّبينّالمصارفّالمركزيةّوالمؤسساتّالنقديةّ
ّللتنمية ّومؤسسات ّالحكومات ّيحملّ. وقد

ّأقلّ ّأو ّأكثر ّخاصة ّسحب ّحقوق المشاركون
ّللمعامالتّفيّحقوقّ ّكنتيجة منّمخصصاتهم

وتحققّحقوقّ.ّالسحبّالخاصةّبينّالمشاركين
ّال ّرسومّالسحب ّدون ّمن ّولكن ّفائدة خاصة

ّقبلّ ّمن ّالمدفوعة ّالفائدة ّأن ّحيث خدمة
ّمخصصاتهمّ ّمن ّألكثر ّالحاملين المشاركين
ّللمشاركينّ ّالمستحقة ّالفائدة ّتماما  تطابق

ّمخصصاتهم ّمن ّألقل ّالحاملين ّهناكّ. وتكون
ّالنقدّ ّصندوق ّقبل ّمن ّبانتظام ّمتاحة بيانات

ّالمدفوعة ّالفائدة ّمعدالت ّحول ّالدولي ألنّقيمةّحقوقّالسحبّالخاصةّتقومّعلىّسلةّنظرا ّّو.
مكونةّمنّأربعةّعمالتّرئيسيةّفإنّقيمةّحقوقّ
ّألرباحّ ّتكونّعرضة ّما ّدائما  السحبّالخاصة

ومنّوقتّألخر،ّ.ّوخسائرّحيازةّاسميةّوحقيقية
ّالسحبّ ّلحقوق ّجديدة ّتخصيصات ّتتم قد
ّالتخصيصّ ّيقيد ّذلك ّيحدث ّوعندما الخاصة،

ّ.كمعاملة
 العملة. 3
ّأبسطّ 37-837 ّهي ّوالمعدنية ّالورقية العمالت

ّألنهّ ّنظرا  ّقيدها؛ ّناحية ّمن ّالمالية األصول

ّأوّ ّخدمة ّرسوم ّتقيد ّال ّالمحلية ّللعملة بالنسبة
ّاسمية ّحيازة ّوخسائر ّأرباح ّأو ّاستثمار .ّدخل

ّيعانيّ ّسبق، ّمما ّوبالرغم ّالتضخم ّحالة وفي
ّتكبدّ ّمن ّوالمعدنية ّالورقية ّالعمالت حامل

وتقيدّتكلفةّإنتاجّالعمالتّ.ّةّحقيقيةخسائرّحياّز
ّوالّ ّحكومي ّكإنفاق ّالمادية ّوالمعدنية الورقية

ل ّإصدارّّتسج  ّمن ّالمتحصالت ّمقابل في
ّ.العملة

ّفيّ 37-835 ّاألجنبية ّالعملة ّقيد ينبغي
ّقيمتهاّ ّإلى ّمحولة ّالقومية ّالعمومية الميزانيات
ّذاتّ ّالصرف ّسعر ّباستخدام ّالمحلية بالعملة

ّالميزانية ّبتاريخ ّهذهّّالصلة ّوتكون العمومية؛
ّاسميةّ ّحيازة ّوخسائر ّألرباح ّعرضة القيمة
ّذاتّ ّالبلد ّالصرفّفي ّسعر ّتغير ّمع وحقيقية

وكماّلوحظّأعاله،ّعادةّ.ّالصلةّبالعملةّالمحلية
ّأوّ ّبحيازة ّمرتبطة ّخدمة ّرسوم ّهناك ّتكون ما

ّ.بالتصرفّفيّعملةّأجنبي
 الودائع والقروض. 4

ّلعامّ 51-226 ّالقومية ّالحسابات ّنظام في
خدماتّ)FISIMّ،ّاستخدامّاالختصار5660ّ

(ّالوساطةّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشر
ّعلىّ ّالمباشرة ّغير ّالخدمة ّرسوم ّعن ليعبر
ّبصورةّ ّشيء ّأي ّيذكر ّولم ّوالقروض؛ الودائع
ّالمباشرةّ ّغير ّالخدمة ّرسوم ّحول صريحة
ّحالةّ ّعدا ّالمالية ّبالوساطة ّالخاصة األخرى

ّالتامين .ّ ّأن ّمن ّالرغم ّأدركّوعلى التحديث
علىّنحوّغيرّمباشرّّمقاسهرسومّخدمةّأخرىّ

ّالمالئمّ ّمن ّأنه ّإال ّالمالية ّبالوساطة مرتبطة
ّ ّالمألوف ّالتعبير ّاستخدام ّفي ّ–االستمرار

FISIMّ–ّّّبالنسبة ّأي؛ ّالتقليدي، ّلمعناه ّوالودائعّنظرا  ّبالقروض ّالمرتبطة ّالمالية للوساطة
ّ.المحتفظّبهاّمعّشركاتّالوساطةّالمالية

-1إلى510ّّ-1تصفّالفقراتّمنّ 51-210
ّاألساسيّلخدماتّالوساطةّالمالية516ّّ المبدأ

ّتشيرّإلىّّالمقاسة ّكما علىّنحوّغيرّمباشر؛
بينّّ–المشارّإليهّأعالهّّ–الحاجةّإلىّالتمييزّ

ّالمصارفّ ّقبل ّمن ّالمفهوم ّالنحو ّعلى الفائدة
ّوبينّ ّللقروض ّوالمصدرة ّبالودائع المحتفظة

ّ ّاالستثمار ّدخل ّالحساباتّتدفقات ّنظام في
ّالقومية .ّ ّمعدل ّتطبيق (ّمعدالت)وينبغي

ّ ّأكثر)مرجعيّواحد ّأو علىّمستوىّالقروضّ(
ّوفقّ ّالفائدة ّتدفقات ّتحديد ّأجل ّمن والودائع

ّقيدها ّيتم ّحتى ّالقومية ّالحسابات ّنظام ويقيدّ.
ّالمصرفيةّ ّوالفائدة ّالتدفقات ّهذه ّبين الفرق
كرسومّخدمةّمستحقةّالدفعّللمصارفّمنّقبلّ

ّالقروضا ّأو ّبالودائع ّالمحتفظة .ّلوحدات
ّوغيرّ ّالمقيمة ّالوحدات ّمن ّكل ّذلك وينطبق
ّسواءّوعلىّالودائعّوالقروضّ المقيمةّعلىّحد
.ّالمحتفظّبهاّمعّالوحداتّالمقيمةّوغيرّالمقيمة
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ّالمصرفيةّ ّالفائدة ّيستخدم ّذلك، ولتوضيح
لإلشارةّإلىّالفائدةّالظاهرةّكماّهيّمقتبسةّمنّ

ّوساطة ّشركة ّلعميلهاّقبل ّمالية ويستخدمّ.
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّالفائدة مصطلح
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالمقيد ّالمبلغ ّإلى ليشير
ّالقروضّوالودائعّ ّمستوى ّوهو ّكفائدة، القومية

وبالنسبةّ.ّمضروبا ّفيّالمعدلّالمرجعيّالمختار
ّالخدمةّ ّرسوم ّتكون ّالمصارف، ّلدى للودائع

ّالحسا ّنظام ّفي ّللفائدة ّالقوميةّمساوية بات
ّللقروضّ ّوبالنسبة ّالمصرفية، ّالفائدة ناقص
ّالمصرفيةّ ّللفائدة ّمساوية ّالخدمة ّرسوم تكون

وكحدّ.ّناقصّالفائدةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّاستخدامّ ّينبغي ّأنه ّالمحتمل ّمن ّفإنه أدنى،

ّمعدالت ّعملةّ/ ّلكل ّمختلفة ّمرجعية أسعار
ّ.تكونّالقروضّوالودائعّمقومةّبها

ّهنا 37-883 ّيكون ّإلقراضّال ّاستبعاد ّأي ك
ألموالّشخصية؛ّوعلىّالرغمّمنّفعلّاإلقراضّ

ّ ّنظامّّ–نفسه ّفائدة ّتحميل ّأن ّعن فضال 
ليسّبنشاطّإنتاجيّإالّأنهّّ–الحساباتّالقوميةّ

ّباإلقراض،ّ ّمرتبطة ّخدمة ّرسوم تتواجد
فالشخصّالذيّيقترضّمنّالمصرفّالّيكونّ
ّالمبالغّ ّاألموال ّكانت ّإذا ّبما ّعلم على

ّ ّمنّالمقترضة ّآتية ّأنها ّأم ّوسيطة ّأموال هي
ّيكونّ ّأن ّينبغي ّوال ّللمصرف، ّالذاتية األموال
ّالمطبقة ّالخدمة ّرسوم ّفي ّفرق ّأي .ّهناك

ّمنّ ّاقترضّشخصّما ّما ّإذا ّمماثلة، وبصورة
ّمدفوعة ّخدمة ّهناكّرسوم ّتكون .ّمقرضّنقود

ّتكونّرسومّ) ّفيّكثيرّمنّاألحيان فيّالواقع،
ّيعكسّال قدرّالهائلّمنّالخدمةّكبيرةّجدا ،ّمما

ّيواجههّ ّالذي ّالتخلف ّأو ّالتقصير مخاطرة
ّمقرضّالمال ّلبرامجّ. ّبالذكر ّجديرة ّسمة وثمة

ّحاالتّ ّألن ّنظرا  ّأنه ّوهي ّالصغير التمويل
ّ(.التخلفّتكونّغيرّشائعةّتكونّالرسومّمعتدلة

ليسّمنّالسهلّدوما ّتحديدّماّإذاّكانّ 37-888
ينبغيّتصنيفّالمراكزّبينّالمصارفّعلىّأنهاّ

أمّقروض؛ّوفيّإطارّعرضّكاملّلتدفقّّودائع
ّينبغيّأنّيكونّهناكّحلّلتلكّالمسألة،ّ النقد،
بيدّأنهّوفيّظلّاالفتقارّإلىّتحليلّلتدفقّالنقدّ
ّأسفلّ ّالمصارف ّبين ّالمراكز ّعرض ّيتم فقد

ّوالودائع ّالعملة ّيتمّ. ّالسائد، ّالعرف وبحسب
ويفترضّبأنّالمعدلّبينّ.ّعرضهاّأسفلّالودائع

تقترضّوتقرضّالمصارفّفيماّالمصارفّالتيّ
ّيكونّعلىّنحوّيستوفيّ ّما ّلهّعادة ّوفقا  وفيّبعضّالحاالت،ّ.ّ)معاييرّالمعدلّالمرجعيبينها

ّالمعدل ّاستخدام ّالمالئم ّمن ّيكون ّقد السعرّ/
ّبينّالمصارفّكمعدلّمرجعي ّالسبب،ّ(. ولهذا

ّاألحيانّ ّمن ّكثير ّفي ّالمناسب ّمن ّيكون فقد
ّخدما ّهناك ّليست ّبأنه ّوساطةّاالقتراض ت

ّ ّمرتبطةّّمقاسهمالية ّمباشر ّغير ّنحو على
ّداخلّ ّالمصارف ّبين ّواالقتراض باإلقراض

ّ.االقتصادّالقومي

ّالمستحقّعلىّ 37-884 ّيكونّالرصيد ّما بطاقةّائتمانيةّأوّعلىّحسابّمعّتاجرّتجزئةّغالبا 
ّاألرصدةّ ّتلك ّتصنيف ّوينبغي ّلفائدة؛ خاضعا 
ّحساباتّ ّوليست ّقروض ّأنها ّعلى المستحقة

وتحسبّخدماتّالوساطةّ.ّئنةّأوّمدينةأخرىّدا
الماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشرّعليهمّإذاّ
ّمصنفةّ ّللقرض ّالمقدمة ّالوحدة ّكانت ما

ّ.كمؤسسةّمالية
ّالشراءّ 37-883 ّإعادة ّاتفاقات تصنف

ّاالسترداد) ّقروضّ( ّأو ّودائع ّتنشئ ّأنها على
ّالقوميّ ّالقياس ّفي ّمدرجة ّكانت ّإذا ّلما ّتبعا  ّمن ّالواسع ّالنقد ّفإنهاّلعرض ّوهكذا، عدمه؛
تتسببّفيّوجودّفائدةّقدّتضمّعنصرّلخدماتّ
.ّالوساطةّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشر

ّمرتبطةّ ّرسوم ّهناك ّتكون ّذلك، ّعلى وعالوة
ّ.ببدايتها

ّاسميةّ 37-888 ّحيازة ّوخسائر ّأرباح ّتوجد ال
ّبالعملةّ ّعنها ّالمعبر ّوالقروض ّالودائع على

بلّوحداتّسواءّكانّمحتفظا ّبهاّمنّق)المحليةّ
؛ّومعّحدوثّتضخمّبأيّ(مقيمةّأوّغيرّمقيمة

ّحيازةّ ّهناكّخسائر ّسيكون ّاألحوال، ّمن حال
ّالمحلية ّبالعملة ّالمقومة ّاألصول ّعلى .ّحقيقية

ّاسميةّ ّحيازة ّوخسائر ّأرباح ّهناك ّيكون وقد
ّبالعمالتّ ّالمقومة ّوالقروض ّالودائع على
ّغيرّ ّذهب ّكحسابات ّبها ّالمحتفظ ّأو األخرى

ّ ّالمكان ّحساباتّ)معين ّمن ّيماثلها ّما أو
ّ(.بالنسبةّللمعادنّالثمينةّاألخرى

أيةّرسومّتحملّمنّقبلّمؤسسةّماليةّ 37-880
ّمقابلّ ّرسم ّأو ّمصرفي ّلحساب ّإدارتها لقاء
ّآلةّ ّمن ّأموال ّسحب ّنظير ّأو ّشيك صرف

ّ.الصرافّاآلليّجميعهاّيعاملّكرسومّصريحة
تناقشّالحالةّالخاصةّبالديونّالمتعثرةّ 37-887

ّبهاّفيّنظامّوالكيفيةّالتيّينبغ يّالتعاملّمعها
ّ.الحساباتّالقوميةّفيّالفصلّالثالثّعشر

 عدا األسهم المالية األوراق. 5
ّالمرتبطة؛ّ 37-885 ّالتدفقات ّبقيد ّيتعلق فيما

ّ ّمن ّأنواع ّثالثة ّاألهناك ّالماليةوراق أولهاّ.
ّنهايةّ ّعند ّدفعه ّالمستحق ّالمبلغ ّيكون حينما
الفترةّالتيّتتواجدّخاللهاّورقةّالمديونيةّهوّذاتهّ
ّغيرّ ّالمالية، ّالورقة ّلقاء ّاألوليّالمدفوع المبلغ

ّ ّهناك ّكوبونات"أن ّأو ّقسائم ّتعطيّ" مرتبطة
ّ ّفائدة ّمدفوعات ّفي ّلحاملها سواءّّ–الحق

ّ ّمتغيرة ّأو ّفتراتّ–بمعدالتّثابتة خاللّّعلى
ّاألداة ّعمر ّالماليةّ. ّالورقة ّمن ّالثاني والنوع

ّأيةّمدفوعاتّوسيطةّولكنّ ّالّتتم يكونّعندما
ّثمنّ ّمن ّأقل ّاإلصدار ّثمن ّيكون بحيث

ّاالسترداد ّلثمنّ. ّمساويا  ّاإلصدار ّسعر ويكون
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ّوفقّ ّاإلصدار ّلتاريخ ّتبعا  ّمخفضا  االسترداد
ّعلىّ ّتحقيقه ّيمكن ّالمناسبّالتي ّالفائدة معدل

ّ ّوالخصائصوديعة ّالخصائص ّنفس .ّلها
ّالماليةّ ّالحادثةّعلىّقيمةّالورقة وتعاملّالزيادة
ّأيّ ّالورقة ّلحامل ّمتراكمة ّكفائدة ّعمرها خالل

ّ ّاستثمارها"أنها ّيعاد "ّ ّاألفي لزيادةّّالماليةوراق
أماّالنوعّالثالثّمنّأوراقّالمديونيةّفهوّ.ّقيمتها

ّحيثّتكونّالقيمةّ مزيجّمنّالشكلينّاآلخرين؛
ّأنّهناكّاألّو ّغير ّاالسترداد، ّأقلّمنّقيمة لية

وفيّظروفّمعينة،ّإذاّ.ّأيضا ّكوبوناتّمرتبطة
ّمنّ ّأعلى ّفائدة ّمعدل ّتمثل ّالكوبونات كانت
المعدلّالسائدّفيّالسوقّبالنسبةّلألوراقّالماليةّ
ّعرضّ ّيتم ّقد ّحينئذ ّاإلصدار ّوقت المماثلة

ّ.الورقةّالماليةّبسعرّأعلىّمنّسعرّاالسترداد
 عدا األسهم دمة المرتبطة باألوراق الماليةرسوم الخ

فيماّيخصّاألوراقّالمالية،ّتقيدّالفائدةّ 37-881
ّ ّللكوبون ّتبعا  ّالقسيمة)المحسوبة ّبحسبّ( أو

ّ ّالمالية ّالورقة ّفيّقيمة تقيدّفيّنظامّّ–الزيادة
ّتعديلّ ّبدون ّالنحو ّعلىّهذا الحساباتّالقومية
ّهناكّ ّتكون ّذلك، ّومع ّخدمة؛ ّبرسوم خاص

ّمّر ّخدمة ّعندّرسوم ّمالية ّورقة ّبحيازة تبطة
ّورقةّ ّحيازة ّأو ّفي ّبالتصرف ّوكذلك االبتداء
ّالورقةّ ّعمر ّخالل ّزمنية ّنقطة ّأي ّعند مالية

ويتعرفّعلىّهذهّرسومّالخدمةّالمشارّ.ّالمالية
(ّالطلب)إليهاّعلىّأنهاّالفرقّبينّسعرّالشراءّ

ّ ّالعرض)والبيع ّوبينّ( ّمالية ّورقة ّلكل المحدد
يّأنّتكونّأسعارّالطلبّوينبغ.ّالسعرّالمتوسط

والعرضّهيّتلكّاألسعارّالواجبةّالتطبيقّعلىّ
ّاألسعارّ ّهذه ّألن ّنظرا  ّاألفراد ّوالبائع ّللقدرّالذيّيجرىّالتداولّعليهّالمشتري ّتختلفّتبعا  ّ.أوّلغيرّذلكّمنّالعواملقد

368ّهبّأنّأداةّمعينةّتشترىّمقابلّ 37-806
ّلقاءّ ّيكنّهناك335ّّوتباعّالحقا  حتىّولوّلم

ّ ّأي ّالفائدة ّمعدل ّأو ّسعر ّفي وبالتاليّ)تغيير
ّالحيازةّ ّوخسائر ّألرباح ّنتيجة ّاألداة ّقيمة في

ّقيدّ(االسمية ّينبغي ّأنه ّيبدو ّاألولى، ّفللوهلة ؛
ّ ومعّذلك،ّافترضّأنّمتوسطّ.30ّفائدةّقدرها

ّ ّوأفضلّ)السعر ّعرض ّسعر ّأفضل متوسط
ّطلب ّسعر )ّ ّكان ّالشراء ّالبيع366ّّعند وعند

ّفقد386كانّ ّحينئذ ّالصحيحّهوّّ، ّالقيد يكون
مدفوعةّمنّقبلّمصدر86ّّعرضّفائدةّقدرهاّ

الورقةّالماليةّلصاحبّالورقةّمعّشراءّخدماتّ
ّ ّحامل3ّّقدرها ّأو ّصاحب ّقبل ّمن مدفوعة

ّأنّ ّحيث ّالمالية، ّاألوراق ّفي ّللمتعامل الورقة
تجاهلّفرقّسعريّالعرضّوالطلبّيصورّقيمةّ

الطرفّّالفائدةّبأقلّمنّقيمتهاّالفعليةّكماّيغض
عنّالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّشركاتّالوساطةّ

ّ.الماليةّالتيّتشتريّوتبيعّاألوراقّالمالية
 عدا األسهم األوراق المالية على  الفائدة المخصومة

ّخاللهماّ 37-803 ّمن ّيمكن ّطريقتان هناك
عداّاألسهمّماليةّالورقةّللتحديدّقيمةّمخفضةّّ

ّالسائدّ ّالفائدة ّسعر ّيكون ّعندما ّعمرها خالل
ّونهجّالمدينّهوّمنظورّالوحدةّفا ّعنّسعرّالفائدةّالسائدّوقتّابتداءّعمرّمختل ّالمالية؛ الورقة

المصدرةّللورقةّالمالية،ّونهجّالدائنّهوّمنظورّ
ّالمالية ّالحاملةّللورقة ّالوحدة ّ–والخيارّاألولّ.
هوّاالستمرارّفيّّ–والذيّيسمىّبنهجّالمدينّ

عمرّّاستخدامّالسعرّالسائدّوقتّاالبتداءّطوال
ّاألداة .ّ ّلذلك ّّ–والبديل ّالدائن هوّّ–نهج

ّبينّ ّالفائدة ّقيمة ّلتقدير ّالحالي ّالسعر استخدام
ّ.أيّنقطتينّزمنيتينّفيّعمرّاألداة

ّبسعرّ 37-808 ّعرضها ّتم ّمعينة ّأداة هبّأن
16ّّ ّقدرها ّاسترداد ّيتغير366ّوبقيمة ّلم ّفإذا ؛

ّ ّالخصم ّالفائدة)معدل ّاألداةّ( ّعمر خالل
وعلىّالعكسّ.ّطوالّالوقتستتراكمّفائدةّباطرادّ

ّانخفضّ ّالفائدة ّسعر ّأن ّافترض ّذلك، من
ّ ّإلى ّوصلت ّقد ّاألداة ّقيمة ّكانت ،18ّعندما

ّتتزايد،ّفنظرا ّألنّقيمةّاالستردادّقدّانخفضتّاآلنّمنّ ّاألداة ّقيمة ّأن ّإال ّأصغر ّعامل خالل
ّ ّإلى ّالدائن17ّولنقل ّنهج ّمن ّكل ّحينئذ ،

في8ّّرهاّوالمدينّعلىّحدّسواءّقدّيقيدّفائدةّقد
ّالفائدة ّانخفاضّسعر ّسبقت ّالتي ّالفترة وفيّ.

سياقّنهجّالدائن،ّتعاملّهذهّالزيادةّفيّالقيمةّ
ّ ّربح17ّّإلى18ّّمن8ّّوالتيّقدرها علىّأنها

ّاستردادّ ّلقيمة ّالالحق ّاالرتفاع ّويعامل حيازة،
ّ ّفائدة366ّقدرها ّأنه ّعلى ّوحده ّفإنهّ. وهكذا،

أحدثتّعلىّمدىّعمرّاألداةّبأكملهّفقدّحققتّ
ّ.8وربحّحيازةّقدره5ّّفائدةّقدرهاّ

ّيستخدمّ 37-804 ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في
ّتزالّ ّال ّالنهج، ّهذا ّإطار ّوفي ّالمدين؛ نهج
ّالفائدةّ ّارتفاع ّقبل ّالفترة ّفي ّالمتراكمة الفائدة

ّ ّالفترة8ّقدرها ّفي ّالفائدة ّنفسها ّهي ّولكنها ،
ّالفائدة ّسعر ّارتفاع ّتلت ّالتي ّهذاّ. ضافة وا  ّالف ّمن ّالمستوى ّلقيمة ّحدث17ّّائدة عندما

ّ ّقدرها ّقيمة ّعن ّتسفر ّقد عند368ّّاالرتفاع
ّتاريخّاالسترداد ّمرتفعةّ. ّالقيمة ّهذه ّألن ّونظرا  ّقدرها ّحيازة ّخسارة ّإلىّقيد ّاضطر .8ّللغاية،

وهكذا،ّوعلىّمدىّعمرّاألداةّيكونّهناكّفائدةّ
عندماّتغيرّ)8ّبربحّحيازةّأوليّقدره36ّّقدرهاّ

ّالفائدة ّسعر ّقدرهاّّيوازن( ّالحقة ّحيازة بخسارة
وتقعّخسارةّالحيازةّبانتظامّعلىّمدىّالفترةّ.8ّ

ّوفترةّ ّالحيازة ّربح ّقيد ّفيه ّتم ّالذي ّالوقت بين
واألساسّالمنطقيّوراءّاستخدامّنهجّ.ّاالسترداد

ّ–مصدرّالورقةّالماليةّّ–المدينّهوّأنّالمدينّ
ّأجلّ ّيحين ّحتى ّالدفع ّعن ّمسئوال  ّيكون المالية،ّومنّمنظورهّيكونّمنّاستحقاقّالورقةّال
ّأنهّ ّعلى ّللفائدة ّالكلي ّالمجموع ّمعاملة المالئم

ّ.يتراكمّباطرادّعلىّمدىّعمرّالورقةّالمالية
 تحديد تدفقات الفائدة على الكمبياالت والسندات
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 الفائدة على الكمبياالت واألدوات المماثلة
ّقصيرةّّالكمبياالت 37-803 ّمالية ّأوراق هي

ّ ّحاملها ّتعطي ّالدائن)األجل ّغيرّ( الحق
ّفيّ ّمحدد ّمبلغ ّعلى ّالحصول ّفي المشروط
ّفيّاألسواقّ ّتداولها ّويتم ّوتصدر تاريخّمحدد؛
ّالفائدةّ ّمعدالت ّعلى ّيعتمد ّبخصم المنظمة
ّالوقتّ ّوعلى ّالمدى ّقصيرة ّالحالية السوقية

ّاالستحقاق ّأجل ّحتى ّالمتبقي ّأجلّ. ويحين
ّتتراوحّمنّّاستحقاق ّفترة ّالكمبياالتّبعد معظم
ّ.شهرّلعام

معّقربّأجلّاستحقاقّالكمبيالةّتزدادّ 37-808
ّخصمّ ّعليها ّيطبق ّألنه ّنظرا  ّالسوقية علىّغرارّّ–أقل؛ّوتعاملّهذهّالزيادةّفيّالقيمةّقيمتها

ّأيّحلّّالزيادة ّعن ّناجمة ّأيّأصل ّقيمة في
كدخلّفيّنظامّالحساباتّّ–أليّعاملّخصمّ

ّالقومية ّالدخلّوبالن. ّيقيد ّالمالية، ّلألصول سبة
ّ.كفائدة

ّكمبيالةّ 37-800 ّلقاء ّالمدفوع ّالسعر ّأن هب
ّهوّ ّالخدمة ّرسوم ّاستبعاد ّوبعد ّإصدارها وقت

Lّّيقدمها ّالتي ّاألموال ّكمية ّيمثل ّفهذا ؛
ّ ّالدائن)المشتري )ّ ّالكمبيالة (ّالمدين)لمصدر

ّقبلّ ّمن ّالمتكبد ّاألولي ّااللتزام ّقيمة ويقيس
ّالمصدر .ّ ّالقيمة ّأن ّاالسميةّوهب ّأو الوجهية

؛ّفهيّتمثلّالمبلغّبماّفيهّرسومFّللكمبيالةّهيّ
ّالكمبيالةّ ّصاحب ّأو ّلحامل ّالمدفوعة الخدمة

ّالدائن) ّاستحقاقها( ّأجل ّيحين ّعندما ويقيسّ.
ّ F-Lّالفرق، ّأو ،–ّّ ّالكمبيالة ّعلى ّ–الخصم

ّ.الفائدةّالمدفوعةّعلىّمدىّعمرّالكمبيالة
بقيمّّتتداولّالكمبياالتّفيّأسواقّالمال 37-807

ّعلىّ ّالمتراكمة ّالفائدة ّلتعكس ّتدريجيا  ّوالّترتفع ّاستحقاقها؛ ّأجل ّاقترب ّكلما الكمبياالت
تشكلّالزيادةّفيّقيمةّكمبيالةّنتيجةّلتراكمّفائدةّ
ّفيّ ّزيادة ّإلى ّيرجع ّألنه ّحيازة ّربح متراكمة
ّفيّسعرّ ّتغير ّوليسّإلى ّالمتبقي ّالدين أصل

ّ.األصل
 ر المؤمن عليهاالفائدة على السندات والسندات غي

ّعليهاّ 37-805 ّالمؤمن السنداتّوالسنداتّغير
ّحاملهاّ ّتعطي ّاألجل ّطويلة ّمالية ّأوراق هي

ّ:الحقّغيرّالمشروطّفي
 مدفوعاتّالكوبون؛ّأودخلّنقديّثابتّأوّمتغيرّومحددّتعاقديا ّفيّشكلّ .أّ
مبلغّثابتّومحددّفيّتاريخّأوّتواريخّمحددةّعندماّ .بّ

 تستردّالورقةّالمالية؛ّأو
ّ.ومعظمّالسنداتّتقعّضمنّهذهّالفئة.ّأّوّبّمعاّ  .جّ

عندماّيصدرّسندّبخصم،ّيشكلّالفرقّ 37-801
ّ ّالوجهية ّالقيمة ّّ–بين ّاالسترداد ّسعر 6ّأو

ّعمرّ ّمدى ّعلى ّتتراكم ّفائدة ّاإلصدار وسعر
ّالكمبيالة؛ّ ّحالة ّفي ّكما ّالطريقة ّبنفس السند
ّوتصنيفّ ّتجميع ّيتم ّأنه ّفحيث ّذلك، ومع

ّتكون ّما ّعادة ّزمنية ّلفترات أقصرّّالحسابات
ّتوزعّ ّأن ّمن ّالبد ّفإنه ّالسند ّعمر ّمن بكثير

ّالفترات ّهذه ّعبر ّالفائدة ّيمكنّ. ّالتي والطريقة
ّ.منّخاللهاّالقيامّبذلكّموضحةّأدناه

 (كوبون)سندات بدون قسيمة 
ّهيّأوراقّماليةّ 37-876 السنداتّبدونّقسيمة

ّتعطيّ ّوال ّللكمبياالت؛ ّمماثلة ّاألجل طويلة
ّثابت ّنقدي ّدخل ّأي ّفي ّالحق أوّّأصحابها

متغير،ّولكنّفقطّالحقّفيّالحصولّعلىّمبلغّ
ّوفائدةّ ّالدين ّألصل ّكاسترداد ّوثابت محدد

ّمحددة ّتواريخ ّأو ّتاريخ ّفي وعندماّ.متراكمة
ّتباعّبسعرّيكونّ ّالسنداتّعادةّما تصدرّهذه
أقلّبكثيرّمنّالسعرّالتيّتستردّبهّعندماّيحينّ

ّاستحقاقها ّأجل .ّ ّأن ّسعرLّّوبفرض تساوي
ّ ّو Fّّاإلصدار، ّبالتالي، F-Lّسعرّاالسترداد،

ّعلىّ ّالمدفوعة ّأو ّالمقبوضة ّالفائدة ّقيمة هو
والبدّمنّأنّتوزعّهذهّالفائدةّ.ّمدىّعمرّالسند

وأحدّ.ّعلىّمدىّالسنواتّوحتىّأجلّاستحقاقها
ّالفائدةّ ّبأن ّاالفتراض ّهو ّالممكنة األساليب

ّ ّقدره ّوفقrّّبمعدل ّسنة ّكل ّنهاية ّإبان يمنح
ّم ّعلى ّثابت ّسنوي ّالسند،ّمعدل ّعمر دى
ّ.F=L(1+r)nوهكذا،ّتكونّالقيمةّالنهائيةّ

ّّيطلقّعلى 37-873 ّالفائدة المسمب   rّمعدل
r=(F/L)1/n-1ّالتالي  ّ ّحيثّّ ،nّّهيّعدد

ّأجلّ ّوحتى ّاإلصدار ّوقت ّمن السنوات
ّاالستحقاق ّالفائدةّ. ّعلى ّنحصل ّثم ومن

ّ ّالسنوات ّعدد ّخالل حيثtّّّّالمتراكمة
rL(1+r)t-1ّّّّّحيث،tّّ=3ّيةّالسنةّفيّنها

ّ.األولى
ّالمتراكمةّكلّعامّ 37-878 يعادّاستثمارّالفائدة

ّالبدّ ّوبالتالي، ّحامله؛ ّقبل ّمن ّالسند ّفي ّالفائدةّفعليا  ّلقيمة ّمساوية ّمزدوجة ّإدخاال ّقيد من
ّلمزيدّمنّّالمستحقة فيّالحسابّالماليّكحيازة

ّ ّالسند ّصاحب ّقبل ّمن (ّالدائن)السندات
ّقبل ّمن ّالسندات ّمن ّلمزيد ّإضافي ّوكإصدار

ّ(.المدين)المصدرّ
السندات األخرى بما في ذلك السندات ذات الخصم 

 العميق
ّنقديّثابتّ 37-874 ّالسنداتّدخل ّمعظم تدفع

أوّمتغير؛ّكماّيمكنّكذلكّأنّتصدرّبخصمّأوّ
وفيّمثلّهذهّالحاالت،ّتكونّ.ّبقسطّ–ربماّّ–
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ّحامليّ ّقبل ّمن ّالقبض ّالمستحقة الفائدة
ّ:السنداتّمؤلفةّمنّمكونين

ّالدخلّالنقديّالمقبوضّمنّمدفوعاتّالكوبونّ .أّ قدر
ّكلّفترة؛ّباإلضافةّإلىّ

ّالتيّتعزىّإلىّالفرقّ .بّ ّالمتراكمةّكلّفترة قدرّالفائدة
ّ.بينّسعرّاالستردادّوسعرّاإلصدار

يحسبّالمكونّالثانيّبنفسّالطريقةّالمتبعةّمعّالسنداتّ
ّ ّقسيمة ّكوبون)بدون ّوفيّ( ّأعاله؛ ّالمبين ّالنحو على

ّالسن ّالفائدةّحالة ّمعظم ّفإن ّالعميق، ّالخصم ّذات دات
ّوسعرّ ّاالسترداد ّسعر ّبين ّالفرق ّإلى ّيعزى المتراكمة

ّتعرضّبعضّالسنداتّ.ّاإلصدار وعلىّالطرفّاألخر،
ّ.تدفقّللدخلّإلىّاألبدّوالّتستردّمطلقاّ 

 مرتبطة ال عدا األسهم ماليةالوراق األ مؤشر 
37-873 ّ ّّاألوراقمؤشر ّاألسهمّالمالية عدا

أدواتّماليةّحيثّتكونّفيهاّمبالغّالمرتبطةّهيّ
ّ ّالكوبون ّالفائدة)مدفوعات ّالدينّ( ّأصل أو

ّعامّ ّسعر ّبمؤشر ّمرتبطا  ّكالهما ّأو ّأوّالمستحق ّما ّسلعة ّبسعر ّخاصّأو ّسعر ّبمؤشر أو
ّمختلفةّ ّطرائق ّوهناك ّالصرف؛ ّلسعر بمؤشر
ّمستّوموصىّبهاّللتعاملّمعّقيدّالمعامالتّتبعا ّلنوعّ ّلتحسين ّالمستخدم ّالمبلغّالمؤشر ى
ّعلىّ ّوباالعتماد ّالفائدة ّالتيّترتبطّبه األصيل
ّوالمبلغّ ّالفائدة ّمن ّكل ّبها ّالمقوم العملة

ّ.األصيل
ّالذيّ 37-878 ّالمبلغ ّبين ّالمقايسة ّآلية تربط

ّمدفوعاتّ ّأو ّاالستحقاق ّأجل ّعند ّدفعه سيتم
ّعليهاّ ّمؤشراتّمتفق ّوبين ّكالهما ّأو الكوبون
ّبشكلّ ّالمؤشرات ّقيم ّتعرف ّوال ّاألطراف؛ بين

ّمسبق ّيكونّ. ّالتي ّالمديونية ّألوراق وبالنسبة
ّأجلّ ّعند ّدفعه ّسيتم ّالذي ّللمبلغ ّمقايسة فيها
ّمعروفةّ ّالمؤشرات ّقيم ّتكون ّفقد االستحقاق،

ّاالسترداد ّوقت ّفقط ّيمكنّ. ّال ّلذلك، وكنتيجة
ّوجهّ ّعلى ّاالسترداد ّقبل ّالفائدة ّتدفقات تحديد

ّاليقين ّأوّ. ّتراكمات ّبتقدير ّيتعلق وفيما
ّالمؤشراتّمتحصالتّال ّقيم ّتكون ّأن ّقبل فائدة

المرجعيةّمعروفة،ّيلزمّاستخدامّبعضّالمقاييسّ
وفيّهذاّالصدد،ّمنّالمفيدّالتمييزّبينّ.ّالبديلة

ّ:الترتيباتّالثالثةّالتالية
مقايسةّمدفوعاتّالكوبونّوحدهاّبدونّمقايسةّللمبلغّ .أّ

ّالواجبّدفعهّعندّأجلّاالستحقاق،
ّ .بّ ّعند ّدفعه ّالواجب ّالمبلغ ّاالستحقاقّمقايسة أجل

ّبدونّمقايسةّلمدفوعاتّالكوبون،ّو
ّأجلّ .جّ ّعند ّدفعه ّالواجب ّالمبلغ ّمن ّلكل مقايسة

ّ.االستحقاقّولمدفوعاتّالكوبون
ّيتعلقّبأوراقّالمديونيةّ ّفيما تنطبقّالمبادئّالمبينةّأدناه
ّالمرتبطةّبمؤشرّعلىّكلّأدواتّالدينّالمرتبطةّبمؤشر

ّتكونّمدفوعاتّالكوبونّوحدهاّ 37-870 عندما
تبطةّبمؤشر،ّيعاملّالمبلغّالكاملّالناتجّعنّمّر

ّالفترةّ ّخالل ّمتراكمة ّفائدة ّأنه ّعلى المقايسة
المغطاةّمنّقبلّالكوبون؛ّومنّالمحتملّإلىّحدّ
ّبحلولّوقتّتجميعّوتصنيفّالبياناتّ ّأنه بعيد
ّتاريخّ ّمر ّقد ّسيكون ّبالتقرير ّالمشمولة للفترة

الكوبونّوبالتاليّتضحىّقيمةّالمؤشرّّمدفوعات
ّروفةمع ّلمّ. ّالكوبون ّدفعة ّتاريخ ّيكون وعندما

ّهذاّ ّخالل ّالمؤشر ّفي ّالتحرك ّفإن ّبعد، يمر
ّمنّ ّالمغطاة ّبالتقرير ّالمشمولة ّمنّالفترة الجزء
ّتراكمّ ّلحساب ّاستخدامه ّيمكن ّالكوبون قبل

ّ.الفائدة
37-877 ّ ّيكون ّعندّّالمبلغعندما ّدفعه الواجب

ّحسابّ ّيصبح ّبمؤشر؛ ّمرتبط ّاالستحقاق أجل
ّاالستردادّتراكماتّالفائد ّقيمة ّألن ّغيرّمؤكد ة
وفيّبعضّالحاالت،ّيكونّالوقتّ.ّغيرّمعروفة

ّفيّ ّعديدة ّسنوات ّاالستحقاق ّأجل حتى
وهناكّأسلوبينّيمكنّإتباعهماّلتحديدّ.ّالمستقبل

ّ.تراكمّالفائدةّفيّكلّفترةّمحاسبية
ّلمقايسةّ .أّ ّنتيجة ّمحاسبية ّالمتراكمةّخاللّفترة الفائدة

ّأج ّعن ّدفعه ّالواجب ّيتمّالمبلغ ّقد ّاالستحقاق ل
حسابهاّباعتبارهاّالتغيرّفيّقيمةّهذاّالمبلغّالمتبقيّ
ّالمحاسبيةّالذيّيكونّناجما ّ ّالفترة ّ.عنّتحركّفيّالمؤشرّذاتّالصلةبينّنهايةّوبداية

ّتثبيتّوتحديدّ .بّ ّطريق ّعن ّالفائدة ّتراكمات ّتحدد قد
ّتكونّ ّلذلك، ّوتبعا  ّاإلصدار؛ ّعند ّالتراكم معدل

ّ–بينّسعرّاإلصدارّوتوقعّالسوقّالفائدةّهيّالفرقّ
ّاالبتداءّ ّالمدفوعاتّالتيّسيتعينّعلىّّ–عند لكافة

ّفائدةّ ّأنه ّعلى ّالمبلغ ّهذا ّويقيد ّسدادها، المدين
ّاألداة ّعمر ّمدى ّعلى ّتتراكم ّاألسلوبّ. ّهذا ويقيد

ّوهوّ ّكدخل، ّاإلصدار ّعند ّاالستحقاق ّعند عائد
ّإنشاءّ ّلحظة ّالمتوقعة ّالمقايسة ّنتائج ّيتضمن عائد

ّألداةا ّالكامنّعنّ. ويؤديّأيّانحرافّفيّالمؤشر
ّخسائرّ ّأو ّأرباح ّإلى ّاألصل ّفي ّالمتوقع المسار
ّعمرّ ّطوال ّأثارها ّتخفى ّلن ّعادة ّوالتي حيازة،

ّ.األداة
باستخدامّ)فيّحينّأنّاألسلوبّاألولّ 37-875

ّالمؤشر ّفي ّالتحرك ّأنّ( ّإال ّالبساطة ّميزة له
ّتشملّجميعّالتغيراتّوالتقلباتّفيّقيمةّ الفائدة
المبلغّالواجبّدفعهّعندّأجلّاالستحقاقّفيّكلّ
ّذاتّ ّالمؤشر ّفي ّللتحرك ّنتيجة ّمحاسبية فترة
الصلة؛ّفإذاّماّكانّهناكّتقلبا ّكبيرا ّفيّالمؤشرّ
ّفيّ ّسالبة ّفائدة ّعن ّاألسلوب ّهذا ّيسفر فقد
بعضّالفتراتّعلىّالرغمّمنّأنّأسعارّالفائدةّ
ّقدّ ّالجارية ّالفترة ّوفي ّاإلصدار ّوقت السوقية

ّموجبةتك ّون ّتتحركّ. ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّالحيازة ّوخسائر ّأرباح ّمثل ّالتقلبات ويتفادىّ.

ّ ّالثاني ّعندّ)األسلوب ّالمعدل ّوتثبيت تحديد
ّاإلصدار ّأنّ( ّغير ّالمشكالت، ّهذه مثل

التدفقاتّالنقديةّالفعليةّالمستقبليةّقدّتتباينّعنّ
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ّتتحققّ ّلم ّالمتوقعّفيّالبدءّما التدفقاتّالنقدية
ّالتقديريةبالضبطّال ّيعنيّ.ّتوقعاتّالسوقية وهذا

ّالّتكونّ ّقد ّاألداة ّعمر ّامتداد ّعلى ّالفائدة أن
ّوسعرّ ّاإلصدار ّسعر ّبين ّللفرق مساوية

ّ.االسترداد
يسيرّاألسلوبّاألولّبشكل37-871ّّ 37-871

ّالنطاقّ ّواسعة ّمقايسة ّتستخدم ّعندما جيد
ّالمدرجةّ) ّالمؤشرات ّكافة ّحسابها ّفي يدخل

ّبالسوق ّدفع( ّالواجب ّأجلّّللمبلغ عند
ّ ّسعرّ)االستحقاق ّمؤشر ّالمثال، ّسبيل على
حيثّأنّمثلّهذهّالمقايسةّيتوقعّأنّ(ّالمستهلك

ّمعّمرورّالوقت؛ّ ّنتائجّتتغيرّعلىّنحوّسلسلّنسبيا  ّعن ّاألسلوبّاألول ّيسفر ّقد ّذلك، ومع
غيرّبديهيةّعندماّتجمعّمقايسةّالمبلغّالواجبّ
ّلكلّ ّوبواعث ّدوافع ّاالستحقاق ّأجل ّعند دفعه

ّ ّمن ّالحيازة ّوأرباح ّالفوائد ّسبيلّ)إيراد على
المثال،ّسعرّسلعةّماّأوّأسعارّأسهمّعاديةّأوّ

ّتشملّ(.ّأسعارّالذهب ّوبناءا ّعلىّذلك،ّعندما ّدافعّأوّباعثّلربحّحيازة ّماّّ–المقايسة عادة
تكونّالمقايسةّقائمةّعلىّمفردةّواحدةّومحددةّ

ّ ّضيقا  ّاألسلوبّالثاني،ّّ–تحديدا  ّحينئذ يفضل
ال ّينبغيّاستخدامّاألسلوبّاألولّلقياسّتراكمّوا 

ّ.الفائدة
ّالواجبّ 37-856 ّالمبلغ ّمن ّكل ّيكون عندما

ّالكوبونّ ّومدفوعات ّاالستحقاق ّأجل ّعند دفعه
ّواسعةّ ّمرجعية ّبمفردة ّمقاسين ّسواء ّحد على
النطاقّيمكنّحينئذّحسابّتراكماتّالفائدةّخلالّ
ّعنصرين ّجميع ّطريق ّعن ّ ّمحاسبية :ّفترة

ّعن ّالناتج ّالكوبونّّالمبلغ ّمدفوعات مقايسة
،ّوالذيّ(870-37علىّالنحوّالمبينّفيّالفقرةّ)

ّقيمةّ ّفي ّوالتغير ّالمحاسبية، ّالفترة ّإلى يعزى
المبلغّالمتبقيّبينّنهايةّوبدايةّالفترةّالمحاسبيةّ
والذيّيرجعّإلىّالتحركّفيّالمؤشرّذاتّالصلةّ

(ّ ّالفقرة ّفي ّالموضح ّالنحو 877ّ-37)على
لّمنّالمبلغّالواجبّدفعهّوعندماّيكونّك((.ّأ)

ّعلىّ ّالكوبون ّومدفوعات ّاالستحقاق ّأجل عند
ّيشملّ ّضيق ّبمؤشر ّقياسيا  ّمرتبطين ّسواء ّتراكماتّحد ّتحديد ّيمكن ّحينئذ ّحيازة ّلربح دافع
ّتحديدّ ّخالل ّمن ّمحاسبية ّفترة ّألي الفائدة
ّاإلصدارّ ّعند ّاالستحقاق ّعند ّالعائد وتثبيت

ّ(.ب)877ّ-37علىّالنحوّالموضحّفيّالفقرةّ
ّفيهاّ 37-853 ّيكون ّالتي ّسواء ّالدين أدوات

ّأوّ ّاالستحقاق ّأجل ّعند ّدفعه ّالواجب المبلغ
مدفوعاتّالكوبونّمرتبطينّبمؤشرّلعملةّأجنبيةّ
ّاألجنبية؛ّ ّبالعملة ّمقومة ّكانت ّلو ّكما تعامل
ّاالقتصاديةّ ّوالتدفقات ّالفائدة ّحساب وينبغي
ّلهذهّ ّبالنسبة ّالمخزونات ّومستويات األخرى

امّنفسّالمبادئّالتيّتطبقّعلىّاألدواتّباستخد
ّاألجنبية ّبالعملة ّالمقومة ّاألدوات ّأنّ. وينبغي

ّالعملةّ ّباستخدام ّالفترة ّطوال ّالفائدة تتراكم
ّالفائدةّ ّوتحول ّالتقويم ّعملة ّباعتبارها األجنبية

ّالصرفّ ّأسعار ّباستخدام ّالمحلية ّالعملة إلى
ّالسوق ّفي ّالمتوسطة ّينبغيّ. ّمماثلة، وبصورة

ّا ّالمبلغ ّاألجنبيةّتقييم ّالعملة ّباستخدام لمتبقي
ّسعرّالصرفّفيّ ّللحسابّمعّاستخدام كوحدة
نهايةّالفترةّلتحديدّالقيمةّبالعملةّالمحليةّلمجملّ

ّالدينّ ّمتراكمة)أداة ّفيّذلكّأيّفائدة ّبما فيّ(
ّالدولي ّاالستثمار ّمركز ّفيّ. ّالتغيرات وتعامل

القيمّالسوقيةّألوراقّالمديونيةّالتيّتكونّناتجةّ
ركاتّفيّسعرّالصرفّأوّلتغيراتّفيّعنّتح

ّ.سعرّالفائدةّعلىّأنهاّإعادةّتقييمات
ّالماليةّ 37-858 ّاألوراق ّمع ّالحال ّهو وكما

ّللمقايسةّ ّنتيجة ّالمتراكمة ّالفائدة ّفإن األخرى،
قيدّتلكّاإلضافاتّالتيّتحدثّعلىّقيمةّالورقةّيعادّاستثمارهاّفعليا ّفيّالورقةّالمالية؛ّوالبدّمنّ

ّالحساب ّفي ّالورقةّالمالية ّلصاحب ّالمالية ات
ّ.ولمصدرها

 وأسهم صناديق االستثمار الحصص. 6
تحسبّرسومّالخدمةّالماليةّالمفروضةّ 37-854

ّ ّالمعامالتّفي ّصناديقّّالحصصعلى وأسهم
ّالماليةوراقّاألاالستثمارّبنفسّالطريقةّكماّفيّ

ّالفرقّبينّسعرّالبيعّالخاصّبشركةّ علىّأنها
ّوب ّالمتوسط ّوالسعر ّالمالية ّالسعرّالوساطة ين

ّالمالية؛ّ ّالوساطة ّشركة ّشراء ّوسعر المتوسط
ّ.وتعاملّعلىّأنهاّرسومّصريحة

للشركاتّّالحصصدخلّاالستثمارّمنّ 37-853
ّوبالنسبةّ ّللشركات؛ ّالموزع ّالدخل ّشكل يأخذ
ّأرباحّ ّفيّشكل ّالموزع ّالدخل ّيكون للشركات،

ّموزعة ّدخلّ. ّيكون ّالشركات، ّألشباه وبالنسبة
ّأشب ّدخل ّمن ّسحوبات ّالشركاتاالستثمار .ّاه

ّاألرباحّ ّفإن ّالسابع، ّالفصل ّفي ّلوحظ وكما
ّدخلّ ّمن ّاألخرى ّالسحوبات ّأو الموزعة
الشركاتّتقيدّكدخلّاستثمارّوقتماّيتمّالبدءّفيّ
ّفيهاّ ّالمدرجة ّاألسعار ّبقائمة ّاألسهم تسعير
ّربح ّقسيمة ّبدون ّأو ّكوبون ّبدون ّأنها .ّعلى

ّغيرّ ّللغاية ّمختلفّلألرباحّالكبيرة ويسجلّقيد
تماشيةّمعّالخبرةّالمؤخرةّحولّمقدارّالدخلّالم

ّالشركات ّعلىّمالك ّللتوزيع ّالمتاح ّأيّ. ويقيد
ّ ّفائضّكسحبّمنّحقوقّالملكية مقيدةّ)توزيع

ّالمالي ّالحساب ّفي ّدخلّ( ّمن ّكجزء وليس
ّاالستثمار ّوالعشرينّ. ّالثاني ّالفصل ويناقش

ّ.حالةّاألرباحّاالستثنائيةّللشركاتّالعامة
ّاال 37-858 ّلمنشآت ّاألجنبيّوبالنسبة ستثمار

المباشر،ّسيتواجدّأيضا ّدخلّاستثمارّفيّشكلّ
ّ.أرباحّمعادّاستثمارها

ّيتأتىّ 37-850 ّاالستثمار، ّلصناديق بالنسبة
ّدخلّ ّمسحوبات ّشكل ّفي ّالدخل عنصر
ّصندوقّ ّفي ّالمشتركين ّللمساهمين استثمار
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ّتبينّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّوفي استثمار؛
ّالمكت ّاالستثمار ّلدخل ّالكاملة ّعلىّالقيمة سب

ّحسابّ ّفي ّالمساهم ّعلى ّتوزيعها ّيجرى أنه
ّاستثمارّفيّ ّإعادة توزيعّالدخلّاألوليّمعّقيد

ذاّماّكانّصندوقّ.ّالحسابّالمالي ّاألجنبيّومعّذلك،ّوا  ّلالستثمار ّمنشأة ّاألخر االستثمارّهو
ّأنّ ّقبل ّاستثمارها ّاألرباحّالمعاد ّتقيد المباشر،

ّالمساهم ّعلى ّالمتبقي ّاالستثمار ّدخل ينّيوزع
ّ.فيّصندوقّاالستثمار

ّحدّوكماّلوحظّأنفا ،ّفقدّيكونّهناكّأرباحّ 37-857 ّعلى ّوحقيقية ّاسمية ّكبيرة؛ ّحيازة وخسائر
ّصناديقّ ّوأسهم ّالعادية ّاألسهم ّعلى سواء

ّ.االستثمار
تشملّاإلدخاالتّفيّالحساباتّالماليةّ 37-855

المرتبطةّبحيازةّحقوقّملكيةّأوّأسهمّعاديةّمنّ
ّممي ّنوعين ّالمفاهيمية ّمنّالناحية زين

ّاألسهمّ ّمبادلة ّهو ّاألول ّالنوع المعامالت؛
العاديةّوأسهمّصناديقّاالستثمارّبينّالوحداتّ

ّالمؤسسية ّالمعامالتّ. ّتقييم ّيتم ّألنه بالسعرّالمتوسطّفالبدّأنّيكونّإجماليّعملياتّونظرا 
ّالتصرف ّعمليات ّإلجمالي ّمساوية .ّاالستحواذ

ّالصافيّهوّعرضّالتغيرّ ّفإنّاألثر وبالتالي،
ّالقطاعّ ّفبل ّمن ّاألسهم ّحاملي ّتركيبة في

ّالعالم ّبقية ّومع ّالمؤسسي ّمنّ. ّالثاني والنوع
ّهوّ ّالحساباتّالمالية ّفي المعامالتّالمتضمن
ّلألرباحّ ّاستثمار ّإعادة ّأي ّعلى الحصول
ّفيّ ّالمقيد ّالخارج ّإلى ّللتدفق ّاألخر والطرف
ّقبلّ ّمن ّالدفع ّالمستحق ّاالستثمار ّدخل إطار

عنصرّإعادةّالتقييمّبينّوعندّحسابّ.ّالشركات
الميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةّوالختامية،ّالبدّمنّ
ّاستثمارّ ّإعادة ّشرط ّاستبعاد ّبضرورة العناية

ّ.األرباح
 المشتقات المالية. 7 

ّرسمّ 37-851 ّيتضمن ّقد ّمالي ّمشتق ترتيب
ّصريحّ ّكرسم ّعرضه ّينبغي ّما ّوهو إنشاء
محملّمنّقبلّالمؤسسةّالماليةّالمعنيةّومدفوعّ

حاملّالمشتقّالمالي؛ّوبالنسبةّلبعضّمنّقبلّ
ّالقائمةّ ّالمنتجات ّوخاصة ّالمالية، المشتقات
ّالماليةّ ّالمؤسسة ّتتصرف ّفقد ّالخيارات، على
كماّلوّأنهاّصانعّسوقّومنّثمّتبيعّالمنتجاتّ

ويعاملّهذاّ.ّبهامشّبينّسعريّالطلبّوالعرض
ّمعّ ّالحال ّهو ّكما ّخدمة ّكرسوم الهامش

ّ.األدواتّالماليةّاألخرى
ّلمشتقّماليّأجلّت 37-816 ّاألولية ّالقيمة كون

ّ ّأمامي ّأوّ)أو ّمعينة ّإرشادية ّنقطة ّإلى مستند
ّمعيارّمعين ّحالماّ( ّيكتسبّقيمة ّولكنه صفر؛

ّالتيّ ّفيّالظروفّواألوضاع ّتغيرا  ّماليةّيكونّهناك ّحماية ّلتوفير ّالمالي ّالمشتق يصمم

ّضدها ّبوجودّ. ّويسلم ّيدرك ّالنقطة، ّهذه وعند
ّم ّمقابل ّوخصم ّمالي ّويقيدانّأصل تطابق

ّالحسابّ ّفي ّالمالية ّالمشتقات ّفي كمعاملة
ّالمالي ّفيّ. ّالقيمة ّفي ّالالحقة ّالتغيرات وتقيد

ّالتقييم ّإعادة ّحساب ّالقيمةّ. ّأصبحت ّما ذا ّالماليّوا  ّالمشتق ّلحامل ّخصم ّيصبح سالبة،
ّ.وليسّأصال ّوأصال ّوليسّخصما ّللبائع

ّقيمةّ 37-813 ّللخيارات ّيكون ّاالبتداء، عند
ّما ّعادة ّالمدفوعّّكوجبة ّللقسط ّمساوية تكون

ّالمشتقاتّ ّفي ّكمعاملة ّذلك ّويقيد إلنشائها؛
وبعدّذلك،ّيقيدّأيّ.ّالماليةّفيّالحسابّالمالي

ّأوّودائما ّ.ّتغيرّفيّالقيمةّفيّحسابّإعادةّالتقييم ّوخصم ّللمشتري ّأصل ّالخيارات ّتكون ما
ّ.التزامّللبائع

ّمتراكمّ 37-818 ّاستثمار ّدخل ّهناك ّيكون ال
ّ.علىّمشتقّمالي

 سهم الموظفين ألخيار عقد ال. 8
ّالسابع،ّ 37-814 ّالفصل ّفي ّموضح ّهو كما

سهمّالموظفينّقدّيشكلّألخيارّعقدّالفإنّمنحّ
ّجزءا ّمنّتعويضاتّالموظفين؛ّوجميعّالمسائلّ ّالالمتصلة ّعقد ّتمتّألخيار ّالموظفين سهم

ّ.مناقشتهاّفيّالجزءّالسادسّمنّهذاّالفصل
 الدفع/ برسم القبضالحسابات األخرى . 9
ّالقبضالحساباتّاألخرىّ 37-813 ّبرسم الدفعّ/

ّمميزةّ ّتراكمية ّتعديالت ّاألساس ّفي هي
ّاالئتمانّ ّويشير ّوالسلف؛ ّالتجاري باالئتمان
ّالسلعّ ّفيها ّتكون ّالتي ّالحالة ّإلى التجاري
.ّوالخدماتّقدّتمّتسليمهاّولكنّلمّيتمّالدفعّبعد

ّمقابلّعملّجاريّأوّ ّالسلفّإلىّالدفع وتشير
ّسد ّتم ّلقاءه،ّفيّحيزّالتنفيذ ّله ّدفعةّمسبقة اد

ّبعد ّتسليمها ّيتم ّلم ّالمنتجات ّولكن ّأنّ. بيد
ّ ّالدفع ّتمويل ّبطاقاتّّ–وسائل ّاستخدام مثل

ّ ّالرصيدّّ–االئتمان ّويعامل ّهنا؛ ّمدرجة غير
ّمثلّ ّالمدفوعات ّوتقيد ّكقرض، ّالبطاقات على
الفائدةّأوّالرسومّعلىّالمبالغّالمستحقةّكماّهوّ

ّ.الحالّبالنسبةّللقروض
ّالقبضّباتّاألخرىالحسا 37-818 ّبرسم الدفعّ/

ّلهاّ ّيكون ّأال ّيمكن ّالمحلية ّبالعملة المقومة
اسمية؛ّغيرّأنهّقدّيكونّّاقتناءوخسائرّّمكاسب

حقيقية؛ّوأيةّمفرداتّّاقتناءوخسائرّّمكاسبلهاّ
ّ ّلها ّيكون ّقد ّاألجنبية ّبالعملة ّمكاسبمقومة

ّ ّحدّّاقتناءوخسائر ّعلى ّوحقيقية ّاسمية حيازة
ّ.سواء

 :الخامسالجزء 
 والتراخيص عقود اإليجار, العقود
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
ّمقدمةةةةةةةة صّ
التداوالتّ/ّتسجلّالعديدّمنّالمعامالت 17-296

ّالحساباتّّالتي ّنظام ّفي ّاالقتصاد ّفي تجري
ّالقومية ّوحدتيّ, ّبين ّالتعاقد ّبشروط ّتحدد و

,ّوّتعدّغالبيةّالعقودّوحدةّتوفرّسلعة.ّالمؤسسة
ّ ّوحدة ّإلى ّأصل ّأو ّمبلغّّأخرىخدمة بتسديد

ربماّبعدّ)متفقّعليهّفيّوقتّمتفقّعليهّأيضاّ
ّمباشرة ّالسعر ّعلى ّاالتفاق ّتكتبّهذهّ(. ّقد و

انونياّأوّأنّتكونّغيرّرسميةّأوّالعقودّوّتلزمّق
ّالتقديرّ.ّحتىّضمنيةّفقط وّإذاّقبلتّوحدةّما

ّالمنشئ ّمن ّالمقدم ّتكاليفّ/ ّلتغطية المقاول
يتمّكتابةّالعقدّوّتلتزمّفالمعنىّ،ّ/ّالعملّالمحدد

ّقانونيا ّبه ّمكتبةّ. ّمن ّكتاب ّطلب ّتم ّ ّإذا و
وحدثّتأخيرّفيّالتسليم،ّفهناكّعقدّرسميّبينّ

يلّولكنّمنّغيرّالمرجحّأنّيكونّالمكتبةّوالعم
/ّوّعندما.ّقابلّللتنفيذّمنّقبلّأيّمنّالجانبين

وقتماّيسألّزبونّماّعنّتكلفةّخدمةّمعينة،ّماّ
إذاّكانتّلقصّالشعر،ّوّتوصيلّوّتسليمّمنتجّ

خدمةّالأوّالدخولّإلىّالسينماّ،ّفأنّقبولّ,ّثقيل
ّالمسعر ّبالسعر /ّ ّبقائمة يعدّّاألسعارالمدرج
ّأنّّوّ.قبولّضمني ّهيّمع ّالعقود جميعّهذه

مجردّاتفاقاتّحولّالشروطّالتيّيمكنّبموجبهاّ
ّإلىّ ّللعمالء ّواألصول ّوالخدمات ّالسلع توافر

ّالبند ّلهذا ّالقانونية ّالملكية ّجانب ّالمدىّ, فأن
ّ ّنظامّّالذيالوحيد ّفي ّالعقود ّهذه يميز

ّالقومية ّالحسابات ّالتيّ, ّالنقطة ّتحدد ّأنها هو
ّتسجيل ّيتم ّملةالمعاّعندها ّفيّ/ التداول

ّالحسابات ,ّ ّالوقت ّهو ّفيهّّالذيوهذا تتغير
ّاألصل ّأو ّوالخدمة ّالسلعة ّملكية ّبالنسبةّ. و

للخدمات،ّّيعدّهذاّدائماّعندماّتسلمّالخدمةّوّ
ّأنّتتزامنّالسلعّمعّوقت ّالتسليم/ ّميعاد ومعّ,

وّ,ّذلك،ّالّيحددّوقتّالتسجيلّأبداّبوقتّالدفع
ّوقتّالسداد ّبين ّأيّفرق ّيثير تغييرّوقتّّو,

ّإطارّالملكية ّفي ّالمالي ّالحساب ّفي ّما /ّقيد
ّ.ّبموجبّحساباتّأخرىّمستحقةّأوّمدفوعة

عقودّواتفاقاتّقانونيةّّهناكومعّذلك،ّ 17-297
ّ ّوالتراخيص ّاإليجار ّبعقود ّتوصف أوّ)أخرى

ّالتصاريح )ّ ّتؤثرّ, ّلشروطّاالتفاقّأن ّيجوز و
ّبموجبّ علىّوقتّتسجيلّالمعامالتّالتيّتتم

وكذلكّتصنيفّالمدفوعاتّوّأنّتخضعّ,ّاتفاق
ّلالتفاق ّالبند ّملكية ّالجزءّ. ّهذا ّالغرضّمن و

يةّتقديمّمنّالفصلّهوّتقديمّتوجيهاتّبشأنّكيف
ّبخصوص ّالمعامالت ّتسجيل ّو ّهذهّ/ بموجب

ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّتعقيدا ّاألكثر الترتيبات
ّ.القومية

 
البندّاألولّفيّالمناقشةّاهتمامّّيولىوّ 17-298

ّفيّ ّالمعترفّبها ّاإليجار ّعقود ّأنواع بمختلف
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّالتاليّ. ّالموضوع و
ّمعالجة ّهو ّللمناقشة ّالتراخيصّ/ معاملة

وّلهذاّأهميةّخاصةّ.ّامّالمواردّالطبيعيةالستخد
ّ ّتدعي ّعندما ّالموردّ/ ّملكية ّالحكومة تطالب

لكنّتوجهّوّككلّوّنيابةّعنّالمجتمعّالمحليّ
,ّتخاطبّأيضاّالمواردّالمملوكةّللقطاعّالخاص

ّبطبيعةّالحالّ مناقشةّمعاملةّّإلىوّيؤديّهذا
ّاألصولّ

عندماّتطالبّأكثرّمنّوحدةّبحقّالملكيةّ،ّأوّ
ّ.ّتستحقّأكثرّمنّوحدةّلمنافعّالملكيةّأن

ّ
ّباستخدامّّوال 17-299 ّالعقود ّبعض ترتبط

ّاألصول ّللمناقشةّ, ّالمطروحة ّاألولى ّالعقود و
وّالمقدمةّللقيامّ,ّّ(أوّالتصاريح)التراخيصّّهي

ّأصولّ ّأي ّعن ّالنظر ّبصرف ّمعينة بأنشطة
ّالنشاط ّفي ّاستخدامها ّيمكن ّهناّ. ّيوجد و

ّيتمّإصدا /ّرّالتراخيصمعالجاتّمختلفةّعندما
ّتعطىّمنّ ّوعندما ّالحكومة ّقبل ّمن التصاريح

ّأخرى ّمؤسسية ّوحدات ّقبل ّالتاليةّ. والنقطة
ّّلألخذ ّأصلّّهيباالعتبار ّالعقد ّيشكل عندما

.ّفيّحدّذاته،ّبصرفّالنظرّعنّموضوعّالعقد
وأخيراّ،ّتقدمّعدداّمنّالتوضيحاتّبشأنّتوقيتّ

ّ.ّوطبيعةّالمدفوعاتّالتيّتمتّبمقتضىّعقد
ّ
 عقود اإليجار .  ط
ّأنواعّمنّعقودّ 17-311 ّالتعرفّعلىّثالثة تم

ّعقودّ ّ؛ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي اإليجار
ّالمالية،ّ ّاإليجار ّعقود ّو ،ّ ّالتشغيلية اإليجار

ّالموارد ّإيجار ّوعقود ّعقودّ. ّمن ّكل ّتتعلق و
ّباستخدامّاألصولّغيرّالمالية وّ.ّاإليجارّهذه

يعدّالفرقّبينّالملكيةّالقانونيةّواالقتصاديةّهوّ
ّالت ّعقودّأساس ّمن ّالمختلفة ّاألنواع ّبين مييز
.3ّوتمّتفصيلّهذاّالتمييزّفيّالفصلّ,ّاإليجار

ّالقانونيّ ّالمالك ّهي ّالمؤسسية ّالوحدة تعد
ّ ّو ّالقانونّّالتيلألصل ّبموجب ّلها يحق

ّباألصل ّالمرتبطة ّبالمنافع ّالمطالبة ّعلىّ. و
ّاالقتصاديّ ّللمالك ّيحق ّذلك، ّمن النقيض

ّالمّر ّبالمنافع ّالمطالبة ّلألصل استخدامّبتبطة
ّقبولّ ّاقتصاديّبصفة ّفيّسياقّنشاط األصل

وّفيّكثيرّمنّاألحيانّ.ّالمخاطرّالمرتبطةّبه
ّاالقتصاديّ ّالمالك ّهو ّالقانوني ّالمالك يكون

ّيختلفا،ّفيجردّالمالكّالقانونيّ.ّأيضا أماّعندما
ّمتفقّ ّمدفوعات ّمقابل ّفي ّالمخاطر ّمن نفسه

ّ.عليهاّمنّالمالكّاالقتصادي
ّّ
 التأجير التشغيلي/ إليجار التشغيليةعقود ا. 1
17-311 ّ ّعقود ّمنّّهيّالتشغيليالتأجير النوع

ّ ّهوّّالذياإليجار ّالقانوني ّالمالك ّفيه يكون
ّمخاطرّ ّيقبل ّو ّاالقتصادي ّالمالك أيضا

ّ ّالتشغيل ّمنّو ّاالقتصادية ّالمنافع يتلقى
ّاألصل ّّاستخدام ّنشاط ّإنتاجيفي ّالمؤشرّ. و

نّالمالكّعلىّعقدّاإليجارّالتشغيليّهوّأنّيكّو
تقديمّأيّإصالحّوّصيانةّّمسئوالّعنالقانونيّ
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وّبموجبّعقدّاإليجارّالتشغيليّ.ّالزمةّلألصل
ّ.ّيبقىّاألصلّعلىّالميزانيةّالعموميةّللمؤجر

ّبموجبّ 17-312 ّالمدفوعة ّالمبالغ ّإلى ويشار
وتسجلّفيّشكلّ,ّعقدّإيجارّتشغيليّكإيجارات

ّما ّلخدمة ّمدفوعات ّ ّصفةّ. ّوصف ّيمكن و
التشغيليةّبسهولةّكبيرةّفيماّيتعلقّعقودّاإليجارّ

ّالتشغيل ّبمعدات ّاإليجارّ, ّتختصّعقود حيث
ّواألوناشّ ّبالمركبات ّاألحيان ّمن ّكثير في

وبصفةّعامة،ّوّرغمّذلك،ّقدّ.ّّوالحفاراتّالخ
تخضعّأيّنوعّمنّاألصولّغيرّالمالية،ّمنتجّ

ّالفكرية ّالملكية ّلعقدّ, ّالمالية ّغير ّاألصول أو
تتجاوزّالخدمةّالمقدمةّمنّوّ.ّالتشغيلياإليجارّ

ّاألصل ّتقديم ّمجرد ّالمؤجر ّقبل ّتشملّ, و
ّمثل ّأخرى ّعناصر
والراحةّوّالضمانّ،ّوالتيّيمكنّأنّتكونّهامةّ

وّفيّحالةّالمعدات،ّ.ّمنّوجهةّنظرّللمستخدم
ّللمعدات،ّ ّالمالك ّأو ّالمؤجر، ّيحافظ ّ ّما عادة
ّعملّ ّحالة ّفي ّالمعدات ّمن ّالمخزونات على

ّتأجي ّمن ّتمكن ّأوّجيدة ّالطلب ّعلى ّبناء رها
ّالقصيرةّالمالحظة ّيكونّ. ّأن ّيجب ّعادة و

ّوهذاّ ّالمعدات، ّتشغيل ّمتخصصّفي المؤجر
ّعامل

قدّيكونّمهمّللغايةّفيّحالةّالمعداتّالمعقدةّ،ّ
مثلّأجهزةّالكمبيوترّ،ّحيثّالّيملكّالمستأجرّ
ّالتسهيالتّ ّأو ّالالزمة ّالخبرات ّالموظفين و

ّصحيح ّبشكل ّأنفسهم ّالمعدات ّلخدمة ّقدّ. و
ّالمعداتّفيّحالّ ّباستبدال ّأيضا ّالمؤجر يقوم
.ّالتعطلّالخطيرّأوّالتوقفّالطويلّعنّالعمل

ّالمنشأةّوّفيّحالة ّيكونّالمؤجرّهوّ/ المبنى،
ّعلىّّالمسئول ّو ّللمبنى، ّالهيكلية ّالسالمة عن

فيّحالةّاألضرارّّالمسئولسيكونّ,ّسبيلّالمثال
ّيكونّ ّما ّعادة ّو ّطبيعية، ّكارثة ّعن الناجمة

عنّضمانّالمصاعدّوالتدفئةّوّمالئمةّّمسئول
ّ.عملّنظمّالتهويةّ

17-313 ّ ّالتشغيلي ّالتأجير ّعقود ّفيوضعت
ّلتل ّالذينّاألساس ّالمستخدمين ّاحتياجات بية

ّبشكلّ ّالمعدات ّمن ّمعينة ّأنواع ّإلى يحتاجون
العديدّمنّعقودّ/ّوّالّتزالّالكثير.ّمتقطعّفقط

ّفتراتّقصيرة ّالتشغيلّلمدة علىّالرغمّمنّأنّ,
ّ ّفترةّّاإليجارّيجددالمستأجر ّتنتهي عندما

ّقطعةّاإليجار ّنفس ّالمستخدم ّيستأجر ّقد ّو ،
ومعّذلك،ّمعّالتطورّّ.عدةّمناسباتّفيالمعدةّ

لألنواعّالمتزايدّالتعقيدّمنّاآلالت،ّوخاصةّفيّ
فيعدّّتقديمّالخدماتّوّ,ّّّّمجالّااللكترونيات

ّالعواملّ ّمن ّالمؤجر ّمن ّالمقدمة التسهيالت
.ّالهامةّالتيّقدّتؤثرّعلىّالمستخدمّأنّيستأجر

وّمنّالعواملّاألخرىّالتيّقدّتقنعّالمستخدمينّ
تّطويلةّبدالّمنّالشراءّعلىّمدىّفتراّلإليجار

تبعاتّالميزانيةّالعموميةّللمؤسسة،ّ/ّهيّعواقب
ّ.التدفقّالنقديّأوّااللتزامّبالضرائب

ّ
ّالماليعقود التأجير . 2

17-314 ّ ّاإليجارّّالماليالتأجير ّمن ّالنوع هو
ّيمررّّالذي ّقانوني ّكمالك ّالمؤجر ّفيه يكون

الملكيةّاالقتصاديةّللمستأجرّالذيّيقبلّمخاطرّ
ّ ّو ّمنّّحصليالتشغيل ّاقتصادية ّمنافع على

ّإنتاجي ّنشاط ّفي ّاألصل ّاستخدام وفيّ.
المقابل،ّيقبلّالمؤجرّحزمةّأخرىّمنّالمخاطرّ

وكثيراّماّتكونّالحالةّ.ّوالمكافآتّمنّالمستأجر
أنّالمؤجر،ّعلىّالرغمّمنّأنهّالمالكّالقانونيّ
ّلتسليمّ ّمادي ّمقابل ّأبدا ّيأخذ ّال لألصل،

ّيوافقّعلىّالتس ّإلىّاألصولّولكنّ ليمّمباشرة
وّالمؤشرّعلىّعقدّاإليجارّالماليّ.ّالمستأجر

ّالمالكّ ّعاتق ّعلى ّالمسئولية ّتقع ّأن هو
ّالزمةّ ّوصيانة ّإصالح ّأي ّلتقديم االقتصادي

ّلألصل .ّ ّالتأجير ّبموجب ّيظهرّالماليو ّو ،
ّوّ ّللمستأجر ّقرض ّكإصدار ّالقانوني المالك

وّيظهرّبعدّ.ّبهّيكتسبّالمستأجرّاألصلّالذي
ّاأل ّللمستأجرّذلك ّالعمومية ّالميزانية ّفي صل

ّكأصلّ ّالقرضّالمطابق ّيرد ّو وليسّللمؤجر؛
ّالتزاممنّالمؤجرّوّ وّ.مسؤوليةّمنّالمستأجر/

ّاإليجارّ ّعقد ّبموجب ّالمدفوعات ّتعامل ال
ّك ّوسدادّإالمالي ّفوائد ّكدفع ّلكن ّو يجارات

ّالقرض ّألصل ّمؤسسةّ. ّالمؤجر ّكان ّأذا أما
/ّاريفّأداريةمالية،ّيعاملّجزءّمنّالدفعّكمص

ّ(.FISIM)عمولةّ
وّفيّكثيرّمنّاألحيانّقدّتميزّطبيعةّ 17-315

لألصولّالمستخدمةّمنّّالمالياألصلّالتأجيرّ
ّسبيلّ ّعلى ّاإلنتاجي، ّنشاطه ّفي ّالمؤجر قبل

ّالمثال ّوّ, ّ ّللبنك، ّقانونيا ّتجاريةّمملوكة طائرة
ّالّ ّأن ّشأنه ّمن ّهذا ّو ّطيران، ّلشركة مؤجرة

ّ ّأدراك ّأي ّالطائرةّّإلظهارّاقتصادييجعل إما
أوّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّلهاّفيّحساباتّ

وّ.ّالبنكّأوّحذفهمّمنّحساباتّشركةّالطيران
ّ ّالجهاز ّّفييتجنب ّالشكلّّالماليالتأجير هذا

ّوّ ّالطائرة ّملكية ّتسجيل ّمن ّفيه ّمرغوب غير
التقليلّمنّقيمتهاّمعّالحفاظّعلىّصافىّقيمةّ
ّعقدّ ّمدة ّطوال ّالطرفين ّلكال ّصحيح الثروة

ّ.اإليجار
17-316 ّ ّالتأجير ّعن ّالشائع أنّّالماليومن

ّليسّ ّولكن ّاألصل، ّعمر ّمدة ّلكامل يكون
ّلذلك ّبالضرورة ّحاجة ّعقدّ. ّيكون ّعندما و
ّ ّحياة ّلكامل ّقيمةّّاألصلاإليجار ّستتوافق ،

ّللمبالغّ ّالحالية ّالقيمة ّمع ّالمحتسبة القرض
وسوفّتغطيّ.ّالمدفوعةّبموجبّاتفاقّاإليجار

ّاألصل ّتكلفة ّالقيمة ّالخدمةّّهذه ّرسم وتشمل
ّالمؤجر ّيتقاضاه ّالذي ّتردّ. ّأن ّينبغي و

ّكدفعّ ّالمؤجر ّإلى ّبانتظام المدفوعاتّالمدفوعة
ّدفعّللخدمةّوسدادّلرأسّالمال .ّللفوائدّ،ّوربما

شروطّاالتفاقّكيفّيمكنّتحديدّّفيوّلمّتقررّ
وّينبغيّأنّيتوافقّسدادّأصلّ,ّهذهّالثالثةّبنود

ّاأل ّقيمة ّفي ّاالنخفاض ّمع صلّالقرض
ّالثابت) ّالمال ّرأس ّالفائدةّّ(استهالك ّودفع ،

ّالمصاريفّ ّو ّاألصل ّإلى ّالمال ّرأس لعودة
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ّاإلدارية ّالمبلغّ/ ّمجموع ّبين ّللفرق العمولة
 .الواجبّدفعهّوهذينّالبندين

ّتقلّ 17-317 ّلمدة ّاإليجار ّيكونّعقد ّعندما و
عنّحياةّاألصلّ،ّفينبغيّأنّالّتزالّتقدرّقيمةّ

ّ ّباإلضافة ّاألصل ّبقيمة ّقيمةّالقرض إلى
العمولةّإلىّأنّتتمّبموجبّ/ّاإلداريةالمصاريفّ

وّفيّنهايةّعقدّاإليجار،ّ.ّشروطّعقدّاإليجار
ّ ّيظهر ّالعموميةّّاألصلفسوف ّالميزانية في

مساويةّلقيمةّالقرضّّقيمتهللمستأجرّوّستكونّ
ّالوقت ّذلك ّفي ّللمؤجر ّالمستحق ّهذهّ. وعند

النقطةّيمكنّإرجاعّاألصلّإلىّالمؤجرّإللغاءّ
ّفيّذلكّالشراءّا ّبما ّالترتيبّالجديد، لقرضّأو

قدّتصلّبينّالمؤجرّّالتيالمباشرّلألصل،ّوّ
ّاكتسابوّألنّعقدّاإليجارّيتطلبّ.ّوالمستأجر

ّوالمكافآتّ ّالمخاطر ّجميع ّموضوعيا المستأجر
المرتبطةّباألصل،ّوّإذاّكانّعقدّاإليجارّلمدةّ
ّماّ ّعادة ّفأنه ّلألصل، ّالمتوقع ّالعمر ّعن تقل

ّفيّيح/يقرر ّالمؤجر ّإلى ّاإليجار ّعقد ّقيمة دد
ّ ّالشروط ّأو ّاإليجار ّعقد ّمنّّالتينهاية يتم

وّيتحملّالمستأجرّ.ّخاللهاّتجديدّعقدّاإليجار
ّفيّ ّالقيمة ّاألصلّعن أيّاختالفّفيّأسعار

ّ.اتفاقّعقدّاإليجار
17-318 ّ ّالتأجير ّأن ّمن ّالرغم ّالماليوعلى

ّسنوات،ّفالّتحددّمدةّعقدّ ّيكونّلعدة عادةّما
ّإذاّكانّيعتبرّعقدّاإليجارّاإليجارّ ّتشغيليما

ّ ّتأجير ّماليأو ّمثلّ. ّالحاالت ّبعض وفي
ّيستأجرّ ّفربما ّمبنى ّيكون ّقد ّحتى ّأو المطار
لفتراتّقصيرة،ّوّربماّلسنةّواحدةّفقطّفيّمرةّ
ّكلّ ّالمستأجر ّيأخذ ّأن ّبشرط ّولكن ما،
ّبماّ المسؤوليةّعنّاألصل،ّفعلىّسبيلّالمثال،

ّ ّالصيانة ّأعمال ّعنّفيّذلكّجميع ّالتغطية و
حتىّعلىّالرغمّمنّ.ّالتلفّاالستثنائي/ّالضرر

قصرّفترةّاإليجار،ّوعلىّالرغمّمنّأنّالمؤجرّ
قدّالّيمكنّأنّيكونّمؤسسةّمالية،ّوّإذاّكانّ
ّالمخاطرّ ّجميع ّالمستأجر ّيقبل ّأن يجب
ّفضالّ ّاإلنتاج ّفي ّاألصل ّالستخدام المرتبطة
ّعنّالمكافآت،ّفأنّعقدّاإليجارّيعاملّباعتباره

وّ,ّّعقدّإيجارّماليّوّليسّعقدّإيجارّتشغيلي
ّ ّاألصل ّللمستأجرّّفييظهر ّالعمومية الميزانية

ّ.بقرضّمقابلّممتدّمنّالمؤجرّإلىّالمستأجر
ّأن 17-319 ّينبغي ّلذلك، أيّ تعامل ونتيجة

ّمن ّالنوع ّهذا ّفي ّمتخصصة التأجير،ّ شركة
 أو شركةّملكية قدّتسمى وعلىّالرغمّمنّأنهاّ

ّ تأجيرّشركة ّقروض كشركةالطائرات،  تقدم
ّللتأجير مالية ّمنهم األصول للوحدات إذاّ و.
 تنقسمف مالية، مؤسسة ليس المؤجر كان

ّالمبلغّإلىالمدفوعاتّ ّأصل  الفائدة و ّسداد
المالية،ّ المؤسسة هو المؤجر أماّإذاّكانّّ;فقط

فائدةّنظامّالحساباتّالقوميةّّإلىّ الفائدة فتقسم
ّ. (FISIM)اإلداريةالمصاريفّ/ّوّالعمولة

 
 األصول/ّعقود تأجير الموارد. 3
 
 اتفاق هوّاألصول/ّالموارد عقدّإيجار 17-311

  للمواردّالطبيعيةّالتيّ المالكّالقانوني بموجبه
ّ ّالحساباتّالقومية يعاملها ّمدةّ نظام علىّلها

 للمستأجر يجعلهاّمتاحة ّالذيالّنهائيةّوّ حياة
ّ مقابل في ّأنهّّ يسجلّ منتظم مبلغدفع على

 تسجل وّالّتزال.ّكإيجار يوصف و دخلّملكية
 حتىّلوّتم للمؤجر لميزانيةّالعموميةاّفي المورد

ّقبل ّمن ّالمستأجر استخدامها ّب. الّّالتفاق،او
 الطبيعية الموارد قيمة في انخفاض أي سجلي

ّالقومية ّالحسابات ّنظام  مشابهة كعملية في
ّ.تستهالكّرأسّالمالّالثابال

 
 الموضوعة لألصول التقليديةوّالحالةّ 17-311

 األراضي،ّوّلكنّتعاملّهي المورد الستئجارل
ّالطبيعية ّ الموارد ّأيضا  .الطريقةّبهذهعموما

 األجل طويلّإيجاريحررّعقدّ عندما باستثناء،
وّ,ّ لألراضي بيععلىّأنهّ فيوصفّ  ألراضيل

ّ.17ّ,328الفقرة سوفّنتناولهّبالتوضيحّفي
ّبم تسجل 17-312 ّالمستحقة  وجبالمدفوعات

 المدفوعاتّفقط، وّمثلّهذه الموارد، عقدّإيجار
منّ المزيد وّهناك.ّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّاإليجار مناقشةال ّعقود ّالمواردّ حول على
ّ في الطبيعية  .التاليالقسم

ّ
 الطبيعية  األصولالتراخيص والتصاري  الستخدام . ظ
وّكماّذكرّأعاله،ّفعادةّماّتصدرّفيّ 17-313

ّ ّالستخدام ّالتصاريح ّالبلدان ّمن ّاألصولكثير
ّلطبيعيةّ

ّملكيةّ ّالحكومة ّتولى ّمنذ ّالحكومة ّقبل من
ّككلّاألصول ّالمجتمع ّباسم ّفإنهّ. ّذلك، ومع

ّالمعامالت ّنفس ّتطبق
ّ ّكانت ّ ّالخاصّاألصولإذا ّللقطاع .ّمملوكة

ّاألصول
هناكّثالثّمجموعاتّأساسيةّمختلفةّ 17-314

ّاستخدامّ ّعلى ّتطبق ّقد ّالتي ّالشروط من
ّالطبيعيةّاألصول ّيجوز. ّأن ّالمالكّ/ يسمح

وّقدّيسمحّالمالكّ,ّّلإلفناءّاألصولالستخدامّ
ّ ّمنّّاألصولالستخدام ّممتدة ّلفترة

ّ ّ ّالمستخدم ّالتيّتجعل يسيطرّالوقتّبالطريقة
ّالوقتّعلى ّخاللّهذا ّاستخدامها ّلكن, هذاّّو

ّالقانوني ّالمالك ّمن ّتدخل ّأي ّحدث ّإذا /ّيقل
وّالخيارّالثالثّهوّأنّّيمدّأوّيحجبّ.ّالمؤجر
ّإذنّالمالك ّاألصلّ/ ّاستخدام ّاستمرار تصريح

ّ.ّمنّسنةّإلىّأخرى
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17-315 ّ ّبيع ّمن ّاألول ّالخيار ّربماّ)ينتج أو
ّمصادرة ّاألصل( ّإلىّ. ّالثاني ّالخيار ّيؤدي و

ّ ّهو ّو ّللمستخدم، ّاألصل ّعنإنشاء ّيتميز
ّاألصلّ ّقيمة ّتسمح ّحيث ّولكن ّنفسها الموارد

ّباستخدامه ّالمترابطة ّوالموارد ّالخيارّ. ّيرجع و
ّالموارد ّإيجار ّكعقد ّاالستخدام .ّالثالثّلمعالجة

ّبينّالخياراتّ وّيوضحّاالختالفّفيّالمعاملة
ّ ّوالثالثة ّترخيصّالهاتفّّفيالثانية سياقّحالة

انظرّنظامّ)التوصياتّّهذهالمحمول،ّوّتلخصّ
ّالقوميةالحس ّابات ّالمجلدّ: ّومالحظات أخبار
قبلّرؤيةّكيفّ((2112ّاألممّالمتحدةّ،ّ)،14ّ

ّبأنواعّ ّالثالثة ّالخيارات ّمن ّاختيار ّكل يتعلق
ّ.ّمختلفةّمنّالمواردّالطبيعية

 
أو السماح " الهاتف المحمول"معاملة تراخيص . 1

 طبيعية ما األصولالستخدام 
17-316 ّ ّالحالة ّعامّّالتيجلبت ّفي نشأت

عندّبيعّتراخيصّاستخدامّأطيافّالراديو2111ّ
لهواتفّالجيلّالثالثّالنقالةّموجةّمنّاالهتمامّ
ّالوصولّ ّفي ّترغب ّالتي ّالشركات ّقبل من
ّعلىّ ّكانوا ّوالذين ّاألطياف ّإلى الحصري

(ّغالباّعنّطريقّالمزاد)استعدادّلعملّمناقصةّ
ّإلىّ ّالوصول ّحقوق ّلشراء ّللغاية ّكبيرة بمبالغ

ّ.ّألطيافا
تمّاالتفاقّعلىّثمانيةّاستنتاجاتّفيماّ 17-317

ّالمحمول ّالهاتف ّبتراخيص ّيتعلق ّالسماحّ, و
ّ:ّللمصطلحاتّالمحدثة،ّوّهذهّهيّ

ّ.ّالطبيعيةّاألصوليشكلّالطيفّ .أّ
يشكلّترخيصّاستخدامّالطيفّأصلّوّيوضحّعلىّ .بّ

ّ ّالستخدام ّإذن ّّاألصولأنه ّو هيّّالتيالطبيعية
ةّوّمنّهذهّالفئةّمجموعةّفرعيةّمنّاألصولّالعام
 .ّالعقود،ّعقودّاإليجارّوالتراخيص

ّوالّ .جّ ّضرائب ّعادة ّالترخيص ّمدفوعات ّتعد ال
ّ.ّمشترياتّمنّالطيفّنفسه

ّ .دّ ّاألراضيتعد ّأنواعّ, ّوالطيف ّالمعدنية، الرواسب
ّاإليجارّ ّعقود ّتقوم ّلذلك ّو ّاألصول ّمن مماثلة

ّ.ّوالتراخيصّعلىّأساسّاستخدامّتلكّاألصول
ّدليسّهناكّمعيارّواح .هّ ّبينّ, ّللتمييز عالميّواضح

ّ ّاألخذ ّيجب ّو ّاألصول، ّوبيع ّاالعتبارّفيإيجار
 .ّبمجموعةّمنّالمعايير

ّمدفوعاتّ .وّ ّمعالجة ّنقطة ّالحاالت ّمعظم درست
 .ّالتراخيصّكشراءّلألصلّ،ّوليسّلإليجار

 .ّتتحركّقيمةّالرخصةّوقيمةّالطيفّبشكلّمتناظر .زّ
ّ.ّوّمزيداّمنّاألعدادّسيكونّمفيدّفيّالمستقبل .حّ

ّتحتّ 17-318 ّإليها ّالمشار ّاالعتبارات ّتعد و
ّإنتاجهاستةّفيّالعددّوّالمعادّ(ّس)االستنتاجّ

ّ.ّأدناه
المنافعّالتيّتفترضّمنّخاللّ/ّالتكاليفّوالفوائد .أّ

كثرتّ/ّكلماّزادت:ّحاملّاإلجازة/ّالمرخصّله
المخاطرّوالفوائدّالمرتبطةّبحقّاستخدامّاألصلّ
المتحملةّمنّقبلّالمرخصّله،ّتأرجحّتصنيفّ

.ّبدالّمنّاإليجارّمعاملةّاألصلّكالبيعّلألصل
ّ ّقبل ّو ّالمدفوعاتّّاالتفاقوهكذا، ّقيمة على

ّأوّ) ّ ّواحدة ّدفعة ّمبلغ ّطريق ّعن سواء
ّبالتقسيط ّ ّوالمنافعّ( ّالمخاطر ّجميع تحول

ّله ّللمرخص ّفعال ّبشكل ّاالقتصادية ّذلكّ, و
ّلبيعّأحدّاألصولّباإلشارة ّ إذا،ّوّمنّناحيةّ.

ّالمدفوعاتّعلىّالنتائجّ ّقيمة ّتعد ّال ّو أخرى،
ّسوىّ ّوالفوائد ّالترخيصّوالمخاطر منّاستخدام

وّيتميزّالوضعّبسهولةّ,ّنقلّجزئيّللمرخصّله
ّلإليجار ّكدفع ّتراخيصّالهواتفّ. ّحالة ّفي و

النقالة،ّفإنهّيتفقّعليّمجموعّالمبلغّالمستحقّ
ّ ّكثير ّفي ّاألحيانمسبقا ّمن ّدراسةّ. ّتعد و

الحالةّاالفتراضيةّإشارةّإضافيةّللدرجةّالتيّقدّ
تمررّبهاّالمخاطرّالتجاريةّللمرخصّلهّعندماّ

ّيفلس ّإذا. ّيسددّ, ّال ّالحالة، ّهذه ّمثل في
المرخصّأيّمنّالدفعّمقدماّمنّقبلّالمرخصّ
ّضدّ ّقوية ّحجة ّيشكل ّ ّشأنه ّمن ّوهذا له،

ّيبد ّكما ّو ّكإيجار، ّتوصيفّالمعاملة /ّتكبدفيو
ّالتجاريةّ ّالمخاطر ّجميع ّله ّالمرخص يتحمل

 .ّالمعنية
ّ

كماّهوّالحالّمعّغيرهّ:ّالدفعّمقدماّأوّالقسطّ .بّ
ّالمؤشرات ّمن ّحدّ, ّفي ّالدفع ّطريقة ّتكون ال

التخصيصّكأصولّأوّ/ّذاتهاّقاطعةّالوصفّ
ّإيجار ّدفع ّالدفعّ. ّوسيلة ّتعد ّعموما، و

ترخيصّحالةّماليةّوّليسّلهذهّّللحصولّعلى
ّكانّأوّلمّيكنّال ّإذا عواملّصلةّفيّتحديدّما

ّاألصول ّأحد ّهو ّالممارسةّ. ّتظهر ّذلك، ومع
ّمقدما ّاإليجار ّدفع ّأن ّطويلةّّالتجارية لفترات

ّالهاتف15-25ّّ) ّتراخيص ّحالة ّفي سنة
ّالمحمول ّللغاية( ّعادية ّغير ,ّ ّهذا ّيأتيو
 .ّانهّبيعّأحدّاألصولّالتفسيرّعلىلصالحّ

 
معاملةّالتراخيصّّتقترح:ّّطولّمدةّالترخيصّ .جّ

ّ ّأما ّلفتراتّطويلةّكبيعّلألصل، ّالتيالممنوحة
وّيعدّ.ّلفتراتّأقصرّتعاملّكمدفوعاتّلإليجار

ّالهاتفّ ّترخيص ّفي ّالمشارك ّالوقت إطار
ّ ّعاما25ّ-15)المحمول ّعادي( بوصفهّّغير
ّ ّو ّوّّالتيفترة ّلإليجار ّثابت ّمبلغ ّبها يحدد
ّ ّمنّيأتيبالتالي ّالتوضيحّالمزيد ّاإلشارة/

 .ّالتفسيرّكبيعّلألصولالحّلص
ّ

ّ .دّ ّالتحول ّالفعليّالواقعيقابلية ّأو ّ ّإمكانيةّ: تعد
ذاّ ّوا  ّالملكية ّعلى ّقوي ّمؤشر ّالترخيص بيع
ّلوصفّ ّقوي ّشرط ّيعتبر ّفهذا ّالقابلية، وجدت
ّلجهةّ ّالملكية ّحقوق ّلبيع ّالتراخيص قانون

وّعمليا،ّتعتبرّتراخيصّ.ّلطرفّثالث/ّخارجية
ّللتحّو ّقابلة ّ ّالمحمول ّمنّالهاتف ّكثير ّفي يل

ّ ّمباشرة ّإما ّبيعّ)األحيان ّمشروع ّقبل من
ّأخرى ّالترخيصّلشركة )ّ ّمباشرة ّغير عنّ)أو

ّ ّيتم ّالتي ّالمؤسسة ّخاللّّاقتنائهاطريق من
 (.ّاالستيالء
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ّ .هّ ّاإللغاء ّإمكانية ّالمفروضةّ: ّالقيود ّكانت كلما
ّالترخيصّ ّإلغاء ّعلى ّالمصدر ّقدرة ّعلى أقوى

ّتقديرها ّجلسة ّفي /ّ ّكلما ّأصبحتتصرفها،
.ّمعالجةّالحالةّأقوىّباعتبارهاّبيعّأحدّاألصول

التراخيصّبسهولةّّإلغاءوبالعكس،ّعندماّيمكنّ
بناءّعلىّتقديرّالمصدر،ّفالّتنقلّالملكيةّعنّ

ّللمرخصّله ّنقالّكامال ّالمخاطر ّو ّالفوائد وّ,
 .ّتأهلّالمعاملةّبسهولةّأكبرّكإيجار

 
ّاألساس .وّ /ّ ّالمبدأ ّاألعمالّو/ ّفيّعالم ّالمفهوم

ّالدولية ّالمحاسبة ّمعايير ّاألعمالّ: تعامل
ّ ّالدولية، ّالمحاسبة ّلمعايير ّوفقا ّفيالتجارية،

ّالطيفّ ّالترخيصّالستخدام ّاألحيان ّمن كثير
مرةّأخرى،ّوّالّيؤديّهذاّفيّحدّذاتهّ.ّكأصل

إلىّالمعالجةّوّذلكّألنّاألصلّفيّالحساباتّ
ّتختارّ ّحيث ّأخرى ّمناطق ّوهناك القومية،

رقامّفيّحساباتهمّبطرقّالّالشركاتّلعرضّاأل
ولكنّتوفرّالمعالجةّ.ّتتفقّمعّالحساباتّالقومية

ّالنقالةّّلالستحواذ ّالهواتف ّتراخيص على
كاستثمارّرأسّالمالّفيّحساباتّالشركةّحافزّ

لمعالجتهمّبطريقةّمماثلةّفيّالحساباتّّأضافي
ّ.ّالقومية

ّاالعتباراتّ 17-319 الّيجبّأنّتكونّكلّهذه
ابةّبيعّلألصلّوّالّمرضيةّلتميزّالرخصةّبمث

ّيفعلّ
ومعّ.ّاقتناعّاألغلبيةّالبسيطةّعلىّالرضاّبذلك

ذلكّ،ّوّمنّأجلّالتأهلّلالتفاقّعلىّاإليجار،ّ
ّ ّاألقل ّعلى ّاألنواعّّاالحتفاظفينبغي ببعض
ّ.التاليةّمنّشروطّالعقد

ّالتفاوضّ .أّ ّإعادة ّأو ،ّ ّاألجل ّقصيرة ّلمدة العقد
ّوّالّتوفرّمثلّهذه.ّعلىّفتراتّقصيرةّاألجل

ّ ّفائدة ّعندماالعقود ّأسعارّّللمستأجر ترتفع
السوقّلألصلّالمؤجرّبالطريقةّالتيّيرتفعّبهاّ

ّاألجل ّالثابتّطويل ّالعقد ّالمنافعّ. ّهذه ّتعد و
ّألصحابّ ّعادة ّتعود ّالتي ّمكاسب كحيازة

 .ّاألصول
ّ

ّللتحويل .بّ ّقابل ّغير ّالعقد ّقابليةّ. ّعدم تعد
ّكافياّ ّمعيارا ّليست ّلكنها ّو ّقوية التحويل

ةّمدفوعاتّالترخيصّكإيجار،ّألن،ّعلىّلمعالج
الرغمّمنّأنهّيمنعّالمستأجرّمنّحيازةّمكاسب،ّ
فإنهّالّيمنعّالمستأجرّمنّجنيّفوائدّاقتصاديةّ

علىّسبيلّالمثالّ،ّباستخدامّالترخيصّ)مماثلةّ
 (.ّفيّأعمالهم

ّ
ّعنّ .جّ ّنصوصّمفصلة ّالعقد ّيتضمن ّأن ينبغي

ّاألصول ّمن ّالمستأجر ّاستفادة ّكيفية ّغالبا. ّو
ّاالشتراطات ّهذه ّتظهر ّما ّفيّ/ النصوص

ّ ّفيهّاألراضيّإيجاراتحاالت ّيرغب ّالذي ّو ،
ّ ّعلى ّبالسيطرة ّاالحتفاظ ّعلى ّاستعمالالمالك

ّاألراضي ّوّمنّأمثلةّ. ّالتراخيص، ّفيّحالة و
أنّيوضحّّينبغيهوّأنّ,ّالشروطّمنّهذاّالقبيل

ّالمناطقّّأوّأنواعّالعمالءّ يجبّّالتيالعقدّما

ّتقدم ّأن /،ّ ّعلىّّتخدم ّقيودا ّيضع ّأن أو
 .ّاألسعارّالتيّقدّتفرضّعلىّالمستأجر

ّ
ّللمؤجرّ .دّ ّتعطي ّالتي ّالشروط ّالعقد ويتضمن

الحقّمنّجانبّواحدّإلنهاءّعقدّاإليجارّبدونّ
ّالمثال ّسبيل ّعلى ّتعويض، ّمنّ, الكفاية

 .ّاألصولّاألساسيةّمنّقبلّالمستأجر
ّ

ّ،ّ.ّس .هّ ّالعقد ّمدفوعاتّخاللّمدة يتطلبّالعقد
ّمقدما ّكبيرة ّمبالغ ّبدالّمنّدفع ّأنّهذاّ. ورغم
،ّوبالتاليّسمتهّفيالشرطّهوّفيّاألساسّماليّ

قاطعّعلىّنوعّعقدّاإليجارّ،ّ/ّالّيكونّحاسم
فإنهّقدّتشيرّإلىّوجودّدرجةّمنّالسيطرةّعلىّ

ّ ّالطيف ّاستخدام ّلتوجيه ّالضوئيالمؤجر وّ.
ّالمعا ّلجةتدعم /ّ ّ كانتّّإذاّكإيجارالمعاملة

ّبالعائدات ّترتبط ّالتيّاإليرادات/المدفوعات
ّ.ّيستمدهاّالمستأجرّمنّالترخيص

17-321 ّ ّالنظر ّالمجموعتينّّإلىويمكن هاتين
ّ ّكأكبر ّاالعتبارات ّتشابهمن ّمعين/ /ّتطابق

ّالملكيةّ ّمن ّاالقتصادية ّالملكية ّلتمييز خاص
ّالتأجيرّ ّبين ّالتمييز ّفي ّالمستخدمة القانونية

وّ.ّّعلىّالنحوّالمبينّأعالهّالماليوّّالتشغيلي
ّ ّالدفع ّلمعالجة ّالظروفّالمالئمة ّكاستحواذتعد

كدفعّإيجارّإرشاديةّوّليستّّمعاملتهلألصلّوّ
ّإلزامية ّقرارّبشأنّا. /ّلمعالجةّالمالئمةوّاتخاذ

بعضّالشروطّسيستلزمّّتلتقيالمناسبةّعندماّالّ
ّ ّالشروط ّتلك ّتسجيل ّكيفية ّفي لمّّالتيالنظر

ّتتالقى ّقرارّ. ّكان ّإذا ،ّ ّالمثال ّسبيل على
ّمقدمّ ّدفع ّتم ّقد ّولكن ّكإيجار ّالدفع معالجة
كبير،ّفينبغيّأنّيعاملّهذاّعلىّأنهّدفعّمسبقّ

ّ ّأساسّاالستحقاقو ّعلى ّيسجل ّذل. ّ،ّومع ك
ّلنّيكونّعلىّ ّالمستلم ّفأن ّالعقد ّتعليق ّتم إذا

ّ ّاستردادّالعتباراستعداد ّتسجيل تحصيلّ/
ّصعبا ّاالستحقاق ّأنّ. ّاألسباب ّأحد ّهذا و

الدفعاتّالمقدمةّوغالباّماّتكونّمؤشراّعلىّبيعّ
ّ.ّأحدّاألصولّبدالّمنّدفعّاإليجار

ّاألشكالّ 17-321 ّعلى ّالمبادئ ّهذه ّتطبيق و
أدناهّ،ّبدءاّّسيوصفّالرئيسيةّللمواردّالطبيعية

 منّأطيافّالراديو
ّ
 أطياف الراديو. 8
ّبيعاّ 17-322 ّالمحمول ّلترخيص ّالدفع يشكل

ّيكتسبّّلألصل ّعندما ّاإليجار، ّدفع وليس
ّالفعالةّّالمرخصّله ّاالقتصادية ّالملكية حقوق

ّ ّالطيف ّاستخدام ّوالمرئيّالضوئيخالل وّ.
لتقريرّماّإذاّكانّتمّتحويلّالملكيةّبشكلّفعاالّ

نّالمعاييرّالستةّالمذكورةّأعالهّيجبّأمّال،ّفإ
ّ.االعتبارأنّتأخذّبعينّ
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فعندماّيطبقّبيعّأحدّاألصولّوعندماّ 17-323
ّمعاملةّ ّفيتم ،ّ ّالترخيصّوالطيف ّحياة تتزامن

ّدفعّ
ّالترخيصّكبيعّالطيفّنفسه ّاألخيرةّ. ّالحالة و

ّمنحّتراخيصّإلىّأجلّ ّيتم ّعندما تطبقّدائما
 .ّغيرّمسمى

17-324 ّ،ّ ّاألصول ّأحد ّبيع ّيطبق عندما
ّالعمرّ ّعن ّالترخيص ّحياة ّتختلف وعندما
ّللطيف،ّّ ّاالفتراضي
ّكبيعّ ّترخيص ّعلى ّللحصول ّالدفع فيعامل
ّقبلّ ّمن ّالطبيعية ّالموارد ّالستخدام تصريح

ّ ّالقانوني ّالمرخص)المالك ّمالكّ( إلى
ّ(.ّالمرخصّله)االقتصاديةّ

ّكبيعّ 17-325 ّالترخيص ّاتفاقية ّتعامل عندما
ّفيّلألصولّف ّوالتيّأنشئتّقيمتها ّذاتها يّحد

ّوقتّ
فترةّالصالحيةّّانتهاءفهوّينحدرّمعّ.ّفيّبيعها
ّلينخفض /ّ ّنقطةّليهبط ّعند ّالصفر ّقيمة إلى

/ّ،ّتقلّّبالتشابه/ّوّبالتناظر.ّانتهاءّالترخيص
للمؤجرّعندماّيكتسبّّالمرئيتهبطّقيمةّالطيفّ

ّ ّيعاد ّو ّقيمة ّألنّّتأسيسهالترخيص تدريجيا
ّالترخيصّ ّانتهى ّمنّ. ّمزيد ّمع ّيتفق ّما هذا

ّأخرىّاحتمال ّالطيفّلفترة ّاستخدام ّلحق .ّبيع
ّمحايدّ ّتأثير ّوجود ّأيضا ّاإلجراء ّهذا يضمن

الكليّخاللّحياةّّلالقتصادعلىّالقيمةّالصافيةّ
 .ّالترخيص/ّالرخصة

ّ األراضي. 3
17-326 ّ ّبيع ّعندماّّفيّاألراضييجوز الحال

ّ/تنقل ّمؤسسيةّّالملكيةتحول ّوحدة ّمن القانونية
علىّأنهاّّاألراضيوّقدّالّتسجلّ.ّ)آخريإلىّ
ّمقيمةّمباعة ّغير ّوحدة ّإلى ّهذهّ. ّمثل ّفي و

ّالتيالحاالتّيتمّإنشاءّوحدةّمقيمةّافتراضيةّوّ
ّ ّعنوان ّغيرّّاألراضيتحمل ّالوحدة ّتملك ّثم ؛

ّ ّمن ّالملكية ّحقوق ّالمقيمةّالالمقيمة وحدة
ّ.(ّاالسمية

كثرّعرضةّفيّكثيرّوّنوعّاألصلّاأل 17-327
ّهوّ ّالمورد ّإيجار ّعقد ّإلى ّاألحيان من

ّاألراضي ّالمستأجرينّ. ّالمزارعين ّيدفع ّعادة و
ّللمالك ّمنتظم ّبشكل ّاإليجار ّاعتبارّ. ويمكن

ّاألراضيالمواردّعلىّاألرضّكبيعّّاإليجارعقدّ
ّجميعّ ّأو ّمعظم ّيرضي ّاإليجار ّعقد ّكان إذا

تّمثلّتلكّالمدرجةّفيّالمدفوعا,ّنفسّالمعايير
ّأليهاّ ّينظر ّالتي ّالمحمول ّالهاتف ّرخصة عن

ّيتمّتأجيرّ.ّبيعّألحدّاألصولّباعتبارها وعندما
فيّظروفّأخرى،ّفتسجلّالمدفوعاتّّاألراضي
ّ.ّاإليجارّبموجبّعقدّاإليجارّالمواردّأنهاعلىّ

ّتزالّ 17-328 ّال ّالقضائية، ّبعضّالواليات في
ّّاألراضي ّالقانونيةّّفيّاإلنشاءتحت الملكية

ّع ّفضال ّالمبانيللمالك ّمالك ّ ّن ّبذلتّ. إذا
ّبوصفهاّ ّهذه ّفتقيد ّإلىّالمالك، دفعاتّمنتظمة

ّاإليجار ّبعضّاألحيانّّومع. ّفي ّفإنه ،ّ ذلك
ّاألراضيتكونّالحالةّالتي،ّعلىّالرغمّمنّأنّ

،ّيحقّاحتاللهاّلفترةّّآخريتمتلكّقانونياّلوحدةّ
طويلةّممتدةّعنّدفعّدفعةّواحدةّمقدماّوّغالباّ

ّالمبنى ّحيازة ّيتم ّعندما ّالجزءّ. ّفي ّوضح كما
ّوهذاّ ّالسابق،

ّ ّأو ّكاقتناء ّالدفع ّتسجيل ّكاستحواذيقترح
ّاألصل ّتتغيرّ. ّعندما ّالحالة، ّهذه ّمثل وفي

ملكيةّالمبنىّ،ّفيشملّسعرّالشراءّعنصراّيمثلّ
ّ ّالحالية ّالمستقبلالقيمة ّفي ّاإليجار .ّلدفعات

ّفإنهّيتمّتسجيلّ ّالحالة، فيّّاألراضيوفيّهذه
ّالملكيةّ ّنقلت ّلو ّكما ّالقومية ّالحسابات نظام

ّإلىّجنبّمعّالبناءّفوقّ ّاألراضيجنبا .ّ،ّ إذا
ّفيّ

ّعنّ ّالمزيد ّفدفع ّاألراضي، ّإيجار ّمدة نهاية
ّاألجلّ،ّ ّأخرىّطويلة ّلفترة ّاإليجار ّعقد تمديد

كتكوينّ/ّكوينّلرأسّالمالّويجبّأنّيسجلّكت
ّبطريقةّّرأسمالي ّاألصول ّأحد ّعلى وكاستحواذ

ّالملكيةّ ّنقل ّلتكاليف ّمماثلة
ّ.ّعلىّشراءّوّبيعّأحدّاألصول

ّ
ّالخشب . 4
وّّلإلزالةتصريحّ/ّإذاّمنحتّوحدةّإذن 17-329

ّأوّ ،ّ ّالطبيعية ّالغابات ّمن ّمساحة تقطيع
ّ ّدونّأيّقيود ّلتقديرها ّ،ّّإلىللتقطيعّوفقا األبد

ّتشكل ّأحدّّو ّبيع ّالمالك ّإلى ّالمدفوعة المبالغ
ّ)األصول ّالغاباتّ. ّأراضى ّبيع ّتسجيل يمكن

ّ ّوحدة ّاألخشاب ّيتوقفّّاألراضيكبيع ّوهذا ،
ّ(ّ.ّعلىّاالستخدامّالمقصودّمنّكلّمنهما

ّللسلطةّ 17-331 ّالقطع ّإذن ّترك ّخيار يعد
للمستأجرّوارداّوّلكنّيخضعّالستعادةّّالتقديرية
ةّغابيةّّمقبولةّدول/ّّوالية،ّوذلكّفيّّاألراضي

وهوّأكثرّشيوعاّ.ّ،ّفيّوقتّماّفيّالمستقبلّ
لقطعّاألخشابّحتىّيكونّمسموحّبهاّبموجبّ
ّحسبّ ّوحدة ّلكل ّيدفع ّرسم ّمع ّصارمة قيود

ّ ّاألخشابّالمقطوعة ّالمبتورة)حجم ّماّ(. وعادة
تكونّالحدودّكحصادّاألخشابّالمستدامةّوذلكّ

فيّحالةّّكإيجاروّعلىّذلكّتسجلّالمدفوعاتّ
ّ.غاباتّالطبيعيةال

ّوفيّ 17-331 ّأصول، ّأيضا ّالغابات ّتنتج قد
ّالحالةّيتمّمعاملةّاستخراجّاألخشابّكبيعّ هذه

ّ.ّمنتج
يعتبرّقطعّاألشجارّغيرّالقانونيّعبرّ 17-332

فيّمثلّ.ّالحدودّالوطنيةّسائدّفيّبعضّالبلدان
ّاستخراجّ ّكمية ّتسجيل ّينبغي ّالحاالت هذه
ّالمواردّ ّتعويضّمن ّبدون ّكاستيالء األخشاب

ّ.عيةّأوّاألصولّالمزروعةالطبي
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ّّ
ّاألسماك . 5
17-333 ّ ّاألسماكّّالمحزوناتتعد ّمن الطبيعية

ّأصل ّاالقتصادية ّالقيمة ّذات ّ ّتنطبقّ, و
ّالمواردّ ّعلى ّكما ّعليهم ّذاتها االعتبارات

ّاألخرى ّالطبيعية ّ .ّ ّالنظر ّواقعي ّليس ّإلىو
ّ ّهو ّالممنوح ّاألرصدةّّلالستفادةاإلذن من

قدّيخفضّّوّلكنّالصيدّغيرّالشرعي,ّالسمكية
ّينهكهماّ ّأو ّاالستدامة ّنقطة ّتحت المخزونات

ّتماما ّتسجيلّ. ّوينبغي ،ّ ّالحاالت ّهذه ّفي و
ّ.االستيالءّبدونّتعويضّللرصيد

ّإلىّ 17-334 ّتخصيصّحصصّالصيد يجوز
ّمؤسسيةّ ّوحدات ّإلى ّالفترات ّتمديد ّأو األبد
معينةّ،ّعلىّسبيلّالمثالّ،ّحيثّيعتبرّالصيدّ

يلّمنّالعمالةّوسيلةّللحياةّوّقدّيكونّهناكّالقل
ّالبديلة ّاالقتصادية ّفيّ.

ّقابلةّ ّالحصص ّتكون ّقد ّالظروف ّهذه مثل
ذاّحدثّذلكّ،ّقدّيكونّهناكّسوقّ ّفيهاللتحويلّوا  ّمتطورة ّحصصّالصيدّ. ّتعتبر ّقد ولذلك
كتصاريحّلالستخدامّالمواردّالطبيعيةّالتيّيمكنّ

ّنقلها ّأصولّ. ّفهي ّثم ّومن
ّ.ّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّالن 17-335 ّإصدارّيتمثل ّفي ّالبديل ظام
ّمنّ ّأقل ّمحدودة، ّزمنية ّفترة ّبصرامة التصريح
ّالمؤسسيةّالمرشحة،ّوّغالباّ عامّ،ّإلىّالوحدة

ّمقيمة ّغير ّتكون ّما .ّ ّتعد ّهذهو ممارسةّّ
مشتركةّعلىّسبيلّالمثالّفيّبعضّالجزرّفيّ

وفيّهذهّالحاالتّيجبّ,ّجنوبّالمحيطّالهادئ
ّكإيجار ّالتراخيص ّمن ّاإليرادات ّتسجل ّأن

ّ.ّبموجبّتأجيرّالموارد
ّالترفيهي،ّّلطالما 17-336 ّالصيد ّرخصة تعتبر

ّالضرائب ّكدفع ،ّ ّباالتفاق ّهذاّ. ّتتغير ّال و
ّالمعاملة ّأوسعّ/ ّنطاق ّعلى ّقبل ّمن المعالجة

ّ.العتباراتّتجارية
 المياه. 6
ذوّالقيمةّّالمائييمكنّأنّيباعّالجسمّ 17-337

ّمنّ ّكجزء ّباعتباره ّإما ّبأكمله االقتصادية
ّبه ّتحيط ّالتي ّاألراضي ّكياناّ, ّباعتباره أو

ّ.مستقال
وكماّهوّالحالّبالنسبةّلألسماك،ّفمنّ 17-338

ّالملكيةّ ّعن ّالتنازل ّيتم ّأن ّالمرجح غير
ّ ّبموجبّعقد ّعدمّّإيجاراالقتصادية طويلّمع

ّالتيّ ّوالدولة ّالكمية ّعلى ّمسبقة ّشروط وجود
.ّنّتعيدّكميةّالمياهّالمماثلةّإلىّالمالكينبغيّأ

ومعّذلك،ّفمنّالممكنّأنّتؤجرّالمياهّالسطحيةّ
ّلألغراضّ ّالمدى ّطويل ّاإليجار ّعقد بموجب

ّالترفيهية ّعقودّ. ّمثل ّهذه ّمعالجة ّينبغي و
ّ.لألراضياإليجارّ

17-339 ّ ّمنّّاستخراجيتم ّمتزايد ّبقلق الماء
ّالماء ّهيئات .ّ ّيتم ّالدفعّّمعاملةو مبالغ
ّ ّالمنتظمة ّالمياه ّمعّ)الستخراج ّتتعارض كما
ّ.علىّأنهاّقيمةّاإليجار(تسليمهاّ

 الموارد المعدنية. 7
المعدنيةّعنّاألخشاب،ّّالمواردتختلفّ 17-341

علىّالرغمّمنّأنهاّ,ّواألسماكّوّعنّاألراضي
ّهناكّ ّوليس ّالطبيعية، ّالموارد ّأيضا تشكل

ّمستدام ّنحو ّعلى ّالستخدامها ّطريقة ّوّ/ دائم
ّمستمر ّاال. ّجميع ّمنّيقلل ّبالضرورة ستخراج

ّالمستقبل ّأجل ّمن ّالمتاحة ّالموارد ّكمية وّ.
ّاالعتبارّمجموعةّمختلفةّقليالّمنّ يتطلبّهذا
التوصياتّلكيفيةّأنّتسجلّالمعامالتّالمتعلقةّ

ّ.باستخدامهم
17-341 ّ ّللمواردّّتتنازلعندما ّالمالكة الوحدة

عنّذلكّإلىّوحدةّ المعدنيةّعنّجميعّالحقوق
ّيشكلّبيع ّفهذا ,ّالمواردّمثلّاألراضيّ أخرى،

ّفقط ّمملوكة ّالمعدنية ّالموارد ّتكون ّأن  يمكن
ّمنّ ّبد ّال ّكان ذا ّوا  ّالمقيمة، ّالوحدات ّمقيمبواسطة ّافتراضية ّوحدة ّ ةالضروري ّأنّ, فيجب

ّ .تنشأّللحفاظّعلىّهذهّاالتفاقية
17-342 ّ ّالمعدنيةّّتستخرجعندما ّالموارد وحدة

ّالتفاق ّالمدفوعاتّ وفقا تسددّّالتيحيثّتعتمد
ّع ّعلىكل ّّام ّتسجلّّاالستخراجكمية ّو ،

ّ ّبعضّاألحيان)المدفوعات ّفي ّتوصف  كما
ّ.علىّأنهاّاإليجار(ّوتسجلّاإلتاوات

17-343 ّ ّالمالك ّيملك ّليسّ)ال ّولكن ّكثير في
ّالظرّوّفي ّيكونكل ّالحكومة ف النشاطّ(

وّمنّثمّتقلّوّ,ّباالستخراجّ المرتبطّاإلنتاجي
ّيحدثّ ّعندما ّللمورد ّالممثلة ّالثروة تتراجع

معّ فيّالواقعّ،ّفيمكنّتصفيةّالثروة.ّخراجاالست
 تغطيّعلىّحدّسواءّالتيدفوعاتّاإليجارّوّم

ّاالنخفاضّفي ّوالتعويضّعن .ّالثروة األصول
ّفيّ ّالمستخلص ّتسبب ّمن ّالرغم ّعلى و

ّالموارد ّظهرت ّلو ّحتى ،ّ ّفي انخفاضّالثروة
ّينعكسّ ّفال ّللمستخلص، ّالعمومية الميزانية

الثروةّفيّحسابّإنتاجّالمستخلصّّفياالنحدارّ
ّالّ ّوبالتالي ّالمنتجة، ّغير ّاألصول ّمن ألنه

وّالدليلّ.ّ)رأسّالمالّالثابت تخضعّلالستهالك
ّأشكال2113ّ ّمن ّشكال األقمارّ يصف

ّاالقتطاعّ ّحساب ّإجراء ّيمكن ّحيث الصناعية
ّ ّالدخل ّعنّ القوميمن ّفضال ّالمعادن عن
ّمن ّبص غيرها ّالمستخدمة ّالطبيعية ورةّالموارد

ّمستدامة ّغير ّاألسباب،(. ّينصحّ ولهذه و
ّمنّّبتسجيل ّعام ّكل ّفي ّالبسيطة المدفوعات

ّاإليجار المستخرج ّأنها ّعلى ّالمالك ّإلى وّ,
ّوقيمة ّحجم ّفي ّوالتغييراتّ التغييرات الموارد

ّ.مالكّالقانونيللاألخرىّفيّحساباتّاألصولّ
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ّطريقتان 17-344 لمشاركةّّلالقتسامّهناك
ّبالكاملّ  ,األصول ّمملوكة ّاألصول ّتكون قد

 منّقبلّاثنينّأوّأكثرّمنّالوحداتّ،ّكلّفي
ّالوقت ّمن ّمختلفة ّنقاط ّفقدّ و, ّذلك، ّمن بدال

وّالمنافعّمنّاألصولّمنّقبلّ تقاسمّالمخاطر
فيّنقطةّواحدةّمنّ اثنينّأوّأكثرّمنّالوحدات

ّ.وّتتطلبّالحالتينّمعامالتّمختلفة .الوقت
17-345   

ّ17ّ ّالقومية،445ّّ, ّالحسابات ّنظام ضمن
علىّالرغمّمنّأنّاألصولّقدّتكونّمملوكةّمنّ
قبلّوحداتّمختلفةّفيّأوقاتّمختلفةّ،ّفعندماّ

ّ ّالميزانية ّالكليةّالعموميةتوضع ّالقيمة ّتعزى ،
أيّ وّالّيوجدّهناك ,وحدةّواحدة لألصولّإلى

ّاإليجارّ ّلعقد ّالخاضعة ّاألصول غموضّعلى
ّوالمالك ّالمالكّّالتشغيلي، ّأيضا ّهو القانوني

ّفيّ االقتصادي ّاألصول ّالوحدة ّتظهر و
يخضعّّالذيبالنسبةّلألصلّ .ميزانيتهاّالعمومية

ّ ّتعرضّالماليللتأجير ّفيّ ، ّاألصل الوحدة
ّالعموميةّوّهوّالمالكّ ّاالقتصاديميزانيتها وّ.

ّاألصل ّللمدفوعاتّفيّ قيمة ّالحالية هيّالقيمة
قانونيّباإلضافةّالمالكّالّإلىالمستقبلّوّترجعّ
ّاألصل ّقيمة ّنهاية إلى ّعلىّ في ّاإليجار عقد

ّفيّأتفاقّاإليجار ّالمحدد ّّ.النحو يتفقّهذاّ و
ّاألصل ّقيمة ّأن ّالنظر ّوجهات ّتيارّ مع تمثل
ّمن ّالناتجة ّالمقبلة وّ ,األصل لالستحقاقات

المالكّاالقتصاديّهيّالوحدةّالتيّيحقّلهاّأنّ
ّالم تتلقى ّقبول ّمقابل ّفي ّالفوائد خاطرّهذه

ّاإلنتاج المرتبطة ّفي ّاألصل ّباستخدام وّ.
ّالموارد،ّ ّإيجار ّللعقد ّالخاضع ّلألصل بالنسبة

ّ ّالقيمة ّللمالكّّفيتظهر ّالعمومية الميزانية
 .القانوني

ّالستخدامّ 17-346 ّتراخيص ّتصدر عندما
،ّواألراضيّ المواردّالطبيعيةّمثلّأطيافّالراديو

ّ ّواألسماك ّواألخشاب ،ّ ّالمحمول", ّ "الهاتف
ّ ّتوصفّّواألصولفالمعايير ّفأنها ،ّ المنفصلة

وّ.ّالمواردّالطبيعية علىّأنهاّتصريحّالستخدام
,ّفئةّفرعيةّمنّالعقود هذهّاألصولّهيّجزءّمن
ثمّتظهرّفيّ وّمنّّ ,عقودّاإليجارّوالتراخيص

ّ.الميزانيةّالعموميةّللمرخصّله
17-347 ّ ّالمخاطرّوالمكافآتّلألصلّيعد تقاسم

الوقتّغيرّّفيطةّماّعندّنق بينّوحداتّمختلفة
ّوحدةحدوثّهوّأنّتتولىّ األكثرّشيوعا .عادى

ّ ّتقاسم ّاألصلّو ّفيه ّهذهالنشاطّالذيّيستخدم
ّالعائدات  الوحدة

ومعّ .بينّمالكيهاّفيّشكلّتوزيعّدخلّالملكية
ّالممكنّفيّبعضّاألحيانّالّتوجدّ ّفمن ذلك،

ّليسّمجديةّفيّمحاولةّّهذهمثلّ الوحدةّوّهذا
ّشيوعاّّو .إحصائيا إنشائه ّأكثر ّهذا يعتبر

عندماّتقيمّالوحداتّالمشاركةّفيّبلدانّمختلفة،ّ
ّأوّ ّإحدىّشركاتّالطيران، ّمع ّالحال ّهو كما

ّالفردية ّالمشاركات ّبعض ّحالة ّفي المنشأةّ/

ّإنشاءالفردية،ّوّتعدّالشروطّالتيّيتمّبموجبهاّ
المنشأةّالفرديةّمتنوعةّولكنّشكلّواحدّيسمحّ/ّ

ّجميع ّيشارك ّاأل بأن ّفيّبالتساويعضاء
ّالحاالت،ّيسجلّنظامّ و.ّاألصل فيّمثلّهذه

ّالقومية ّالمشتركةّ الحسابات ّاألصول سجالت
ّ.ّّإلىّأسهمّملكيتها بينّالمالكينّفيّنسبة

17-348 ّ ّبعض ّقدّّالمشاريعفي المشتركة،
ّ ّواحد ّطرف ّتشاركّّفييسهم ّحيث األصل
ّمنّالتكاليف ّينبغي  ,حصتها ّحدثّهذا،  إذا

ّال ّرأس ّمشاركة ّتسجيل لقيمةّّمساويةمال
نحنّبصددهّّّالذيبشراءّاألصلّ األصلّمتبوعة

ّملكية ّجميعّ مع ّقبل ّمن ّتشارك ّثم األصل
ّ.األطرافّلهذاّالترتيب

 تصاري  تنفيذ نشاط معين. غ
باإلضافةّإلىّتراخيصّوعقودّاإليجارّ 17-349

ّاألقسامّ ّفي ّوصف ّكما ّاألصل الستخدام
ّ ّتمنح ّقد ّاألذونالسابقة، ّللمشاركةّ/ التصاريح

فيّنشاطّمعينّ،ّتماماّبصرفّالنظرّعنّأيّ
ّالنشاط ّفي ّمشاركة ّأصول ّفتصريحّ. وبالتالي

استخراجّالمعادنّفيّمقابلّدفعّاإليجار،ّعلىّ
.ّ،ّالّيشملهاّهذاّالنوعّمنّالتصريحالمثالسبيلّ

مثالّ)وّالّتعتمدّالتصاريحّعلىّمعاييرّمؤهلةّ
ّللحصّو ّللتأهل ّامتحان ّفي ّعلىّالنجاح ل

ولكنّمصممّللحدّمنّعددّمنّ(ّتصريحّالقيادة
ّ ّالفردية ّفيّّالتيالوحدات ّالمشاركة ّلهم يحق

ّالنشاط ّهذا .ّ ّمثل ّتصدر التصاريحّمنّّهذهو
ّمؤسسيةّ ّوحدات ّقبل ّمن ّأو ّالحكومة قبل

ّخاصة ّكالّّتنطبق, ّعلى ّمختلفة معامالت
ّ.الحالتين

 تصدر من الحكومة التيالتراخيص . 1
ّتقييد 17-351 ّعندما /ّ ّعددّّالحكوماتتحد من

ّكسياراتّ ّتعمل ّأن ّلها ّيحق ّالتي السيارات
ّاألجرة ّالمثال, ّسبيل ّعلى ّعددّ, ّمن ّالحد أو

الكازينوهاتّالتيّيسمحّلهاّبإصدارّالتراخيص،ّ
وّخلقّهذاّفيّالواقعّاحتكارّاألرباحّللشركاتّ

ّيتعافى ّو ّالمعتمدة ّاألرباحّّيحرم/ ّمن بعض
ّوالرسوم ّت. ّالحساباتّالقومية ّنظام ّفي سجلّو

ّكضرائبّأخرىّ ّوتحديدا ّكضرائب، ّالرسوم هذه
ّالمبدأّعلىّجميعّ.ّعلىّاإلنتاجّ وّينطبقّهذا

ّالتراخيصّللحدّ ّالحكومة ّتصدر ّالتي الحاالت
حيثّ,ّمجالّمعينّفيمنّعددّالوحداتّالعاملةّ

ّفقطّ ّتعسفيةّوالّتعتمد يتمّإصالحّالحدّبصورة
ّ.المؤهلة/ّعلىّمعاييرّالتأهل

كانتّالرخصةّّوّمنّحيثّالمبدأ،ّإذا 17-351
صالحةّلعدةّسنوات،ّوينبغيّتسجيلّالدفعّعلىّ
أساسّاالستحقاقّمعّحسابّأخرّسواءّتستحقّ
البنودّالدفعّأوّالقبضّعنّمبلغّرسومّالترخيصّ

ّالتيّتغطيّالسنواتّالمقبلة ّلمّ. ّإذا ّذلك، ومع
السدادّللمرخصّلهّفيّّّبالتزامتعترفّالحكومةّ
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ّالرسوم ّمن ّكل ّتسجيل ّفيتم ّإلغاء، فيّّحالة
ّ.الوقتّالذيّتدفعّفيه

ّهذاّ 17-352 ّمثل ّعلى ّللحصول الحافز
ّسوفّ ّأنه ّيعتقد ّالمرخص ّأن ّهو الترخيص
يحصلّبذلكّالحقّباحتكارّاألرباحّعلىّاألقلّ

ّلرخصة ّثمنا ّدفعه ّالذي ّيساوي ّبمبلغ يتمّ.
ّالدفقّمنّالدخلّفيّالمستقبلّ التعاملّمعّهذا
ّكانّتمكنّالمرخصّلهّمنّ بوصفهّاألصلّإذا

ّم وّيردّوصفّ.ّنّقبلّبيعّاألصلتحقيقّهذا
ّمحدد ّنشاط ّإلجراء ّكتصريح ّاألصل ّلنوع وّ.

ّأنّ ّيمكن ّالتي ّبالقيمة ّاألصل ّقيمة ّتحديد يتم
يباعّأو،ّإذاّلمّيكنّهناكّمثلّهذاّالرقمّالمتاحّ
ّمنّ ّللمستقبل ّحالية ّقيمة ّأنها ّعلى ّوتقدر ،

ّاالحتكارية ّاألرباح ّتدفق ّدفعّ. ّسجل إذا
الحكومةّعلىّالحصولّعلىّالترخيصّمنّقبلّ

أساسّاالستحقاق،ّّفيمتلكّالمرخصّلهّاألصلّ
ّمستحقّ ّحسابات ّتحت ّالعمومية ّالميزانية في
ّمدفوعاتّ ّللقيمة ّمساوية ّالقبض ّأو الدفع

ّالمستقبل ّ ّقيمةّ, ّيشمل ّأن ّينبغي وبالتالي
ّأرباحّ ّمن ّالفائض ّببساطة ّنفسها الرخصة

ّالتكلفة ّاحتكار ّ .ّ،ّ ّللبيع ّالترخيص ّكن إذا
ّالحقّفيّالحصولّعلىّيفترضّالمالكّ الجديد
كانّالترخيصّألغىّوكذلكّّإذاردّمنّالحكومةّ

أماّإذاّ.الحقّفيّالحصولّعلىّأرباحّاالحتكار
ّدفعّضرائبّواحدة،ّ ّبمثابة ّالرخصة ّتسجيل تم
ّيمكنّ ّالتي ّالقيمة ّمن ّاألصل ّقيمة ّتحديد فيتم
ّالرقمّ،ّوّيقدرّ ّلمّيتوفرّهذا ّإذا أنّتباعّأوّ،

ّا ّاألرباح ّجميع ّالمستقبلّكقيمة ّفي الحتكارية
ّخصم ّدون ّمن .ّ ّاألصل ّيسجل ظهرّّالذيو

ّحسابّ ّحجم ّفي ّاألخرى ّالتغييرات ّفي أوال
ّصعوداّ ّسواء ،ّ ّالقيمة ّفي ّوالتغيرات األصول

ّ.وهبوطا،ّفيّحسابّإعادةّالتقييم
ّمعّ: مثال 17-353 ّعقودا ّأ، ّوحدة، لنفترض

ّ ّلمدة ّكازينو ّلتشغيل ّتصريح ّلشراء 3ّالحكومة
ّإجمالية ّبتكلفة ّّسنوات 12ّمن .ّ ّيتوقع ّ ّأنو
ّ ّاحتكار ّأربا ّتصريح7ّّتحقق ّبسبب سنويا

قدّ.ّاستبعادّكازينوهاتّأخرىّكثيرةّمنّالتشغيل
/ّتكونّأوّالّتكونّالحكومةّمستعدةّإلجراءّرد

ّ ّالمبلغ ّتخلىّعنّّمناسترداد ّإذا ّ ّالمالك قبل
ّالتصريح .ّ ّلمدة ّالسماح ّله سنوات3ّّويجوز

يجوزّلهّالستخدامّالتصريحّوّالتيّالّيصحّأوّ
ّ ّالعام ّبّفيّنهاية ّللوحدة 1ّبيعه التسجيالتّ.

ّ.فيّظلّهذهّاالحتماالتّاألربعةّّستدرسّأدناه
على ( أ)سداد و يحافظ بالالحكومة  تقومال :  1حالة 

 سنوات 3التصري  لمدة 
17-354 ّ ّالسنة ّبداية ّيدفع1في ّ( أ)األولى،

ولهّأصلّصافىّمبدئيّقيمته12ّّالضرائبّمنّ
21ّ ّت. ّالسنة، ّنهاية ّبحلول ّقيمةّنو خفض

ّأحدىحجمّأخر،ّألنّّكتغيير7ّاألصلّبنسبةّ
ّقدالسنواتّالثالثّوالتيّتمّالتصريحّفيّبدايتهاّ

ّمفعول ّسريان ّصالحية ّهاانتهت ّهذهّ. ّعند و

.ّلصافيّثروته14يشكلّاألصلّ/ّالنقطةّيساهم
ّالس ّنهاية ّبحلول ّو ّالثانية ّأخرى7ّّيضافنة

كتغييرّحجمّأخرّّمماّأسفرّعنّمساهمةّإلىّ
وبحلولّنهايةّالسنةّالثالثةّ.7ّالقيمةّالصافيةّلل

ّ.األصلّصفرّقيمتهتصلّ
التصري  ( أ)يبيع و سداد بالالحكومة  تقومال :  8حالة 
 بعد عام واحد( ب)ل 
17-355 ّ ّالسنة ّبداية ّيدفع1في ( أ) األولى،

ّ ّّو12ّالضرائب ّبدمن ّّايةأصل .21ّقيمته
وبحلولّنهايةّالسنةّتنخفضّقيمةّاألصلّبنسبةّ

7ّّ ّّحجمكتغيير ّألن السنواتّّأحدىأخر،
ّانتهتّ ّقد ّبدايتها ّفي ّالتصريح ّتم الثالثّالتي

ّمفعول ّسريان ّهاصالحية .ّ ّيساهمو يشكلّ/
ومعّذلك،ّ.ّالقيمةصافي14ّاألصلّعندّالنقطةّ

ّ(أ)فقطّلألصلّوّيقبله13ّّلدفعّّ( بّ)تستعد
كتغير1ّّوبالتاليّيقللّمنّقيمةّاألصلّبنسبةّ.ّ
ّقيمةل ّرفع ّالتقييم/ ّّاألصلّأعادة .ّ ّمن ثمّو

ّبنسبةّ( ب)يكتسب ّقيمته ّمن ّيقلل ّو األصل
تغييرّآخرّفيّحسابّحجمّاألصلّفيّك6.5ّ

ّ.كلّمنّالعامينّالتاليين
بالتصري  ( أ)سداد ويحتفظ بال الحكومة تقوم:  3حالة 
 سنوات 3لمدة 
ّا 17-356 ّبداية ّفي 1ّلسنة ّيدفع ،ّ ( أ)األولى

12ّ ّتسجيل ّيتم ّولكن ّدفع4ّّللحكومة بمثابة
ّالضرائبّ
ّالعام ّخالل ّالحكومةّ, ّتدفع ّالعام ّنهاية ّفي و

8ّّ(أ)حسابّمستحقّلـ ّالتصريح. ّقيمة ّعندّو
ليستّسوىّالزيادةّمنّأرباحّاحتكارّالمبلغّ( أ)

يبدأّوّ.ّلدفعهّللحكومةّ( أ)ضطريالذيّسوفّ
ّ ّبين)9ّّعندهذا 7ّّّالفرق ّثالث4ّّو لمدة
.6ّيستحقّفقط1ّّولكنّمنّنهايةّالعامّ(ّسنوات

ّثروة ّصافي ّيتضمن ّالعام ّنهاية ّفي ّ( أ)و
ّ ّالمستحق ّالحساب ّقبضة ّالحكومة 6ّو8ّمن

ّالتصريح ّمن ّمتبقية ّيصبحّكقيمة ّو المجموعّ،
وّخاللّالسنةّالثانيةّ.1ّحالةّالكماّفي14ّّهوّ

ّيقلّحساب ّالحكومةّّقبضةّالمستحقّ(أ)، من
والذيّيستخدمّلدفعّالضريبةّالمستحقة4ّّسبةّبن

ّ ّالسنة 2ّفي .ّ ّالسنة ّتلك ّفي نخفضّقيمةّتو
ّ ّبنسبة 6ّّحتى3ّّمن3ّالتصريح ّنهايةّ. وفي

ّحساب ّيشمل ،ّ ّّ( أ)السنة ّالقيمة ّالتيصافي
،ّو3ّّوّبتصريحّبقيمةّ(4ّ)تدفعّمنّالحكومةّ
ّ ّالمجموع 7ّّيصبح ّفي ّالكما 1ّحالة .ّ فيّأما

ضّكالّمنّحسابّالدفعّ،ّتنخف3ّنهايةّالعامّ
ّ.وقيمةّالتصريحّإلىّصفر

التصري  ( أ)سداد و تبيعبالالحكومة  تقوم:  4حالة 
 بعد عام واحد( ب)إلى 
17-357 ّ ّالسنة 1ّّفيّبداية ّيقوم ّ دفعّب( أ)،

ّدفع12ّّ ّبمثابة ّتسجيلّهذا ّولكنّيتم للحكومة
خاللّالعام،ّّوّفيّنهايةّالعام4ّّالضرائبّمنّ

وّقيمةّ.8ّدفعّيّ( أ)يكونّللحكومةّحسابّمن
ّ ّأرباحّّ(أ)التصريح ّمن ّالزيادة ّسوى ليست
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ّالدفع ّحساب ّعلى ّاحتكار .ّ ّّيبدأهذا 9ّفي
(ّ ّبين 7ّّالفرق ّثالثّسنوات4و ّبحلولّ( ولكن

وّفيّنهايةّالعامّوّ.6نهايةّالعامّيستحقّفقطّ
المستحقّمنّالحكومةّّ( أ)يشملّصافيّحساب

وّ.ّماّزالتّّقيمةّالترخيصّالمتبقية6وّّ(8ّ)
ّ ّهو 14ّّالمجموع ّفي ّالكما 1ّحالة ّ ّفيّ. و

2ّحالةال ،ّ ّالترخيصّلّ( أ)يضطر خفضّقيمة
ّمن) ّالحالة ّهذه 5ّّحتى6ّفي )ّ ظهرّتعندما

فيّالواقعّ،ّ. 13ّّ(ب)ل لبيعّاألصولّالحاجةّ
ّ ّالحسابات ّنقل ّالحكومة8ّّيتم ّمن المدفوعة

ّّ(ب)ىإل ّيباع ّاألو ّب 5ّصل صافيّ يبقى.
ّلـ ّتغيير( ب)القيمة ّدون ّل. ّدفع ّ(أ)وقد ّ13ّ

ّالمدفوع ّالحساب ّتسلم 8ّّلكنه ّّ ّالمقابلّو في
نخفضّي،2ّّفيّالسنةّ.5ّصلّّتصبحّقيمةّاأل

ّ ّبنسبة ّالمدفوع ّتسجل4ّالحساب دفعّّ،و
5ّخفضّقيمةّالتصريحّمنّتن,4ّضرائبّبنسبة

ّ.2،5ّّحطي
 الحكومة كأصول  أذون/ تصريحات

التصريحّالصادرّمنّقبلّّمعاملةيمكنّ 17-358
الحكومةّإلجراءّنشاطّمحددّكأصلّفقطّعندماّ

ّتوفى
ّ:كلّالشروطّالتاليةّ

ّ .أّ ّأصال ّالمعني ّالنشاط ّيستخدم إلىّّينتميال
ّباستخدامّ ّاإلذن ّفيعامل ّلم، ّإذا ،ّ الحكومة
األصلّعلىّأنهّعقدّإيجارّتشغيلي،ّعقدّإيجارّ

ّالمّو ّإيجار ّعقد ّاردمالي، ّ ّعلىّ, ّربما أو
ّالستخدامّّاستحواذ ّاإلذن ّتمثل ّالتي األصول

ّعلىّ ّله ّللمرخص ّالتقديرية ّبالسلطة األصول
ّمدىّفترةّطويلةّ؛

يخضعّلمعيارّالتأهيلّّإصداروّالتصريحّليسّ .بّ
ّ ّمثل ّتعامل ّأنهاّّهذه؛ ّعلى ّإما التصاريح

 مدفوعاتّمقابلّالخدمات؛ّضرائبّأو
ّلحائزه .جّ ّويسمح ّمحدودة ّالتصاريح ّعلىّعدد ا

 تحقيقّأرباحّاالحتكارّعندّالقيامّبنشاطّمعينّ؛
ّقادراّّ .دّ ّيكون ّأن ّالترخيص ّصاحب ّعلى يجب

ّ.قانونياّوعملياّلبيعّالترخيصّلطرفّثالث
ّهذهّ 17-359 ّجميع ّاستوفيت ّلو ّحتى و

ّاألزون ّتكن ّلم ذا ّوا  ّالشروط، ّقيد/ /ّالتصاريح
ّتسجلّ ّأن ّمهما ّليس ّفإنه ،ّ ّالبيع معروضة

ّكأصول ّالتصاريح ّيت. ّلم ّأيّمنّإذا ّاستيفاء م
ّدونّ ّمن ّالمدفوعاتّكضرائب ّتعامل الشروط،

ّالعقود ّفئة ّفي ّلألصول ّتواجد ّاإليجارّ, عقود
ّ)والتراخيص ّيستحقّ. ّحساب ّهناك ّيكون قد

ّموضحّفيّالحاالتّ ّهو ّكما من4ّّو3ّالدفع
ّ(.المثال

 التصاري  الصادرة من قبل وحدات أخرى. 8
ّلوحداتّأخرىّفضالّ 17-361 وهىّأقلّشيوعا

ّالحكومة ّمنّّعن ّالحد ّعلى ّقادرة ّتكون وأن
ّمعين ّنشاط ّفي ّالمشاركة ّتكونّ,مثال. عندما

ّمرغوبّّاالنتماء ّأو ّإلزاميا ّ ّأما ّمهنية جمعية

ّفيه ّهناك, ّالحالة ّهذه ّفي ّماّّولكن ّنادرا حد
ّالمشاركة ّأرقام ّعلى ّفيهّ. ّيكون ّآخر ّمثل و

مالكّالعقارّيحدّمنّعددّالوحداتّالمسموحّلهاّ
لىّسبيلّالمثال،ّفندقّفع,ّبالعملّعلىّممتلكاته

لهّسياسةّالسماحّلسيارةّأجرةّلشركةّواحدةّفقطّ
وّفيّهذاّالنوعّمنّالحاالت،ّ.ّاللتقاطّالضيوف

ّمقابلّ ّمدفوعات ّأنها ّعلى ّالتصاريح تعامل
ّخدمات ّأساسّ. ّعلى ّالدفع ّتسجيل ّينبغي و

االستحقاقّبطولّالفترةّالتيّيكونّفيهاّتصريحّ
ّصالح ّال. ّحيث ّمن ّسبب ّمن مبدأّليسّهناك

عنّلماذاّالّيمكنّأنّتعاملّمثلّهذهّالتصاريحّ
أنهاّالّتعدّحالةّّرغمكأصولّلوّكانتّللتسويقّ

 .معروفة
ّالتصاري  غير الحكومية كأصول

17-361 ّ ّعنّّصادرتصريح ّفضال ّوحدة عن
ّ ّو ّنشاطّمعين ّإلجراء ّتعاملّّالتيالحكومة قد

ّفقط ّكأصل
ّ:عندماّتستوفىّكلّالشروطّالتاليةّ

ّ .أّ ّالنشاط ّيستخدم ّإلىّال ّينتمي ّأصل المعني
ّالتصريحّالستخدامّ ّّقدم ذا مصدرّالتصريح،ّوا 
ّتشغيلي،ّ ّإيجار ّعقد ّأنه ّعلى ّيعامل األصل

ّوالتأجيرّالتمويليّأوّالتأجيرّالمواردّ؛
ّ .بّ ّويسمح ّمحدودة ّالتصاريح ّعلىعدد ّللحائز

ّبالنشاطّ ّالقيام ّعند ّاالحتكار ّأرباح تحقيق
 المعنيّ

ّلد .جّ ّيكون ّالترخيصّأن ّصاحب ّعلى يهّويجب
ّ.خيصّلطرفّثالثتّرقدرةّقانونيةّوعمليةّلبيعّال

17-362 ّ ّأذا ّحتى ّالشروط،ّّاستوفيتو جميع
ّاألزون ّتكن ّلم ذا ّوا  ّقيد/ ّالتصاريح معروضةّ/

ّالتصاريحّ ّتسجل ّأن ّمهما ّليس ّفإنه ،ّ البيع
ّكأصول ّالشروط،ّ. ّمن ّأي ّاستيفاء ّيتم ّلم إذا

ّ.تعاملّالمدفوعاتّكدفعّلخدمةّمستحقة
ّ
الطبيعية  الموارد/ صولاألتراخيص الستخدام . 3
ّمصارفك
ّإلىّ 17-363 ّمتزايدة ّبصورة ّالحكوماتّ تتوجه

ّللسيطرةّ ّكوسيلة ّاالنبعاثات ّتصاريح إصدار
ّاالنبعاثات ّإجمالي ّعلى ّهذهّ. ّتنطوي ّال و

ليسّ)األصولّالطبيعيةّّاستخدامالتصاريحّعلىّ
هناكّقيمةّوضعتّعلىّالغالفّالجويّلذلكّالّ

ّيمكنّأنّيعتبرّأصلّاقتصادي يّفهيّوبالتال(
ّ ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّكضرائب "ّّالنشاط"تصنف
ومنّ.ّالمسموحّبهّواحدّلتهيئةّالعواملّالخارجية

ّسيتمّ ّأن ّالمفهوم ّفي ّالمتأصلة الخصائص
ّتكونّ ّأن ّشأنها ّمن ّوالتي ّالتصاريح تداولها

ّفيها ّنشط ّسوق ّالتصاريحّ. ّبالتالي وتشكل
ّ ّو ّالسوقّّالتياألصول، ّبسعر ّتقييمها ينبغي
ّ.هاّبهوالتيّيمكنّبيع
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لصرفّالمياهّّالمدفوعاتقدّتكونّحالةّ 17-364
تعتبرّمثاالّللطرقّالممكنةّالمختلفةّمنّمعالجةّ

ّ.المدفوعات
17-365 ّ ّكان ّهيّّالدفعإذا ّالمياه لتصريف

ّ ّو ّينبغيّّالتيالغرامة ّالتفريغ، تهدفّإلىّمنع
 .أنّيعاملّعلىّأنهّغرامة

17-366 ّ ّمنّّتمإذا ّمحدود ّعدد إصدار
ّتقييد ّبقصد ّالتصاريح ّيجبّ/ ّالتصريف، تحديد

أنّتعاملّالمدفوعاتّعلىّأنهاّضريبةّدفعّإذاّ
الّيعدّأصلّفيّنظامّالحساباتّكانّالمتوسطّ

ّ.القومية
17-367 ّ ّمتوسط ّكان ّأحدّإذا ّهو التصريف

ّالمستوفيةّ ّالضرورية ّالشروط ّو األصول
،ّفينبغيّالتيّتسمحّبالتفريغّّبالشروطوالمتعلقةّ

أنّيعاملّدفعّثمنّالتصريحّبنفسّالطريقةّكماّ
الطيفّالتردديّللهواتفّّالستخدامدفعّترخيصّ

ّباتخاذالخدمةّ/ّإذاّارتبطتّرسومّالتكلفة.ّالنقالة
ّهو ّالدفع ّفأن ّالتفويض، ّو دفعّّاإلجراءات

ّنسبةّ ّعن ّبعيدا ّمبلغ ّتفرض ّلم ّما لخدمة
تّمعاملةّاتفاقا/ّمعالجةّفيالتكاليفّالمتضمنةّ

ّالمياهومعاهداتّ ّّفيّ ّفيهاّّالتيالحالة يعامل
ّ.الدفعّكضريبة
 عقود اإلنتاج المستقبلي

ّبرأسّ 17-368 ّاالعتراف ّعدم ّمن ّالرغم وعلى
ّنظامّ ّفي ّاألصول ّمن ّكأصل ّالبشري المال
ّالحاالتّ ّمن ّالعديد ّفهناك ّالقومي ة، التيّيجبرّفيهاّالعقدّحاملهّأنّيحددّقدرةّالفردّالحسابات

ّي ّوبذلك ّالعمل ّمنّعلى ّأصال ّاعتبارها مكن
وقدّيجوزّأحياناّبموجبّالعقودّ.ّضمنّاألصول

ّالقدمّمنّ ّبيعّوشراءّالعبيّكرة ّأخرىالربحي ةّأنّيتم ّإلى ّاألندية ّأحد ّالّ. ّاألمر ّحقيقة ففي
ّفيّ ّحقهم ّيبيعون ّوال ّالفرد ّبيع ّبهذا يقصد
.ّاالحتفاظّبموهبةّالالعبّواستمرارّعملهّلديهم

ّالعقد ّشروط ّنفس ّإتباع ّنشرّّويتم ّحالة في
كلّهذهّ.ّاألعمالّاألدبيةّوّالعروضّالموسيقي ة

ّتحتّمسمىّ ّكأصول ّمعها ّالتعامل ّيتم العقود
بضائعّأوّسلعّخدماتّفقطّمنّخاللّتصنيفّ

ّ.ّّالعقودّوعقودّالبيعّوالشراءّوالتراخيص
ّتقومّ 17-369 ّالتي ّالعقود ّهذه ّمثل ّيوجد وقد

ّفيّ ّوالخدمات ّالسلع ّإنتاج ّضوابط بوضع
ّالمستقبل .ّ ّأجريتّوقد ّالتي ّالدراسات كشفت

ّللتحويلعلىّخياراتّإنتاجّالطائراتّأن هّالّيوجدّأصوالّ ّقابلة ّأو ّمحولة ّللتغيراتّ. ّبالنسبة أما 
ّأوّ ّالمحتملين ّالمشترين ّعقول ّعلى ّتؤثر التي
الفشلّفيّتوفيرّمختلفّالفرصّالتجاريةّتحسمّ
ّكالّ منّقبلّالتغييرّفيّالترتيباتّالتيّيتخذها

.ّكنّأنّتسمحّبالبيعّلطرفّثالثالطرفينّوالّيم
ّشراءّ ّخيارات ّقضية ّليثير ّمثاال ّظهر ذا وا 

البضائعّوالسلعّفمنّالواجبّالتعاملّمعهّبنفسّ
طريقةّالعقدّوذلكّمنّأجلّالتعرفّعلىّاألداءّ
ّفيّ ّالسابقة ّالطريقة ّنفس ّوتتبع الفردي

ّ.ّالتصنيف
 :التعامل مع عقود اإليجار كأصول

ّه 17-371 ّفيّبداية ّسابقا ّذكرنا ّالجزءّوكما ذا
ّتدخلّ ّالتي ّالمعامالت ّمن ّالعديد ّوجود عن
ّالحساباتّ ّنظام ّداخل ّوتسجل ّالعقود ضمن
ّالنتائجّ ّكافة ّتحديد ّأيضا ّاألهم ّومن ّوتصنيفّالقومي ة، ّالتسجيل ّفترة ّأثناء ّوالواقعة المترتبة

ّبالعقد ّ ّوالمتأثرة ّالناجمة ّالمعامالت ّأنهّ. كما
ّتراخيصّ ّمع ّالتعامل ّيمكن ّأن ه ّكأصولّّويجبّمالحظة ّالطبيعي ة ّالموارد ّاستخدام تصاريح
حيثّتسمحّبممارسةّالعديدّمنّاألنشطةّأوّماّ

ّالمستقبلي ّاإلنتاج ّيسمىّبعقود ويمكنّمعاملةّ.
العقودّكأصولّولكنّبشرطّأنّيتمّتحويلّالعقدّ

ّالطرفّالثالثّ ّمختلفةّ)إلى ّوحدة والذيّيعتبر
ّ(.ّبخالفّطرفيّالعقدّاألصليين

17-371 ّ ّلشقة ّعقد ّوجود ّعلىّافترض ينص
ّ ّبقيمة ّإيجار ّإذا111ّّدفع ّولكن ّشهريا، جنيه

ّواألوقاتّ ّالظروف ّفي ّالشقة ّهذه ّتأجير تم
ّ ّإلى ّشهريا ّاإليجار ّيصل ّفقد 121ّالراهنة

ّجنيه ّالشقةّ. ّتعتبر ر ّالمؤج  ّنظر ّوجه ّاإليجارّوقدّومن ّموضحّفيّعقد ّهوّ ّكما مرهونة
ّ ّبــ ّيقدر ّجزا ّعليا ّيدفع ّللشهر21ّّ) جنيها

ّالواحد )ّ ّاإليجاربموجب ّعقد ّالقيمةّ. وتعتمد
المرهونةّللشقةّعلىّقيمةّاإليجارّالحاليّأوّماّ
يتمّتحصيلهّفيّالمستقبلّبموجبّعقدّاإليجارّ

ّلإليراد ّالمستقبلي ّالتدفق ّيبلغ ّحيث الدخلّ/
جنيهاّشهرياّطوالّفترةّصالحيةّالعقدّثم111ّّ

ّ ّأي121ّّتصبح ّعن ّالنظر ّبغض ّذلك بعد
أما ّعنّ.ّضخمتكاليفّأوّبدالتّأخرىّعنّالت

ّالعموميةّ ّالميزانية ّفي ّإدخالها ّيتم ّالتي القيمة
ّللمالكّتسمىّبالقيمةّالمرهونة ّالمالكّ. ّأراد ذا ّالمستأجرّوا  ّحق ّمن ّمازال ّولكن ّالشقة ّيبيع أن

اإلقامةّفيهاّطوالّفترةّصالحيةّعقدّاإليجارّ،ّ
ّالمالكّ ّيحلم ّالمرهونةّهيّكلّما تصبحّالقيمة

ّالمؤجر) ّعليه( ّالحصول ّتسابهاك/ ّإذاّ. ولكن
ّتوجبّ ّالغيرّمرهونة ّالحصولّعلىّالقيمة أراد
ّالقيمةّ ّالسعر ّفرق ّللمستأجر ّيدفع ّأن ليه
المرهونةّوالغيرّمرهونةّللشقةّحتىّيصبحّخالياّ

ّالعقد ّبنود ّيخص ّفيما ّالتساؤالت ّمن وفيّ.
ّكأصلّ ّالرهنية ّمع ّالتعامل ّيتم بعضّاألوقات

ّالمستأجر ّأصول ّمن ّهذهّ. ّجميع وتعتبر
ّنفسّالظرّو ّفي ّوعملية ّقانونية ّوالمالبسات ف

ّمنّ ّيشتري ّأن ّللمستأجر ّيسمح ّحيث الوقت
ّثالثا ّطرفا ّكونه ّالباطن ّالتيّ. ّللصعوبة ونظرا

ّبسرعةّ ّفينصح ّاألصول، ّتحديد ّفي نالقيها
ّعلىّ ّالتعرف ّبمجرد ّاألصول ّهذه تسجيل

ّ.حيثياتّوجودهم
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ومنّالمحتملّأنّتكونّالقيمةّالمرتبطةّ 37-478
منّالقيمةّالغيرّمرتبطةّالمسكنّأعلىّ/ّبالشقة

ّنفسّ ّفي ّاإليجارات ّانخفاض ّعند ّوذلك بها
ّعليه ّوالموافقة ّالعقد ّتوقيع ّفيها ّتم ّالتي .ّالفترة

ّفرقّ ّمن ّالتربح ّللمالك ّيمكن ّالحالة ّهذه وفي
ّينصّ ّالذي ّوالسعر ّالسوق ّسعر ّبين األسعار
ّالميزانيةّ ّفي ّالشقة ّقيمة ّألن  ّذلك ّالعقد ّمرهونةعليه ّمازالت ّالعمومي ة ّفيّ/ ّبقيمتها مرتبطة

ّالسوق ّاإليجارّ. ّتراجعّالمستأجرّعنّعقد ذا ّالقيمةّوا  ّبين ّالسعر ّفرق ّدفع ّعليه فيتوجب
ّمرهونة ّوالغير ّالمرهونة ّحالةّ. ّفقط وهناك

ّللطرفّ ّالمستأجر ّيدفع ّحيث ّواحدة الثالثّلكيّيثبتّسعرّالشقةّفيّالعقدّكماّهوّاستثنائي ة
ّمسبقا ّعليه ّمتفق ّالمدفوعاتّ. ّهذه وتعرض

وبمجردّانتهاءّفترةّالعقدّ.ّبقيمةّسالبةّللمستأجر
ّإلىّ ّأخرى ّمرة ّالشقة ّقيمة ّتعود ّإلغاءه، أو

ّ.قيمتهاّالغيرّمرهونة
ّحقوقّ 37-474 ّتعكس ّالتي ّاألصول ّعن أما 

ّتكونّ ّما ّدائما ّفهي ّالثالث ّللطرف الملكية
ّمهم شة ّانتقالية/ ّفقطّمنّ. ّاألصول ّهذه وتوجد

ّ ّالفرق ّحيث ّاإليجار ّعقد ّمد ة ّزيادة بينّأجل
ومعّمرورّكلّ.ّالقيمّالمرتبطةّوالغيرّمرتبطةّبه

ّسرعةّ ّنتيجة ّوذلك ّاألصول ّقيمة ّتقل عام
ّاالختالفّ ّفيها ّنشأ ّالتي ّالزمني ة ّالفترة انقضاء
ولكنّقدّتزدادّقيمةّاألصولّمنّجديدّفيّحالةّ

ّ.ّزيادةّسعرّاإليجارّالجديد
ّاستئجارّ 37-473 ّحالة ّفي ّالسوق ّسعر إن

ّالمدفّو ّالفعلي ّالثمن ّهو ّقبلّمسكن ّمن ع
ّالمقيم ّالمستأجر ّفيّحالةّ. ّالمثال، فعلىّسبيل

ّاألساسي ّالمستأجر ّبقاء ّالموقعّ/ ّفي األصلي
ّ 366ّودفع ّسعرّّ ّذلك ّويعتبر ّشهريا جنيه

ّقدّ ّالجديد ّاإليجار ّأن ّمن ّالرغم ّعلى السوق
ولكنّفيّحالةّدفعّ.ّجنيه386ّيكلفّالمستأجرّ

ّ ّاألصلي ّللشقة386ّّالمستأجر ّإيجارا جنيه
لّذ وبناءّعلىّ.ّلكّباعتبارهّسعرّالسوقفسيسج 

ّ ّدفع ّيتم 366ّّذلك ّو ّللمالك جنيه86ّّجنيه
ّ.للساكنّأوّالمستأجرّاألصلي

ّالذيّ 37-478 ّالوقت ّالسابق ّالمثال ويوضح
ّكأصل ّقيمة قة ّالمسو  ّاإليجار ّعقود ّفيه .ّتأخذ

ّالطبيعي ةّ ّالموارد ّالستخدام ّالتصاريح ّعن أما
ّإلىّظه ّتؤد ي ّفقد ّالمستقبلي ة ّاإلنتاج ورّوعقود

ّاألصول وعلىّذلكّ.ّطرفّثالثّلحقوقّملكي ة
ّاألنشطةفقدّتقومّهذهّالتصريحاتّبمجموعةّمنّ

علىّالرغمّمنّاعتبارّمبلغّالتسديدّكضريبةّإذاّ
ّالحكومة ّلصالح ّدفعه ّتم ّلعقودّ. وبالنسبة

ّمنّ ّشكل ّبأي ّتؤثر ّال ّفهي ّالمالي ة ذاّزادتّقيمةّاألصولّ.ّاألشكالّعلىّاألصولاإليجار وا  ّ ّبموجبّالمؤجرة ّالمدفوعاتّالمستحق ة ّأنّعنّقيمة ّالمستأجر ّحق ّفمن ّالمالي ة، ّاإليجار ّالقرضّويحتفظّبالفرقّفيّعقود يبيعّاألصلّويسدد
ّ.السعر

 :عقود التشغيل المسوقة والتي تعامل معاملة األصول
قةّّالتعامليتمّ 37-470 ّ:كأصولّفقطّعندماّتتوافرّأحدّالشروطّالتاليةمعّعقودّالتشغيلّالمسو 

ّالستخدامّّ- ّمعينة ّأسعار ّتحديد ّيتم عندما
ّالذيّ ّالسعر ّعن ّتماما ّتختلف ّوالتي األصل

ّ.ّالراهن/ّيؤجرّبهّاألصلّفيّالوقتّالحالي
علىّفرقّالسعرّعنّطريقّالتعاقدّمنّالباطنّقانونياّوعملياّفإنهّمنّحقّالمستأجرّالتعر فّّ-

ّ.ّأوّماّيسمىّبالطرفّالثالث
ّم 37-477 ّفإنه ّالعملي ة ّالناحية نّاألفضلّومن

تسجيلّاألصلّفقطّعندماّيتخلىّالمستأجرّعنّ
ّ.ّحقهّفيّإدراكّومعرفةّفروقّاألسعار

 : اعتبارات أخرى
 :ترتيبات المشاركة الزمنّية -1

37-475 ّ ّفيّّأهمومن ّاألصول ّمشاركة طرق
ّيطلقّعليهّترتيباتّ توفيرّمكانّاإلقامةّهوّما

وقدّيتمّاستخدامّنفسّالتعبيرّ.ّالمشاركةّالزمني ة
ّ.ّىّترتيباتّأخرىلإلشارةّإل

37-471 ّ ّيماثل ّالترتيباتّما ّهذه ّومن يشابهّ/
ّيتمّ ّقد ّأنه ّإال ّمنزل ّلشراء ّالمتبعة الترتيبات
ّعام ّكل ّمعي نة ّزمني ة ّلفترة ّالملكية .ّتحديد

ّالتسهيالتّواإلجراءاتّمتاحةّ وبالمثلّفإنّهذه
ّالمالك ّلوضع ّبالنسبة ّأيضا ّيكونّ. ّقد ولكن

ّ ّواإلجراءات ّالترتيبات ّمن ّالعديد المتبعةّهناك
ّمعي نةّ ّزمني ة ّلفترة ّإقامة ّمسكنّأوّمحل ّأنّالتخاذ ّالضرورة ّمن ّليس ّولكن ّعام ّكل تجدد

ّالسابقة ّالشروط ّنفس ّعليها ّتنطبق وتتضمنّ.
ّالذيّ ّالمالك ّمن ّمساكن بعضّالترتيباتّشراء
ّيخططّلشراءّمسكنّآخرّفيّمكانّآخرّ بدوره

ّ.ّبمجردّتوافرّالفرصةّالمناسبة
ّا 37-456 ّترتيبات ّجميع لمشاركةّوتشترك

ّالصيانةّ ّعن ّمسئولة ّوحدة ّوجود ّفي ّآنذاكّالزمني ة ّاالختالف ّولكن ّذلك، ّإلى ّوما والتأمين
منّالواردّوجودّمالكّفعليّواحدّبصورةّنهائيةّ
ّالمساهمينّ ّأو ّالمشتركين ّباقي ويعامل
ّأوّ ّنائبا ّالوحدة ّلهذه ّيكون ّأن ّأو كمستأجرين
ّالمساهمين ّأو ّالمالك ّمن ّلمجموعة .ّممثال

ّ ّاألخرىّوبالمثل ّاالختالفات ّمن ّالعديد فهناك
ّالمالكّأوّ ّيقوم ّالترتيباتّفربما فيماّيخصّهذه

ّوحدةّّأحد ّإلى ّملكيته ّنقل ّأو ّببيع المساهمين
ّ.ّأخرىّبشكلّدائمّبلّوقدّيكونّبيعّمنّالباطن

ّالزمني ةّعلىّ 37-453 ّتأثيرّالمشاركة ّعنّإنّمسألة ّاإلجابة ّعلى ّأساسا ّتعتمد ّاألصول قيمة
ّالتالية ّاألسئلة ّجميعّ. ّللمالك ّتوفرت ذا وا 
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ّيتصر فّّالصالحيات ّكي ّدائم ّبشكل المتاحة
كمديرّأوّمشرفاّإدارياّعلىّمخططّالمشروعّأوّ
لديهّصالحياتّالبيعّأوّحتىّنقلّالملكيةّللغيرّ
ّمنّ ّأصول ّبمثابة ّممتلكاته ّاعتبار ّيمكن ّاإلقامةفإن ه ّمحل ّأو ّالمنزل ّمثل ّالنوع ّنفس ذاّ. وا  ّيكّو ّأن ّعليه ّالمتفق ّمن ّمكانّكان ّللمالك ن
ّزمني ةّمعي نةّفمنّ ّبفترة ّبموجبّللسكنّأوّاإلقامةّمحدد ّالمكان ّلهذا ّمالكا ّيكون ّأن المحتمل
ّالمالكّ ّهذا ّويستطيع ّمقدما، ّمدفوع ّإيجار عقد
ّعقدّ ّفترة ّطوال ّالبيع ّأو ّالباطن ّمن الشراء

ّاإليجار ّفيّ. ّالمشاركين ّألحد ّيجوز وقد
المشروعّأنّيكونّلهّحسابّمستحقّمنّخاللّ

ّ.أحدّاألصول
ّالمشاركةّ 37-458 ّترتيبات ّتصبح وعندما

ّفيّالزمني ةّكبيرةّأوّبالغةّاألهميةّفإنهّينبغيّالبحثّ ّبهم ّالمتعلقة ّوالشروط ّاألوضاع ّكافة في
ّالمبادئّ ّفيّّالعامةضوء ّإليها ّاإلشارة التيّتم

ّتسجيلّ ّكيفي ة ّلتحديد ّوذلك ّالفصل هذا
ّتصنيفّ ّفي ّتدخل ّبدورها ّالتي المعامالت

 .ّاألصول

 :الودائع المفقودة -2
ّيقومّ 37-454 ّأن ّالوارد ّفمن ّالعقد وبموجب

استالمّالبضائعّأوّالخدماتّ/ّمنّالحصولّعلىطرفّواحدّفقطّبتسديدّالمدفوعاتّفيمنعّالبقي ةّ
ّفيّالعقد ّأوّاألصولّالمتفقّعليها وفيّكثيرّ.

ّحسابّ ّعلى ّذلك ّيؤث ر ّقد ّاألحوال من
ّبهاّ ّيطالب ّقد ّالتي ّالمستحقا ت ّأو المدفوعات

ّالثانيالط ّالطرف ّمن ّاألول ّرف ّتحتّ. ولكن
ّذلك ّيحدث ّال ّقد ّأخرى ّظروف ّسبيلّ. فعلى

ّالمثال ّالطيرانّالرخيصةّ: ّتكونّتذكرة ّما غالبا
فهناكّ.ّمعروضةّبصفةّأوّبصورةّغيرّمسترد ة

ّمقدماّ ّالمدفوعة ّوالخدمات ّالسلع ّمن العديد
والتيّالّيمكنّاستردادّقيمتهاّوقدّيعدّذلكّجزءاّ

ّف ّالعمل ّمخطط ّالشركاتمن ّمن ّالعديد .ّي
ّقياسّمخرجات ّيتم ّحيث ّالشركاتّ/ ّهذه نتاج

ّالمدفوعاتّ ّعلى ّالخصم ّدون ّالمبيعات بقيمة
التيّيتكبدهاّالعميلّأوّالمستهلكّالذيّلمّيحققّ

ويعتمدّحجمّ.ّأيّاستفادةّمنّالسلعةّأوّالخدمة
ّتأثيوقيمّاإلنتاجّعلىّالخدماتّالمقدم ةّفعلياّ،ّويتمّ ّعلى ّبناء ّالسعر ّالغيرّعرض ّالودائع ر

ّمسترد ة ّالنفقاتّ. ّاستهالك ّعلى ّذلك وينعكس
ّاالستفادةّ ّيتم ّالخدماتّالتيّلم ّمقابل المدفوعة

ّ.ّمنها
 :الجزء السادس

  :لموظفيناألسهم لخيار عقد ال
أماّعنّتكوينّالدخلّالعينيّفهوّنشاطّ 17-384

ّ ّّيمارسهاقتصادي ّالعمل ّبإعطاءصاحب

ّللمستقبل ّأسهم ّشراء ّفي ّالحق .ّالموظفين
ّ ّخيارات ّشبيهّّاألسهموتعتبر ّالشركة لموظفي

ّعنّ ّالموظف ّيعجز ّوقد ّالمالية بالمشتقات
ّالحق ّهذا ّممارسة /ّ ّذلك ّيكون ّوقد ّإماالخيار

بسببّانخفاضّسهرّاألسهمّأوّتراجعّصاحبّ
ّ ّشراء ّفكرة ّعن ّالموظفّّاألسهمالعمل فيتخلى

ّالعرض ّهذا ّعن ّسيتمّ. ّالالحقة ّالفقرات وفي
ألسهمّلخيارّعقدّالابّمناقشةّكيفيةّتقييمّوحس

ّكافةّّلموظفينا ّاالعتبار ّبعين ّاألخذ مع
ّممارسةّ ّخاللها ّمن ّيمكن ّال ّالتي االحتماالت

ّ.تلكّالخيارات
 :مفاهيم ومصطلحات -1
17-385 ّ ّالعمل ّصاحب ّيقوم ّبإعطاءوبالمثل

ّمحددّ ّوبسعر ّأسهم ّشراء ّفي ّالحق الموظفين
خاللّفترةّزمنيةّ(ّسعرّالتداول/ّسعرّالبورصة)

مثالّخاللّالفترةّالتيّيظلّفيهاّ)وظروفّمعينةّ
ّموقفّ ّعلى ّبناء ّأو ّللشركة ّتابعا الموظف

ّالماليّواالقتصادي ّالشركة ّأنّ(. ومنّالضرورة
يتمّتحديدّوقتّتسجيلّالموظفينّفيّالحساباتّ

فتاريخّالمنحّهوّ.ّنّأجلّشراءّاألسهمالوطني ةّم
ّ ّتوافر ّفيه ّيتم ّالالوقتّالذي ّعقد ألسهمّلخيار

ّوقتّا ّأقرب ّهو ّاالستحقاق ّتاريخ لموظفين،
يمكنّللموظفّفيهّالحصولّعلىّاألسهمّبينماّ
ّفيهّ ّيتمكن ّالذي ّالوقت ّهو ّالممارسة تاريخ
ّالمعامالتّ ّفي ّاألسهم ّاستخدام ّمن الموظف

ّبالمكسبّأو ّإما ّالخسارةّالتجارية وفيّبعضّ.
ّتاريخّ ّبين ّبها ّالمسموح ّ ّالفترة ّتكون البالد
ّلكنّقدّ االستحقاقّوتاريخّالممارسةّطويلةّجدا

ّ.ّتصبحّقصيرةّفيّبالدّأخرى
 : التقييم

ّالتيّ 17-386 ّالمحاسبية ّاألمور ّأهم ومن
ّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّأنّ يوصيّبها
ّلخياراتّ ّوعادلة ّمنصفة ّقيمة ّالشركة تحدد

يماّيخصّتاريخّالمنحّوذلكّمنّخاللّاألسهمّف
ّمضروباّ ّاألسهم ّمضاربة ّسعر ّعلى الحصول
ّتاريخّ ّفي ّممارستها ّالمتوقع ّالخيارات ّعدد في
ّالخدمة ّسنوات ّعدد ّعلى ّمقسوما .ّاالستحقاق

ويتمّتطبيقّهذهّالقيمةّالعادلةّعلىّعددّسنواتّ
ّالتكاليفّالتيّ ّعلى ّالحصول ّأجل ّمن الخدمة

ويتمّتعديلّقيمةّهذهّ.ّتتكبدهاّالشركةّفيّالسنة
ّعددّ ّفي ّحدوثّتغيير ّحالة ّفي ّسنويا الخدمة
ّقبلّ ّمن ّبها ّالمفترضّالتعامل خياراتّاألسهم

ّ.ّالموظفين
ّفيّ 17-387 ّفإن ه ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّسعرّسوقّثابتّومعروفّأوّوفي حالةّعدمّوجود

ّالتوصياتّ ّعلى ّبناء ّالمؤسسة ّقبل ّمن تقديرا
ّمع ّمجلس ّمن ّعنها ّالتحدث ّسبق اييرّالتي

ّالخياراتّ ّقيمة ّتحدد ّفسوف ّالدولية المحاسبة
وتهدفّ.ّباستخدامّنموذجّتسعيرّخياراتّاألسهم
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ّ ّالنماذج ّّإليهذه ّمن ّاثنين ّفي ّاآلثارالتحكم
التأثيرّاألولّهوّ.ّالناتجةّمنّقيمةّخيارّاألسهم

ّوالتيّ ّالسوق ّفي ّاألسهم ّ ّسعر ّقيمة تقدير
ّاالستحقاق ّفترة ّأثناء ّالمضاربة ّسعر .ّتتجاوز

ّارتفاعّ ّبتوقع ّيسمح ّالثانيّفهو ّالتأثير ّعن أما
سعرّالسهمّبينّفترةّاالستحقاقّوفترةّالممارسةّ

 .ّّّأوّالتداول
باعتبارها أصوال  فينلموظاألسهم لخيار عقد ال -3

 :  مالّية
17-388 ّ ّّالدخولوقبل ّممارسة ّالفي خيارّعقد

ّل ّصاحبّّلموظفيناألسهم ّبين ّالترتيبات تأخذ
ّكماّ ّالمالي ة ّالمشتقات ّشكل ّوالموظفين ّالطرفينالعمل ّلكال ّمالية  ّكحسابات ّتعرض وفيّ.
ّهذهّ ّفي ّبالمتاجرة ّيسمح ّقد ّاألوقات بعض
ّويشتري ّالعمل ّصاحب ّيتراجع ّأو ّالخيارات

ّمبالغّّاألسهم ّمقابل ّالموظفين ّمن ّأخرى مرة
ّنقدي ة ّمتعددةّ. ّالشركات ّبعض ّتقوم وقد

الجنسياتّبعرضّمعظمّأسهمهاّفيّالسوقّليتمّ
شرائهاّمنّقبلّموظفينّالشركةّفيّفروعّوبالدّ

ّ.ّأخرى
ضمن نظام  لموظفيناألسهم لخيار عقد التسجيل  -4 

 : الحسابات  القومّية
خيارّعقدّاليتمّتسجيلّقيمةّّأنويجبّ 17-389

ّل ّفترةّلموظفيناألسهم ّخالل ّالمنح/ .ّتاريخ
ّتعويضاتّ ّضمن ّالمبلغ ّهذا ّيدخل ّأن وينبغي
ّتاريخّ ّبين ّما ّالفترة ّعلى ّتوزع ّوالتي العاملين

نّلمّ.ّالمنحّوتاريخّاالستحقاقّإذاّأمكنّاألمر ّفإنهّيجبّأنّيتمّتسجيلّقيمةّوا  يكنّذلكّممكنا
ّ.ّالخيارّفيّتاريخّاالستحقاق

ّصا 17-391 ّتكاليفّويقوم ّبتحمل ّالعمل حب
ّ ّالإدارة ّعقد ّلخيار ّيتمّّلموظفيناألسهم والتي

التعاملّمعهاّكجزءّمنّمتوسطّاالستهالكّكأيّ
إداريةّأخرىّترتبطّبتعويضاتّالموظفينّّوظيفة

ّ.ّوالعاملين
17-391 ّ ّّالرغموعلى ّقيمة ّمعاملة عقدّمن

ّال ّلخيار ّكإيراداتّلموظفيناألسهم ّفإن هّ/ دخل، ّ ّدخل ّبين ّرابط ّأي ّيوجد ّّاالستثمارال عقدّو
ّنلموظفياألسهمّلخيارّال

17-392 ّ ّّيخصوفيما ّفإن  ّالرأسمالي الحساب ّاقتناء /ّ ّعلى ّالاالستحواذ ّعقد ألسهمّلخيار
ّيتماشىّمعّّلموظفينا ّالمعيشية منّقبلّاألسر

ّوالعاملينّ ّالموظفين ّبتعويضات ّالمرتبط الجزء
شىّمعّااللتزاماتّالماليةّالتيّوالتيّبدورهاّتتما

ّ.ّيتكبدهاّصاحبّالعمل
مبدئياّيمكنّالتعاملّمعّأيّتغييرّفيّ 17-393

ّمنّ ّكجزء ّواالستحقاق ّالمنح ّتاريخ ّبين القيمة

ّالعاملينّ ّلصالح ّالمدفوعة التعويضات
والموظفين،ّبينماّالّيعاملّالتغيرّفيّالقيمةّبينّ

الممارسةّكتعويضاتّ/ّتاريخّاالستحقاقّوالتداول
ن ومنّالناحيةّ.ّاقتناءماّيعدّمكاسبّوّخسائرّوا 

ّتكاليفّ ّقيمة ّتعديل ّيتم ّأن ّيرجح ّفال ّالالعملي ة، ّعقد ّلخيار ّيتكبدهاّّنلموظفياألسهم والتي
ّ ّتاريخ ّمابين ّالعمل /ّوالممارسةّالمنحصاحب

تمّوي.ّاقتناءالزيادةّبأكملهاّكمكاسبّأوّخسائرّوبالتاليّفإن هّيتمّالتعاملّمعّ.ّالتداولّفيّالسوق
ّقيمةّ ّيزداد ّعندما ّللموظفين ّربح ّأعلى تحقيق
ّالسوقّ ّفي ّالمضاربة ّسعر ّعن ّالسهم سعر
ّالعملّ ّصاحب ّيتكبدها ّخسارة ّيعني والذي

ّ.ّوالعكسّصحيح
ّاألسهمّ 17-394 ّخيارات ّتداول ّحالة وفي

ّويحلّ ّالعمومية ّالميزانية ّبند ّيختفي للموظفين
ّالمكتسبة ّاألسهم ّقيمة ّمحله ّهذاّ. ويحدث

ّالتصنيف ّفي ّمعامالتّّالتغيير ّخالل من
ّتغيراتّ ّأي ّخالل ّمن ّوليس ّالمالي   .ّّّأخرىّفيّقيمةّحسابّاألصولالحساب

ألسهم لخيار عقد ال استخدامالتغييرات في  -5
 :نلموظفيا

ّعلىّ 17-395 ّالمترتب ة ّالنتائج ّمن ّاثنان وهناك ّ ّالإدراج ّعقد ّلخيار فيّّنلموظفياألسهم
ّوالتوافق ّالتناسق ّبحجة ّالحسابات األولىّ.

ّوالعاملينّ ّالموظفين ّمكافئة ّبطرق تختص
ّالشركة ّأسهم ّعلى ّالحاصلين ّتختصّ. والثانية

ّ ّالباستخدام ّلخيارّعقد لتغطيةّّنلموظفياألسهم
ّ.النفقاتّاألخرىّمثلّتعويضاتّالموظفين

ّفيّ 17-396 ّبالتنوع ّاألولى ّالنتيجة وترتبط
ّ ّاألساسي ّالالنموذج ّعقد ألسهمّلخيار

المؤسسةّبأسهمهاّ/ّفقدّتساهمّالشركة.ّنلموظفيا
ّالمعاشّ ّصندوق ّوتمويل ّالتعويضات لدفع

ّالتقاعدي ّالتنوعّ. ّهذا ّعلى ّيطلق ّما وعادة
ةّالموظ فّأوّخطةّملكيةّاألسهم" ".ّخطةّحص 

ّ ّلعام ّالقومي ة ّالحسابات ّنظام 1933ّوبموجب
ّكمستحقاتّ ّباألسهم ّاالعتراف ّيمكن ّال ّاليدالمعيشي ةّوذلكّألنّهذاّالتمويلّالّيمكنّلألسرّفإن ه ّمتناول ّفي ّيكون ّأن ّفيّ. ّالتغيير ومع
ّبخالفّ ّاستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعدي ة ّهذهّتسجيل ّمع ّتتناسب ّوالتي ّالموجودة األصول
ّمجلسّ ّأوصىّبه ّعلىّما ّوبناء االستحقاقات،

ّ ّتوقفت ّفقد ّالدولي ة ّالمحاسبة ّمعايير انتهتّ/
ّ.ّيلّتلكّاالستحقاقاتاالعتراضاتّعلىّتسج

ّطريقةّ 17-397 ّفي ّآخر ّاختالف وهناك
ّللموظفينّ ّكمكافئة ّاألسهم ّخيارات استخدام
والعاملينّبالشركةّحيثّتسمعّللموظفينّبتحقيقّ
ّأسهمّ ّشراء ّخالل ّمن ّاالستفادة ّمن ّقدر أكبر
.ّالشركةّتبعاّلخطةّشراءّيضعهاّصاحبّالعمل

ّالعرضّولكنّ ّقبول ّإلى ّالموظفون ّيضطر وال
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يارّكنوعّمنّالتعويضّتصرفهّالشركةّيتمّاالخت
وبالمثلّفإنهّ.ّلموظفيهاّكمكافئةّأثناءّفترةّالعمل

ّأرباحّ ّأي ّعلى ّالموظفين ّحصول ّحالة في
ّوليستّ ّالشركة، ّأسهم ّأسعار ّلتغيير كنتيجة
أسهمهمّالخاصة،ّفيتمّصرفّاألرباحّللموظفينّ

ّ.ّكنوعّمنّالتعويضات
ّتتضمنّ 17-398 ّفهي ّالثانية ّالنتيجة ّعن أما 

خيارّعقدّالالفرصةّللشركةّلكيّتستخدمّإتاحةّ
ّل ّالسلعّّنلموظفياألسهم ّعلى ّالحصول في

ّإماّ ّتعويضاتّللموظفين والخدماتّوكذلكّدفع
ّفيّ ّطرحها ّأو ّللموظفين ّمنحها ّخالل من
ّمنّالدخلّلصرفّمكافئاتّ األسواقّواالستفادة

ّالشركة ّدخل ّوزيادة ّالموظفين ّحدوثّ. ّتم ذا وا 

ّقيمة ّتقدر ّأن ّيجب ّفإن ه ّالّذلك، خيارّعقد
بقيمةّالسلعّوالخدماتّالتيّتمّّنلموظفياألسهمّل

ّالمقابل ّفي ّعليها ّالحصول ّذلكّ. ّيتم ّلم ذا ّلتقييمّوا  ّمشابهة ّأخرى ّطرق ّعن ّالبحث فينبغي
ويجبّأنّتسجلّمثلّ.ّخياراتّاألسهمّللموظفين

ّالمعامالتّ ّأنواع ّمن ّكنوع ّالخيارات هذه
عّالتجاريةّّبينّمصدريّومور ديّالسلعّوالبضائ

وعادةّماّيشارّإلىّ.ّداخلّالحساباتّالرأسمالي ة
وبموجبّ.ّمثلّهذهّالترتيباتّبحقوقّتقييمّالسهم

ّاستخدامّ ّيتم ّفإن ه ّالقومي ة ّالحسابات نظام
ESOsّ)المصطلحّ ّللموظفينّ( خياراتّاألسهم
ّ.ّتقييمّاألسهمّقليشملّحقّو
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و تقديم الحسابات أعداد: الفصل الثامن عشر
 مقدمة. أ

ّالمفاهيمّ 51-5 ّمن ّكل ّالسابقة ّالفصول تشرح
ّوشكلّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي المحاسبية
ّهذاّ ّويصف ّالحسابات؛ ّهذه ّوترتيب تسلسل
الفصلّوماّيليهّمنّفصولّكيفّيمكنّاالعتمادّ
ّاستخدامّ ّأجل ّمن ّالمعلومات ّهذه ّمثل على
ّمكيفةّ ّتكون ّبطريقة ّالقومية ّالحسابات نظام
ّاحتياجاتّ ّلتلبية ّيكون ّما ّأفضل على
لقاءّالضوءّعلىّتفاعلّ ّالمعاييرّالمستخدمينّولتوضيحّوا  ّمع ّالقومية ّالحسابات ّنظام وارتباط

ّ.اإلحصائيةّالدوليةّاألخرى
ّمنّ 51-2 ّبعدد ّأيدينا ّبين ّالذي ّالفصل يعنى

الموضوعاتّذاتّاهتمامّخاصّبالنسبةّألولئكّ
ّبياناتّ ّقاعدة ّوصيانة ّحفظ ّعن المسئولين

ّأكثرّا ّوبعرضّالحساباتّفي ّالقومية لحسابات
ّالتحليل؛ّ ّمن ّالمختلفة ّلألنماط ّمناسب شكل

ّ:ويتناولّعلىّوجهّالخصوص
ّأوّ .أّ ّوالتناقضات ّالمراجعات ّمع ّالتعامل كيفية

االختالفاتّفيّالبياناتّوالمفاضلةّوالتوفيقّبينّ
ّحسنّالتوقيتّوالدقة،

 أيّالحساباتّيتمّعرضهاّمنّحيثّالحجم، .بّ

ّ .جّ ّالبياناتّالبيانادور ّمن ّأكثر ّتتواتر ّالتي ت
 السنوية،

 الحساباتّاإلقليمية،ّو .دّ

ّفيّ .هّ ّتضمينها ّيمكن ّالتفاصيل ّأنواع أي
ّ.المنشورات

علىّالرغمّمنّأنهّلمّيتمّتوضيحهّفيّأيّمنّ 35-4
الفصولّالسابقةّإالّأنّاالستخدامّالرئيسيّلنظامّ
ّأوّ ّسلسلة ّسياق ّفي ّيكون ّالقومية الحسابات

ّلمس ّيمكن ّبحيث ّزمنية ّالحساباتّحلقة تخدمي
ّبمرورّ ّاالقتصاد ّوينمو ّيتطور ّكيف تقييم
ّيكونّالمحاسبونّالقوميونّ ّما ّوعادة ّ–الوقت؛

ّ ّاإلحصائيين ّمن ّغيرهم ّمثل وبشكلّّ–مثلهم
ّللحساباتّ ّتقديرات ّإليجاد ّضغط ّتحت منتظم

ّممكن ّوقت ّبأسرع ّبينّ. ّتوترا  ّهناك ّالدقةّوحتما ؛ ّوبين ّالزمنية ّالمالئمة ّأو ّالتوقيت حسن
ّاألكثرّ ّالبيانات ّتستغرق ّما ّعادة ّألنه ّمقارنةّنظرا  ّلمعالجتها ّأكبر ّوقتا  ّوموثوقية ويعنيّتوفيرّحساباتّ.ّبالمؤشراتّقصيرةّالمدىشمولية
ّألفضلّ ّتضمنها ّمع ّممكن ّوقت بأسرع
ّإجراءّ ّأن ّقطعيا  ّيعني ّالمتاحة المعلومات
ّأمرا ّ ّيعد ّاألولية ّللتقديرات ّوتنقيحات مراجعات

ّوالزماّ  ّضروريا  ّالتنقيحاتّعلىّ. ّنشر ّيمثل وال

ّفيّ ّالضعف ّعالمات ّمن ّعالمة السالسل
ّعلىّ ّإليه ّالنظر ّينبغي ّبل ّاإلحصائي، النظام

ّدرج ّعالمات ّمن ّعالمة ّلدىّأنه ّالثقة ة
ّاألصليةّ ّالتقديرات ّمن ّكل ّفي اإلحصائيين

ّالالحقة ّوالتنقيحات ّوالمراجعات ّمنّ. وبعض
ّهيّ ّالنوعية ّحيث ّمن ّالقومية ّالحسابات أردأ
تلكّالحساباتّالتيّقدّظلتّبالّأيّتغييرّعلىّ

ّالسنين ّمن ّالعديد ّمدار ّالجوانبّ. وتناقش
ّالزمنيةّ ّالحلقات ّأو ّالسالسل ّبنشر المتعلقة

عنّالحاجةّلمراجعتهاّوتنقيحهاّفيّالقسمّفضال ّ
ّ.ب

ّاألرقامّ 35-3 ّنظرية ّعشر ّالخامس ّالفصل يصف
ّفيّ ّاستخدامها ّيمكن ّالتي ّللسعر القياسية
ّالحساباتّ ّجوانب ّلبعض ّانكماش إحداث
القوميةّمنّالقيمّالجاريةّأوّالحاليةّإلىّتقديراتّ
ّأيّ ّبإيجاز ّج ّالقسم ّويبين ّالحجم؛ ّحيث من

ّالحساباتّيكّو ّفي ّالتعبيرّاألجزاء ّالمفيد ّمن ن
ّ.عنهاّوفقّهذهّالطريقة

ّوالتعرفّ 35-8 ّلتحديد ّكافية ّتكون ّالسنوية السالسل
علىّالتحوالتّطويلةّالمدىّفيّاالقتصاد،ّغيرّ
ّفإنّ ّالقصير ّالمدى ّعلى ّيجري ّما ّولتقييم أنه
ّاألعلىّتضطلعّ ّذاتّالوتيرة الحساباتّالقومية

ّ ّبين ّرئيسي ّالمدىّّالمؤشراتبدور قصيرة
ّا ّكامل؛ّوالحسابات ّبشكل ّالمفصلة لسنوية

ّفيّ ّكتيبا  ّالحسابات ّهذه ّمثل ّمناقشة ّمنّويتطلب ّلبعض ّعرض ّهناك ّأن ّبيد ّذاته، حد
ّفيّ ّنجدها ّالصلة ّذات ّالرئيسية الموضوعات

ّ.القسمّد
ّالمتعلقّ 35-0 ّوهو ّأال ّللحسابات ّأخر ّبعد ثمة

بالحساباتّاإلقليمية؛ّحيثّتكونّأيّمنطقةّإماّ
ّمنطقة ّأو ّما ّبلد ّمن ّفرعي اقتصاديةّّتقسيم

ّعدة ّاقتصاديات ّتغطي ّموجزةّ. ّإشارة وهنالك
ّ.لبعضّجوانبّالمحاسبةّاإلقليميةّفيّالقسمّهـ

ّالحساباتّ 35-7 ّعرضّنظام ّوراء ّمن ّقصد وهناك
ّيستجيبّ ّأن ّأجل ّمن ّمرن ّبشكل القومية
ّالمحلية؛ّ ّللظروف ّالمالئمة ّمن ّقدر بأقصى
ّبعضّاألساليبّالتيّيمكنّ ّو ّ ّالقسم ويوضح

.ّللحساباتانبّالرئيسيةّمنّخاللهاّعرضّالجّو
ّهذاّ ّفي ّالجداول ّأن ّعلى ّالتأكيد ّالمهم ومن
القسمّالّينتوىّأنّينظرّإليهاّعلىّأنهاّمبادئّ
ّكإشاراتّ ّفقط ّولكن ّصارمة ّوتوجيهية إرشادية
ألنماطّالتفاصيلّالتيّقدّيتمّتكثيفهاّواختصارهاّ
ّفيّظلّظروفّمختلفةّ أوّالتوسعّفيّعرضها

ّ.لالقتصادمنّأجلّإبرازّجوانبّمختلفةّ
 المتواليات الزمنية والتنقيحات واالختالفات. ب
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ّبحيثّ 35-5 ّالكتيبّمصممة ّفيّهذا الجداولّالواردة
ّتبرزّ ّفهي ّوبالتالي ّوتفسيرية ّإيضاحية تكون

ّ ّفقط ّواقعّّلفترةالبيانات ّوفي ّوحيدة؛ زمنية
ّالزمنيةّ ّالمتواليات ّتعنى ّالعملية، الممارسة

ّبتفسير ّالمتغيراتّّللمجاميع ّتحرك يضاح ّلعملياتّوا  ّقصوى ّأهمية ّتمثل ّوالتي االقتصادية
ّالتحليل ّالجداولّ. ّونسق ّشكل ّيتميز و

ّوحتىّ ّالسادس ّمن ّالفصول ّفي المستخدمة
ّلعروضّ ّتماما  ّمناسبة ّبأنها ّعشر الثالث
ّعددّ ّأن ّنظرا  ّالزمنية ّالحلقات ّأو ّضروريا ّالمتواليات ّيكون ّحسبما ّتوسعته ّيمكن األعمدة

ّالمتزايدةالست ّزمنيا  ّالطويلة ّالمتواليات .ّيعاب
ّالمؤسسيةّعلىّسبيلّالمثال،ّبدال ّمنّاعتمادّجدولّواحدّ ّالقطاعات ّمن ّقطاع ّلكل بعامود
الخمسةّوعامودّأخرّلالقتصادّالكليّوأخرّلبقيةّ
ّوضعّ ّوصريحة ّمباشرة ّوبصورة ّيمكن العالم،
ّمنّ ّلكلّعامود ّكلّجدولّمنهم ّجداول، سبعة

ّ.سنواتّعديدةاألعمدةّولكنّل
ّالمبينةّ 35-1 ّالزمنية ّالمتواليات ّطول ّيتوقف سوف

ّاألغراض،ّ ّفلبعض ّالعوامل؛ ّمن ّعدد على
والسيماّبالنسبةّللصياغةّأوّالنمذجةّاالقتصاديةّ
الكلية،ّفقدّيكونّأليّفترةّتشغيليةّمهماّطالتّ

متوالياتّّلديهامدتهاّأهميةّبلّإنّبعضّالبلدانّ
تعودّألكثرّمنّخمسينّعامّمضت؛ّومعّذلك،ّ
ّتعرضّسوىّ ّال ّالمطبوعة ّالجداول ّغالبية فإن
ّبشكلّمنّعسرةّللخمسةّعشرّعاما ّاألخيرة،ّمعّإتاحةّ ّولكن ّالسابقة ّبالفترات ّالمتعلقة البيانات

وعادةّماّيكونّاالهتمامّاألكبرّ.ّإليكترونيّفقط
ّال ّالبيانات ّأن ّمن ّالتأكد ّعلى خاصةّمنصبا 

أيّحواليّالخمسةّعشرّسنةّ)بالماضيّالقريبّ
مكتملةّودقيقةّبقدرّاإلمكانّمعّتوجيهّ(ّاألخيرة

.ّاهتمامّأقلّمنّحيثّالتفصيلّللسنواتّاألسبق
ّرابطّ ّإيجاد ّفيه ّالمرغوب ّفمن ّذلك، ورغم
ّتطورّ ّدراسة ّيمكن ّبحيث ّاألسبق بالمتواليات

ّ.االقتصادّعلىّالمدىّالطويل
نطويّعلىّأنّالمتوالياتّقدّتكونّهناكّعواملّت 35-36

ّأوّ ّطابع ّذات ّباألساس ّتكون ّالطويلة الزمنية
ّالتغيرّمنّ ّأكاديمي؛ّعلىّسبيلّالمثال، اهتمام
ّحدثّ ّوالذي ّالسوق ّالقتصاد ّالموجه االقتصاد
ّأدىّ ّالشرقيةّفيّأوائلّالتسعيناتّقد فيّأوروبا
ّالنشاطّ ّطبيعة ّفي ّوجوهري ّأساسي ّتغيير إلى

ّالمتّو ّأصبحت ّبحيث ّالزمنيةّاالقتصادي اليات
ّأوائلّ ّإلى ّالثمانينات ّأواخر ّمن ّتمتد لفترة

ّمحدود ّتحليلي ّاهتمام ّذات ّالتسعينيات وفيّ.
ّطغتّ ّقد ّالسياسية ّالتغيرات ّفإن ّالحالة، هذه

ّاالقتصادية ّوالنتائج ّالعواقب ّعلى ّجميعّ. وفي
ّزمنيةّ ّفترة ّعبر ّاالقتصاد ّتطور ّيعني البلدان،
ّالمنتجا ّفي ّلالبتكارات ّاستجابة تّطويلة
ّ–ولآللياتّالتسويقيةّوألنماطّاالستيرادّالمتغيرةّ

ّمنّ ّوالعديد ّالعديد ّعبر ّالمقارنات ّأن تعني
ّ.السنواتّيلزمّتفسيرهاّبعناية

ّالتنقيحات.ّ
ّالحساباتّ 35-33 ّإعداد ّعلى ّالمترتبة ّالنتائج أحد

القوميةّعلىّأساسّمستمرّعلىّمدىّعددّمنّ
السنينّهوّأنّمصادرّالبياناتّتتغيرّوتتحسن؛ّ

ّفالمص ّوالمتناوبة ّالمتقطعة ّدراسةّّ–ادر مثل
استقصائيةّأوّمسحيةّتتمّفقطّكلّخمسّسنواتّ

ّأنّّ– ّإلى ّتشير ّثم ّومن ّمتاحة ّتصبح قد
االفتراضاتّالسابقةّالمستندةّإلىّإسقاطّالدراسةّ

ّمعيبة ّكانت ّالسابقة ّالمسحية ّهذهّ. ّمثل وفي
الحالة،ّالّيكفيّمجردّاستبدالّالبياناتّببياناتّ

ّالزمني ّاألحدثّالفترة ّبدءّ)ة ّتاريخ ّحتىّمن أو
ولكنّيلزمّالتأكدّ(ّالدراسةّالمسحيةّالجديدةّقدماّ 

ّضبطهاّ ّتم ّبالكاملّقد ّالزمنية منّأنّالمتوالية
ّأفضلّتطورّممكنّ بشكلّمناسبّلكيّتصور
ّفترةّ ّأطول ّمدى ّعلى ّالمعنية ّالزمنية للمتوالية

منّإجراءّماّّالتمكنويسفرّعدمّ.ّزمنيةّممكنة
غراتّغيرّمناسبةّفيّالمتواليةّسبقّعنّوجودّث

والتيّيمكنّأنّتكونّمضللةّعلىّنحوّخطيرّ
ّالبياناتّ ّمصدر ّبأن ّالمدركين ّغير للمحللين

ّ.المتضمنةّقدّتغير
ّالتعارضّ 35-38 ّالبيانات ّلتنقيح ّالحاجة ّهذه تبرز

ّالبياناتّ ّوضع ّبين ّاإلحصائيات ّفي المتأصل
ّوضعهاّ ّوبين ّاإلمكان ّبقدر ّدقيقة بحيثّتكون

ناسبّقدرّالمستطاع؛ّوقدّيفضلّفيّالوقتّالم
ّبالتوقيتّ ّتتميز ّالتي ّالبيانات المستخدمون
المناسبّوبالدقةّعلىّحدّسواء،ّغيرّأنّهناكّ
ّالغايتينّ ّهاتين ّبين ّوتوفيقات ّمفاضلة عمليات

ّالعملية ّالممارسة ّواقع ّفي ّكلّ. ّعلى ويتعين
ّحولّ ّوأراء ّتصورات ّوضع ّإحصائي مكتب

ّالمطل ّهذين ّبين ّتوازن ّإيجاد ّغيرّكيفية بين
ّالنهائيّالمتوافقين ّاالستنتاج ّكانت ّأيما ّولكن ،

فيّنهايةّالمطاف،ّفإنّالمتوالياتّالزمنيةّالتيّ
ّعنّ ّفضال  ّالوقت ّبمرور ّباتساقها تتسم
التفسيراتّوالتوضيحاتّمنّأجلّتمكينّالمحلينّ
ّالمكتبّ ّالتيّيضطر ّعملياتّالمفاضلة بتقدير

ّ.اإلحصائيّباتخاذهاّهيّكلهاّأمورّجوهرية
اكّمجموعةّمنّالمبادئّالتوجيهيةّواإلرشاديةّهن 35-34

ّبأداءّ ّيتعلق ّفيما ّالممارسات ّأفضل بشأن
ّنتائجّتحليلّالتنقيحاتّوحولّصياغةّ واستخدام
ّتدعمّ ّبأنها ّتتميز ّالتنقيحات ّإلجراء سياسية
ّتمّ وعلىّنحوّفعالّاحتياجاتّالمستخدمين،ّقد

ّمنّممثلينّّإعدادها ّمكونا  ّفريقّعمل ّقبل ّالتمن ّمنظمة ّوالتنميةّعن ّاالقتصادي عاون
ّفيّ ّاألعضاء ّالبلدان ّمن ّوالعديد واليوروستات
ّفريقّ ّأعدها ّالتي ّواألوراق ّالمنظمات؛ هذه
العملّمتاحةّتحتّعنوانّمبادئّتوجيهيةّحولّ

ّ ّالتنقيحات ّوتحليل ّالتعاونّ)سياسة منظمة
ّ(.8665االقتصاديّوالتنميةّواليوروستات،ّ
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35-33 ّ ّنظام ّأن ّمن ّالرغم ّالقوميةّعلى الحسابات
يضمنّأنّهناكّاتساقّتامّبينّالثالثةّقياساتّ
ّطبيعيّللناتجّالمحليّاإلجماليّإالّأنّذلكّيمثلّاتساقا ّ ّبشكل ّينشأ ّال ّعام ّوالذيّبشكل ّذلكّإلىّنظريا  ّويعود عنّتجميعّوتصنيفّالبيانات؛
ّالبياناتّ ّمصادر ّبه ّالذيّتتسم التفاوتّالواسع

لى ّوا  حقيقةّأنّأيّخطأّّالتيّيتعينّالرجوعّلها
فيّأيّمصدرّسيؤديّإلىّاختالفّبينّقياسينّ
.ّعلىّاألقلّمنّقياساتّالناتجّالمحليّاإلجمالي

ّوجودّ ّمن ّمفر ّال ّالعملية، ّالممارسة وفيّواقع
ّالبياناتّ ّفي ّاألخطاء ّهذه ّمثل ّمن العديد
ّشاكلةّ ّعلى ّالممارسات ّفي ّتتضح وسوف

ّ.موازنةّجداولّالعرضّواالستخدام
ّأيّمكتبّّوتماماّ 35-38ّ 35-38 ّالحالّمع ّهو مثلما

ّباختياراتّحولّ ّللقيام إحصائيّبشأنّاضطراره
ّوبينّ ّومالءمته ّالتوقيت ّحسن ّبين المفاضلة
ّأيضا ّ ّعملها ّاختياراتّيلزم ّهناك ّالدقة مستوى
ّالتعارضّ ّأوجه ّمع ّالتعامل ّكيفية حول
ّواستثمارهاّ ّالموارد ّتوظيف ّويمكن واالختالف؛

ّالم ّالمسحية ّالدراسات ّتحسين ّبجمعّفي تعلقة
ّاستطالعّ ّنموذج ّتحسين ّفي ّوكذلك البيانات
ّاستراتيجياتّ ّتحسين ّوفي ّاالستبيان ّأو الرأي
ّذلكّ ّفي ّبما ّالمعالجة ّوأساليب ّالعينات أخذ

ّجرا ّوهلم ّالبياناتّالناقصة ّمعاملة ّذلك،ّ. ومع
ّمرغوبا ّ ّمطلبا  ّيشكل ّاألمر ّنهاية ّفي ّأنه .ّألجلفيهّإالّأنّمثلّهذاّالنهجّمكلفا ّوطويلّاورغم
وحتىّفيّأساليبّجمعّالبياناتّالمتطورةّللغايةّ
سوفّتستمرّاالختالفاتّبينّمختلفّالتقديراتّ
ّوبسببّ ّالتقييم ّوفي ّالتغطية ّفي ّالفروق نتيجة

ّعملياتّالتباطؤّواإلهمالّفيّالقيد وباإلضافةّ.
إلىّذلك،ّيكونّالمكتبّاإلحصائيّمعتمدا ّأيضَاّ

ّالمصا ّعلى ّمحدود ّأو ّكبير ّحد ّإلى درّسواء
ّاستطاعتهّ ّفي ّيكون ّال ّللبياناتّوربما اإلدارية
ّتلبيّ ّالبيانات ّهذه ّأن ّوضمان ّمن التأكد

ّ.بالضبطّاحتياجاتّاإلحصائي
هناكّأسلوبانّمتاحينّأمامّأيّمكتبّإحصائي؛ّ 35-30

أولهماّهوّاعتمادّالصراحةّحولّالمشكلةّونشرّ
وعندماّيتمّذلك،ّعادةّماّ.ّالتعارضّاإلحصائي

ّال ّمتغير ّإلى ّعزوه ّاإلجماليّيتم ّالمحلي ناتج
ّمنّ ّالمتغيرات ّأقل ّبأنه ّالمكتب ّيشعر الذي

ّالدقة ّحيث ّيرىّ. ّأن ّهو ّذلك ّمن والغرض
ّفيّ ّالموثوقية ّدرجة ّعن ّشيئا  ّربماّالمستخدمون ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالمنشورة؛ البيانات
يشعرّالمكتبّبأنّتقديرّاإلنتاجّللناتجّالمحليّ

عرّفيّاإلجماليّسليما ّبصورةّمقبولة،ّولكنهّيش
ّمكوناتّ ّبعض ّحول ّبشكوك ّالوقت نفس

ّ.اإلنفاق
والبديلّالمتاحّأمامّالمكتبّعنّذلكّهوّحذفّ 35-37

التعارضّعنّطريقّدراسةّواستعراضّالبياناتّ
المحاسبيةّفيّنظامّّالقيودفيّضوءّالعديدّمنّ

الحساباتّالقوميةّبحيثّيتمكنّمنّاتخاذّأفضلّ

ّمنهّ ّتنبع ّالذي ّالمكان ّبشأن ّالممكنة األحكام
ّالبياناتّ ّتعديل ّثم ّومن ّاألرجح ّعلى المشاكل

ّلذلك ّتبعا  ّواالستخدامّ. ّالعرض ّإطار ويمثل
والمبينّفيّالفصلّالرابعّعشرّأداةّقويةّللغايةّ

نّالعثورّعلىّمزيدّويمك.ّللقيامّبمثلّهذاّالعمل
منّالمعلوماتّحولّمثلّهذهّاألساليبّالمتعلقةّ
ّبجداولّ ّالمعنية ّواألدلة ّالكتيبات ّفي بالموازنة
المدخالتّوالمخرجاتّمثلّتلكّالجداولّالمعدةّ

ّ.منّقبلّاألممّالمتحدةّواليوروستات
ّبعضّ 35-35 ّهناك ّتكون ّربما ّالعملية، ّالممارسة في

يفّجميعّالبلدانّغيرّالقادرةّعلىّتجميعّوتصن
ّيحدثّ ّبالفعل، ّالثالثة؛ ّالمحلي ّالناتج قياسات
ّوتصنيفّ ّتجميع ّيتم ّأن ّاألوقات ّبعض في
قياسّاإلنتاجّفقطّبشكلّكاملّفضال ّعنّوجودّ
ّقياسّ ّمكونات ّمن ّغيرها ّدون ّمعينة مكونات
ّالحكوميّ ّاإلنفاق ّأساسي، ّوبشكل اإلنفاق،

غيرّمكتملةّّبمعلوماتربماّ)وتكوينّرأسّالمالّ
،ّوعنّالصادراتّ(تّفيّقوائمّالجردعنّالتغيرا

وفيّمثلّهذهّالحالة،ّ.ّوالوارداتّمنّالسلعّفقط
ّالناتجّ ّتقديرات ّمن ّتقدير ّعرض ّتم ّما ذا ّيتمّوا  ّحيث ّاإلنفاق ّبحسب ّاإلجمالي المحلي
ّموازنةّ ّكقيد ّالمعيشية ّاألسر ّاستهالك اشتقاق
إجماليّأوّشاملّفإنّهذاّالتقديرّسيغطيّليسّ

ستهالكّاألسرّالمعيشيةّفقطّالقيمةّالصحيحةّال
نّكانتّغيرّمعلومةّبلّكذلكّسيشملّاألثرّ ّجميعّوا  ّمن ّالمتراكمة ّاألخطاء ّلكافة الصافي

ّ.األجزاءّاألخرىّللتقديرات
ّأرقامّ 35-31 ّوجود ّأو ّاإلنتاج ّقياس ّفي ّأخطاء أية

ّالسلعّ ّمن ّوالواردات ّللصادرات ّبالنسبة ناقصة
أوّحقيقةّأنّاإلنفاقّالحكوميّقدّتمّقيدهّعلىّ

ّّأساس ّتراكمي ّوليس ّإلىّّ–نقدي ستؤدي
ّثم،ّ ّومن ّالمعيشية؛ ّاألسر ّإنفاق انحرافّقيمة
ّفائضّ ّبإجمالي ّالخاص ّالرقم ّاشتق ّما إذا
ّأجورّ ّأو ّتعويضات ّطرح ّخالل ّمن التشغيل
ّالدعمّ الموظفينّوالضرائبّناقصّاإلعاناتّأو
علىّاإلنتاجّمنّهذاّالرقمّغيرّالصحيحّللناتجّ

ّترحيل ّسيتم ّاإلجمالي، ّاألخطاءّّالمحلي هذه
ّأيضاّ  ّالمجموع ّهذا ّإلى ّقدما  ّبالنسبةّ. والعبرة

للمستخدمينّالمتطلعينّلحساباتّخاليةّمنّأيّ
ّفهمّ ّمن ّالتأكد ّأهمية ّهو ّإحصائي تعارض
ّالتعارض ّهذا ّحذف ّتم ّقد ّكيف .ّواستيعاب

ّالتوحيدّ ّبعملية ّللقائمين ّبالنسبة والعبرة
ّعلىّ ّالعمل ّإمكانات ّدراسة ّهي والتصنيف

ّأ ّإلىّمستويات ّاالضطرار ّلتجنب ّتفصيال  كثر
ّالناقصة،ّ وضعّافتراضاتّإجماليةّبشأنّالقيود
ّالظروفّ ّلتقييم ّبالنسبة ّحاسم ّقيد والسيما

ّ.المعيشيةّمثلّاستهالكّاألسرّالمعيشية
 التعارض في صافي اإلقراض أو االقتراض

ّالتوحيدّ 35-86 ّعملية ّتكون ّاألحيان، ّمن ّكثير في
ّالمالي ّبالحسابات ّالخاصة ةّوالتصنيف
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ّعنّ ّكاف ّبشكل ّمنفصلة ّالعمومية والميزانيات
ّصافيّ ّأرقام ّتكون ّبحيث ّالحسابات بقية
ّمنهمّ ّكل ّمن ّالمشتقة ّاالقتراض ّأو اإلقراض
نّكانتّهيّنفسهاّمنّ ّأوّمختلفةّفيّالواقعّحتىّوا  ّتعارض ّيشير ّوربما ّالنظرية؛ الناحية
ّالحسابّ ّفي ّما ّخطأ ّوجود ّإلى ّما اختالف

الحساباتّالمؤديةّّالماليّأوّبأيّمكانّأخرّفي
وقدّيساعدّ.ّإلىّالرصيدّفيّحسابّرأسّالمال

استعراضّالفروقّواالختالفاتّقطاعا ّبقطاعّفيّ
ّعلىّ ّاحتماال ؛ ّاألكثر ّالخطأ ّمصادر تحديد
سبيلّالمثال،ّربماّيعنيّوجودّتعارضّكبيرّفيّ
صافيّاالقتراضّلألسرّالمعيشيةّأنّبعضا ّمنّ

قدّيعنيّّدخلّاألسرّالمعيشيةّغيرّقيده،ّكذلك
وجودّتعارضّكبيرّفيّصافيّاإلقراضّبالنسبةّ
ّعلىّ ّبعضّاإلنفاق ّأن ّالمالية ّغير للشركات

غيرّأنّكلّحالةّ.ّرأسّالمالّالثابتّلمّيتمّقيده
مماّسبقّالبدّوأنّيتمّالتحقيقّفيهاّعلىّأساسّ

ّ.حالةّتلوّحالة
 حسابات تبعا للحجم تسلسل ال. ج

منّوراءّّأحدّاألهدافّالرئيسيةّالمرجوّتحقيقها 35-83
إنشاءّحساباتّتغطيّفترةّأطولّمنّالزمنّهوّ
الهيكلّاألساسيّلالقتصاد؛ّويمكنّمطالعةّذلكّالتمكنّمنّدراسةّالطريقةّالتيّقدّتغيرّوفقا ّلهاّ
ّلمجاميعّ ّالمتغيرة ّالتركيبة ّدراسة ّخالل من

ومعّذلك،ّلتحديدّ.ّاالقتصادّالكليّبالقيمّالجارية
ّفمنّالضروريّالتجّر ّمنّأثارّمعدالتّالنمو، د

ّاألسعار ّفي ّالتغيرات ّمنّ. ّبذلك ّالقيام ويمكن
ّوالتيّ ّالحجم ّحيث ّمن ّحسابات ّإنشاء خالل
ّسنةّ ّمن ّالتغيرات ّرؤية ّمن ّالمستخدم تمكن
للسنةّالتيّتليهاّوالتيّكانتّستحدثّإذاّلمّيكنّ

ّاألسعار ّفي ّتغير ّأي ّهناك ّالفصلّ. ويصف
الخامسّعشرّبالتفصيلّالنظريةّوالتطبيقّالتيّ

ّع ّلألسعارّيقوم ّالقياسية ّاألرقام ّإيجاد ليهما
ّالحجم ّقياسات ّووضع ّذلكّ. ّهذا ّيصف كما

ّاشتقاقّ ّعلى ّالمترتبة ّاآلثار ّأيضا  الفصل
ّالحجمّ ّحيث ّمن ّحسابات ّالزمنية المتواليات
ّيكونّ ّحيث ّالقياسية ّاألرقام ّسالسل باستخدام
لبعضّجوانبّالتغيراتّفيّاألسعارّتأثيرا ّعلىّ

ّ.تقديراتّالحجم
ّحصصّمكوناتّ 35-88 ّوالخدماتّعدا ّالسلع حساب

ّفقطّ ّهي ّالمالية ّغير ّالمال ّرأس ّأسهم أو
ّ ّلها ّيشتق ّالتي ّحيثّالعناصر ّمن حسابات

ّ ّتدفقاتّالحجم ّعن ّالتعبير ّيتم ّعام، ّوبشكل ؛
ّالماليةّ ّوالمعامالت ّوالتحويالت ّالملكية دخل

ّاالسمية ّالقيمة ّحيث ّمن ّفقط ّحاالتّ. وفي
حيثّالتضخمّالمرتفع،ّهناكّعرضّبديلّمتاحّ

ّذلكّ ّأن ّغير ّالتدفقات ّهذه ّتعديل ّفيه ّيتم قد
ّ.ليسّهوّالقاعدة

ّ

ّالسلعّ 35-84 ّحساب ّعناصر ّعرض ّعلى عالوة
ّالحجمّ ّحيث ّمن ّالحسابات ّلتسلسل والخدمات
ّالعرضّ ّجداول ّعن ّالتعبير ّأيضا  ّيمكن فإنه
واالستخدامّالحساباتّمنّحيثّالحجمّ؛ّوجديرّ
بالذكرّأنّتجميعّوتصنيفّمثلّهذهّالجداولّالّ

ّوالخدماتّيضم ّالسلع ّرصيد ّيكون ّأن ّفقط ن
ّصارمّ ّبشكل ّمتسقا  ّالحالية ّبالقيم ّعنه ّالمستخدمةّوالمعبر ّاألسعار ّتكونّعلىّذلكّالحال بل

ّاألخرى ّهي ّانكماشّلها ّإلحداث ّالناحيةّ. ون
لإلنتاجّّقياسيالنظرية،ّينبغيّوأنّيكونّأيّرقمّ

ّألسعارّ ّموزون ّأو ّمرجح ّقياسي ّبرقم ّوهيمرتبطا  ّفئاتّّالمدخالت، ّلقيم ّالمقابلة الموازين
ّالمختلفة ّالمدخالت ّاألسعارّ. ّتكن ّلم ذا ّوتلكّوا  ّالمخرجات ّكمش ّفي المستخدمة

المستخدمةّفيّكمشّاالستهالكّالوسيطّمتسقةّ
ّالمضافةّ ّللقيمة ّالضمني ّاالنكماش ّعامل فإن
ّللتصديق ّقابل ّوغير ّمحتمل ّغير .ّسيكون

ّبأنهّ ّمؤشر ّهو ّالالمعقولية ّهذه واكتشافّمثل
ّمتوازنةّإ ّليست ّالحالية ّبالقيمة ّاألرقام ّأن ما

ّغيرّ ّالمستخدمة ّاألسعار ّأن ّأو ّجيد بشكل
ّ.متسقةّأوّغيرّمالئمة،ّأوّكالهماّمعاّ 

ّبالنسبةّ 35-83 ّاإلنفاق ّعناصر ّفي ّالنظر ّالمفيد من
ّاإلنتاجّ ّعناصر ّوفي ّاإلجمالي ّالمحلي للناتج

منفصلّأوال ،ّثمّّبشكلللناتجّالمحليّاإلجماليّ
ّجدول ّفي ّوأخيرا ّّالنظر ّواالستخدام العرض

ّرأسّ ّأسهم ّأو ّحصص ّمقاييس ّإلى التطرق
ّ.المال

 مكونات اإلنفاق في الناتج المحلي اإلجمالي. 1
ّاإلجماليّ 35-88 ّالمحلي ّبالناتج ّالخاص القياس

واألسهلّمنّحيثّالتعبيرّعنهّمنّحيثّالحجمّ
ّكانتّهناكّ هوّقياسّاإلنفاق؛ّحيثّأنهّطالما

ّم ّمناسبة ّللسعر ّقياسية ّيمكنّحينئذّأرقام تاحة
إحداثّانكماشّلتقديراتّإنفاقّاألسرّالمعيشيةّ
ّمنّ ّوالواردات ّوللصادرات ّالمال ّرأس ولتكوين
ّالنظرية ّالصعوبات ّمن ّالكثير ّمواجهة .ّدون

ّ ّفيه ّالمرغوب ّدرجةّّالعملومن ّأقصى على
ّباستخدامّ ّاإلمكان ّبقدر ّالتفصيل ّمن ممكنة
ّمنّ ّمجموع ّلكل ّالمتاح ّالمنتج تفصيل

كماّأشيرّإلىّّ–ويجبّتوخيّالحذرّّ.المجاميع
للتأكدّمنّأنّّ–ذلكّفيّالفصلّالخامسّعشرّ

ّبعينّاالعتبارّ ّأخذها ّتم الفروقّفيّالنوعيةّقد
ّالسعر ّانكماش ّعوامل ّفي ّسليم ّنحو .ّعلى

ويكونّذلكّضرورياّعلىّوجهّالتحديدّفيّحالةّ
ّمنّ ّالكثير ّتكون ّحيث ّالمال ّرأس تكوين

ّاآل ّالحاسب ّأجهزة ّمثل ّعرضةّالمفردات لي
ّمنّ ّالكثير ّوتكون ّسريع ّتكنولوجي لتغير
ّسبيلّ ّعلى ّالطلب، ّبحسب ّمصممة المفردات
ّوفقا ّ ّالمصممة ّالثقيلة ّاآلليات ّقطع المثال

ّ.لمواصفاتّفردية
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ّللخدماتّ 35-80 ّبالنسبة ّللسعر ّالقياسية ّاألرقام تكون
ّوتصنيفهاّ ّتجميعها ّحيث ّمن ّصعوبة أكثر
ّبالنسب ّوالسيما ّبالسلع ّالخاصة ّبتلك ةّمقارنة

ّتحديدهاّللخدماتّغيرّالسوقية؛ّونظرا ّألنّالقيمّالحاليةّ ّيتم ّما ّعادة ّالسوقية ّغير للخدمات
علىّأنهاّمجموعّالتكاليفّفإنّاألسلوبّالواضحّ

ّ ّالتكاليف ّهذه ّمن ّتكلفة ّكل ّكمش بماّ)هو
ّأجورّ ّأو ّتعويضات ّحساب ّمن ّذلك يشمله
ّأجورّ ّأو ّتعويضات ّلمعدالت ّوفقا  ّثابتةالموظفين ّذلك(. ّبعينّومع ّالّيتضمنّذلكّاألخذ ،

أليّتغيرّفيّنوعيةّالخدماتّالمقدمةّّاالعتبار
ّفيّ ّتغيرات ّأي ّأثر ّالخصوص ّوجه وعلى

ّتحقيقها ّتم ّيكونّقد ّوالتيّربما ّاإلنتاجية وفيّ.
ّقياساتّ ّتعتبر ّوأن ّينبغي ّالحاالت، بعض
ّفيّ ّوصفها ّتم ّما ّنحو ّعلى ّالمباشرة الحجم
ّالحسابا ّفي ّوالحجم ّالسعر ّقياسات تّكتيب

ّخدماتّ ّقياسّحجم ّفيّكتيبّتجاه ّأو القومية
ّ ّوالتعليم ّاالقتصاديّ)الصحة ّالتعاون منظمة

هناكّعملّبحثيّيجرىّعلىّ(.8661ّوالتنمية،ّ
ّحجمّ ّتقديرات ّاشتقاق ّأجل ّمن ّوساق قدم
للمخرجاتّتأخذّفيّتقديرهاّالتغيراتّفيّالنوعيةّ

ّ.جنبا ّإلىّجنبّمعّكميةّالخدماتّالمقدمة
 اإلنتاج في الناتج المحلي اإلجماليمكونات . 2

ّاإلنتاجّ 35-87 ّلقياس ّبالنسبة ّالمضافة ّالقيمة تشكل
ّجوهريا ،ّ ّأمرا  ّاإلجمالي ّالمحلي ّللناتج ّبالنسبة ّقيد ّهي ّالمضافة ّحسابّّالموازنةوالقيمة في
ّغيرّ ّمن ّبأنه ّعباراتّتقول ّتوجد ّوقد اإلنتاج؛
الممكنّالتفكيرّفيّقيدّموازنةّذاتّأبعادّللسعرّ

ّالممارسةّّ.والحجم ّفإن ّاللحظة، ّهذه وحتى
ّقيمّ ّكمش ّأو ّخفض ّهي ّشيوعا  األكثر
ّبشكلّ المخرجاتّواالستهالكّالوسيطّكلّمنهم
مستقلّعنّاألخر،ّصناعةّبصناعة،ّثمّاشتقاقّ
ّصناعة ّلكل ّالمضافة ّالقيمة ّباعتباره .ّالفرق

ّأوّ) ّالمزدوج ّاالنكماش ّبأسلوب ّذلك ويعرف
ّالمضاعف .)ّ ّالقياسية ّاألرقام ّأن المختلفةّكما

للسعرّضروريةّلسببين؛ّالسببّاألولّيرجعّألنّ
ّاالستهالكّ ّفي ّالمضمنة ّوالخدمات السلع
ّنفسهاّ ّهي ّتكون ّال ّصناعة ّألي الوسيط

ّالصناعة ّهذه ّمن ّالمخرجات ّاألخرّ. والسبب
ّيتمّقياسهاّ ّما ّالمخرجاتّهوّأنّالمدخالتّالوسيطةّدائما  ّتقاس ّبينما ّالمشترين ّألسعار ّلألسعوفقا  ّألسعارّوفقا  ّوفقا  ّأو ّاألساسية ار

ّ.المنتجين
ّهناكّ 35-85 ّاألخيرة، ّاآلونة ّوفي ّسبق، ّمما بالرغم

ّالربطّبينّالتحركاتّفيّ ّبمحاولة ّمتزايد اهتمام
ّ ّالمضافة ّأثارّّ–القيمة ّمن ّالتخلص بعد

ّ ّالعمالةّّ–األسعار ّفي ّالتغيرات وبين
ّعلىّ ّاإلطالع ّويمكن ّالرأسمالية؛ والمدخالت
ّدليلّ ّفي ّلإلنتاجية ّالمختلفة ّللمفاهيم وصف

قياسّمعدلّاإلنتاجيةّاإلجماليّ:ّقياسّاإلنتاجية
ّ ّالصناعة ّمستوى ّالتعاونّ)وعلى منظمة

،ّوالمشارّإليهّفيماّ(8663االقتصاديّوالتنمية،ّ
ّقياسّاإلنتاجية ّبدليل ّبعد ّالدليلّ. ويناقشّهذا

ّكانتّتقديراتّتكاليفّرأسّالمالّ ّإذا مسألةّما
والعمالةّتتضمنّبالضبطّالقيمةّالمضافةّالعائدةّ
منّتقديراتّالحجمّالمباشرة،ّوهوّموضوعّسيتمّ
ّالعشرينّ ّالفصل ّسياق ّفي ّبالمناقشة تناوله

ّ.والمعنيّبالخدماتّالرأسمالية
 ّجداول العرض واالستخدام من حيث الحجم. 3

ّالتيّ 35-81 ّالطريقة ّاستخدام ّجدول ّصفوف تبين
ّالعرضّالكليّلمنتجّماّلالستهالكّ يستخدمّبها
الوسيطّولالستهالكّالنهائيّولتكوينّرأسّالمالّ
وللصادرات؛ّوهذهّالوحدةّالبدّمنّاإلبقاءّعليهاّ

ذاّماّكانّالمنتجّ.ّمعبرا ّعنهاّمنّحيثّالقيمة ّمبهمّوا  ّقياسّغير ّحيثّيوجد ّمنتج ّهو المعني
ّالوحدةّللكمي ّعلىّهذه ّاإلبقاء ّمن ّأيضا  ّالبد ة

ذاّماّتمّاشتقاقّ.ّمعبرا ّعنهاّمنّحيثّالحجم ّالقيمّوا  ّكمش ّخفضّأو ّخالل ّمن ّالحجم أرقام
ّمنّ ّبشيء ّالوحدة ّعلى ّاإلبقاء ّسيتم الحالية
ّاستخدامّ ّفئة ّكل ّخفض ّتم ّما ّإذا اليقين
باستخدامّرقمّقياسيّللسعرّبشرطّأنّيكونّهذاّ

 .با ّتماماّلهاالرقمّالقياسيّمناس

ّجداولّ 35-46 ّمن ّكل ّتجميع ّالجيدة ّالممارسات ومن
ّومنّ ّالحالية ّالقيم ّمن ّلكل العرضّواالستخدام
حيثّالحجمّفيّنفسّالوقتّلكيّيمكنّالتحققّ
ّفيهاّ ّبما ّفيها ّبما ّالمدخالت ّكافة ّتوافق من

ّ.ّّمؤشراتّاألسعار
 حصص أو أسهم رأس المال. 4

ّالثا 35-43 ّالمال ّرأس ّاستهالك ّتقديرات بتّاشتقاق
ّرأسّ ّأسهم ّأو ّالملكية ّلحقوق ّتقديرات يستلزم
ّحتىّ ّالسعر ّفي ّالتغيرات ّأثار ّباستبعاد المال
ّالخدماتّ ّتقدير ّفي ّتفكيرا  ّهناك ّيكن ّلم ن ّوبشكلّوا  ّاإلنتاجية؛ ّقياسات ّأو الرأسمالية
ّأسهمّ ّأو ّحصص ّمستويات ّتشتق نموذجي،
ّتكوينّرأسّالمالّ رأسّالمالّعنّطريقّتراكم

ّّو ّمتعاقبة ّفترات ّتمّفي ّالتي ّالكمية نزال ا  ّاستنفاذها ّلتجميعّ. ّمعنى ّال ّأنه ّالواضح ومن
ّلألسعارّ ّتبعا  ّالمال ّرأس ّتكوين تقديرات

نظرا ّألنّتأثيرّاألسعارّالمرتفعةّّفعلياّ المدفوعةّ (ّوحتىّاألسعارّالمرتفعةّعلىّنحوّمعتدلّفقط)
ّ ّالمال ّرأس ّكمية ّفي ّللمغاالة "ّالجديد"سيكون

ّ".القديم"ّبالنسبةّلكميةّرأسّالمال
واألسلوبّالمفضلّهوّتقديرّجميعّرأسّالمالّ 35-48

ّثمّ ّلسعرّسنةّمفردة ّوفقا  السائدّعندماّيوشكّّللسعرإعادةّتقييمّذلكّوفقا ّالذيّالّيزالّمخزونا 
أنّيتمّإعدادّالميزانيةّالعمومية،ّوعادةّيكونّفيّ
ّالمحاسبية؛ّ اليومّاألولّواليومّاألخيرّمنّالفترة

المستوىّاألكثرّتفصيال ّّوينبغيّإجراءّذلكّعلى
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ّالممكنّعملياّ  ّمنّ. ويمكنّالحصولّعلىّمزيد
ّ.المناقشةّحولّهذهّالمسألةّفيّالفصلّالعشرين

الحسابات ربع السنوية و الحسابات عالية الدورية . د
 األخرى

احديّاالستجاباتّلطلبّبياناتّحسنةّالتوقيتّ 35-44
ّدورياّ ّالحسابات ّوتصنيف ّتجميع ّفي تتمثل

ّاالكتفا ّمن ّحيثّأسرع ّومن ّسنويا ؛ ّبذلك ّالقوميةّء ّالحسابات ّنظام ّتطبيق ّيمكن المبدأ،
ّهناكّ ّأن ّغير ّالزمنية، ّللفترة ّطول ّأي على
ّمراعاتهاّ ّيلزم ّالتي ّالخاصة بعضّاالعتبارات
ّالحساباتّ ّمقابل ّفي ّالعالي ّللتواتر بالنسبة

ّالسنوية ّبالنسبةّ. ّيتم ّما ّكثيرا  ّاختيارا  ّأالوهناك ّالدورية ّعالية ّربعّللبيانات ّالحسابات ّوهو
ّالسنوية ّتجميعّ. ّبشأن ّالتفصيل ّمن ولمزيد

ّيرجىّالنظرّ ّالسنوية، وتصنيفّالحساباتّربع
ّالسنوية ّربع ّالقومية ّالحسابات ّدليل :ّفي

ّ ّوالتوحيد ّالبيانات ّومصادر ّوالتصنيفالمفاهيم
ّربعّ ّالقومية ّالحسابات ّحول ّاليدوي ّالدليل أو

ّ ّ)السنوية 3111ّيوروستات، ّهذه(. ّوتناقش
ّاستخدامّ ّقبيل ّمن ّموضوعات ّبالتفصيل األدلة
ّالتقديراتّ ّومعايرة ّالبيانات ّالستقراء المؤشرات

ّللبياناتّالسنوية ّيليّفيّ.ّربعّالسنويةّتبعا  وما
ّبعضّ ّإلى ّإشارة ّمجرد ّهو ّهذا سياقنا
االعتباراتّاألساسيةّالتيّتنطبقّعلىّالمحاسبةّ
ّالسنوية ّالمحاسبة ّمقابل ّفي ّالسنوية .ّربع

ّ ّمنّوتنطبق ّذلك ّغير ّعلى ّمماثلة اعتبارات
ّ.الحساباتّعاليةّالتواتر

 قضايا مفاهيمية. 1
 وقت القيد

ّللحساباتّ 35-43 ّبالنسبة ّهوّنفسه ّوقتّالقيد إنّمبدأ
ّالحالّمعّ ّهو ّمثلما ّتماما  ّالسنوية ّربع ّوتصنيفّالقومية ّتجميع ّيتم ّحيث ّالسنوية؛ الحسابات
ّعلىّ ّوليس ّاالستحقاق ّأساس ّعلى الحسابات

ّالتدفقاتّمبالغا ّمتراكمةّولكنهاّلمّتدفعّأوّتحصلّبعدّإالّ؛ّوفيّحينّأنهّسيكونّهناكّدائما ّأساسّنقدي ّمع ّبالتناسب ّالمبالغ ّهذه ّنسبة أن
ّلفترةّ ّبالنسبة ّأكبر ّستكون ّالفترة ّفي الكلية

ّ.أقصر
 على سنة واحدة أو أكثر المتضمنةالتصنيفات 

ّأنهّ 35-48 ّهو ّثابت ّألصل ّبالنسبة ّالمؤهل المعيار
ّا ّسنةّينبغي ّمن ّألكثر ّاإلنتاج ّفي ستخدامه

ّبينّ ّواالتساق ّالتبسيط ّوألغراض واحدة؛
الحساباتّربعّالسنويةّوالسنويةّتطبقّهذهّالفترةّ

ّ.أيضَاّحتىّمعّالحساباتّربعّالسنوية

ّمصطلحيّ 35-40 ّبين ّالتمييز ّيبقى ّمماثلة، وبصورة
ّتصنيفّ ّفي ّالمدى ّوطويل ّالمدى قصير

ّ.األصولّالماليةّعاما ّواحداّ 
 ت الموسمية الحسابا

ّاألثرّ 35-47 ّهو ّالسنوية ّربع ّالحسابات ّجوانب أحد
الذيّينشأّنتيجةّألنّأنماطّالعرضّوالطلبّقدّ
ّالمثال،ّ ّسبيل ّعلى ّالموسم؛ ّمرور ّمع تتغير
ّفيّالشتاءّ ّاستخدامها ّيتم مزيدّمنّالكهرباءّقد
لتدفئةّالمبانيّمقارنةّبالصيف،ّأوّعلىّالعكسّ

ّالكه ّمن ّالمزيد ّاستخدام ّيتم ّقد ّذلك رباءّمن
ّلتبريها ّالزراعيةّ. ّالمنتجات ّمن ّالكثير ّأن كما

تكونّمتاحةّبيسرّفيّوقتّماّمنّالعامّمقارنةّ
.ّبوقتّأخرّوبالتاليّتكونّأسعارهاّأقلّحينذاك

ّأنّ ّمن ّالرغم ّعلى ّفإنه ّاألسباب، ولهذه
ّتجميعهاّ ّأوال  ّينبغي ّالسنوية ّربع ّتمّالحسابات ّما ّنحو ّعلى ّالبيانات ّباستخدام وتصنيفها

ظتهاّإالّأنهّمنّالمستحسنّحسابّبياناتّمالح
ّألخرّ ّعلىّأساسّمعدلّمنّموسم ّسنوية ربع
ّمجردا ّ ّاالقتصاد ّتطور ّأنماط ّدراسة ّأجل من

ّ.منّاآلثارّالموسميةّأوّالفصلية
ّنفسّ 35-45 ّفي ّوالعطالت ّاألجازات ّمن ّالعديد تأتي

الوقتّمنّكلّعامّمماّيؤديّإلىّعددّمختلفّ
ّوه ّالعملّفيّكلّربعّسنوي؛ ّمنّمنّأيام كذا،

ّأيامّ ّلعدد ّمعدلة ّحسابّمتوالياتّزمنية الشائع
وبالتالي،ّفمنّالمرغوبّفيهّ.ّالعملّفيّفترةّما

ّحدّتعديلّوضبطّالبياناتّعالةّالتواترّتبعا ّلكلّمنّ ّعلى ّالعمل ّأيام ّوأثار ّالموسمية اآلثار
ّ.سواء

 نوعية البيانات. 2
ّالسنويةّ 35-41 ّربع ّالحسابات ّوتصنيف ّتجميع عند

ّ ّمن ّتوافرّيكون ّبين ّمقارنة ّإجراء الضروري
البياناتّربعّالسنويةّمعّالبياناتّالسنوية؛ّوعادةّ
ّالمتاحةّ ّالمعلومات ّمن ّمزيد ّهناك ّيكون ما
ّكذلكّ ّتكن ّلم ن ّوا  ّشمولية ّأكثر ّوتكون ّربعّسنويا  ّالبيانات ّمن ّالنوعية ّفي ّأفضل تكون

لىّالحدّالذيّيكونّفيهّالوضعّعلىّ.ّالسنوية ّيمكنوا  ّالمنوال، ّربعّّهذا ّالحسابات ّإلى النظر
ّجانبّ ّمن ّمؤقتة ّحسابات ّأنها ّعلى السنوية
ّبياناتّ ّتتاح ّعندما ّتنقيحها ّيلزم ّثم معينّومن

ومعّذلك،ّفاالكتفاءّفقطّ.ّسنويةّأكثرّمصداقية
ّللرقمّ ّتبعا  ّأربعة ّسنوية ّربع ّمالحظات ّغيرّبمعايرة ّتغيرات ّعن ّيسفر ّربما ّالنهائي السنوي

ّأو ّمنّالربعّّمتوقعةّوالّيمكنّتخيلها تصديقها
ّالتاليّ ّالسنوي ّللربع ّأخيرا  ّالمنقح السنوي

ّمرحلة) ّهذهّ"( ّتعالج ّتقنيات ّتستخدم ّلم ما
ّالمشكلة ّالحاسوبّ. ّبرامج ّمعظم ّضبط ويتم

ّللمكاتبّاإلحصائيةّ ّالمتاحة ّاالستخدام الشائعة
ّهذاّ ّمثل ّوجود ّعدم ّمن ّللتأكد ّتلقائي بشكل

ّ.الخلل
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منّأنّمجموعّّبالرغمّمنّأنهّمنّالمعتادّالتأكد 35-36
ّمساويا ّ ّالسنوية ّأرباع ّلألربع ّبالنسبة ّأنّالبيانات ّإال ّالتعديل ّقبل ّللبيانات ّالسنوية لألرقام
ّمنّ ّالمعدلة ّالبيانات ّعلى ّاالتفاق ّهذا فرض
ّوبالتاليّمنّ ّعسيرا  ّأمرا  ّيكون ّقد ّلموسم غيرّالمستحبّإذاّماّتمّالتأكدّمنّتجنبّمشكلةّموسم

ّ.سلفا ّللتوالمرحلةّاإلضافيةّالمذكورةّ
ّربعّ 35-33 ّبشكل ّأبدا  ّتتوافر ّال ّالبيانات ّقيم بعض

سنويّوبالتاليّقدّيلزمّإجراءّتقديراتّربعّسنويةّ
منّخاللّاالستيفاءّأوّاالستقراءّالداخليّوالتوقعّ
ّاستخدامّ ّفإن ّذلك، ّومع ّالسنوية؛ للمعلومات
األساليبّالرياضيةّفيّاشتقاقّالبياناتّيلزمّوأنّ

ّنظّر ّالحدود ّأضيق ّفي ّهذهّيبقى ّمثل ّألن ّاالقتصادّا  ّالتقلباتّفي ّتلتقط ّما ّالسنويةّاألساليبّنادرا  ّربع ّالحسابات ّوراء ّمن ّيقصد والتي
ّاكتشافها ّأنّ. ّأيضا  ّالمرجح ّغير ّمن ّأنه كما

يكونّلدىّقيمّالبياناتّالتيّقدّتمّاشتقاقهاّمنّ
ّالداخليّواإلسقاطّ ّاالستقراء ّأو ّاالستيفاء خالل

ّوب ّقويا ، ّموسميا  ّتتواجدّمكونا  ّال ّقد التالي
ّ.حساباتّمكتملةّذاتّمتغيراتّموسميةّكاملة

 المخزونات
ّالعامةّ 35-38 ّالقاعدة ّمن ّالممكنة ّاالستثناءات أحد

ّتفوقّ ّالسنوية ّالبيانات ّنوعية ّبأن ّتقول التي
البياناتّربعّالسنويةّيتعلقّبقياسّالتغيراتّفيّ
ّانكماشّ ّإحداث ّينبغي ّحيث ّالجرد؛ قوائم
ّالفترةّ ّونهاية ّبداية ّعند ّالمخزونات لمستوى
.ّويحسبّالتغيرّفيّقوائمّالجردّعلىّأنهّالفرق

ّأ ّويمكن ّأرباح ّتحدث ّخسائر)ن ّأو حيازةّ(
ّوكلماّ ّالمخزونات، ّفي ّالسلع ّتحتجز عندما
ّتقديراتّ ّفيها كانتّالفتراتّأقصرّتلكّالتيّتم
التغيراتّفيّالمخزوناتّباستثناءّأرباحّوخسائرّ
ّالتقديراتّأفضل ّهذه ّكانتّعادة ّكلما .ّالحيازة

ّعلىّ) ّاألسهم، ّوهي ّلذلك ّموازية ّحالة وهناك
ّعندما ّالمثال، ّالحيازةّّسبيل ّأرباح تحذف

ّ ّأو ّيوميا  ّبياناتّمسعرة فيّبعضّّ–باستخدام
ّ ّتواتراّ ّ–الحاالت ّأكثر ّبصورة ّالسهلّ(. ومن

ّمستوىّالمخزوناتّ التفكيرّفيّحالةّيكونّفيها
ّسنواتّمتعاقبةّ ّفي ّنفسّالتاريخ ّفي ّنفسه هو

ولكنّحيثماّكانّهناكّتحركّكبيرّ(ّربماّصفراّ )
ّخروجاّ  ّفيّالفترةّّللسلعّإلىّالمخزوناتّثم منه

ّالدخيلة ّمجموعّ. ّيفضل ّالحالة، ّهذه ّمثل وفي
(ّأوّحتىّلفتراتّأقصر)التقديراتّربعّالسنويةّ

ّ.للتغيراتّفيّالمخزوناتّعنّالتقديراتّالسنوية
 الحسابات ربع السنوية تبعا للحجم. 3

ّالسلعّ 35-34 ّحساب ّعن ّالتعبير ّيمكن ّمثلما ّللحجمتماما  ّتبعا ّالسنوية ّالحسابات ّفي ّوالخدمات
ّوالخدماتّ ّالسلع ّحساب ّمع ّأيضا  ّذلك يمكن
ربعّالسنوي؛ّوعلىّالرغمّمنّأنهّمنّالمستحسنّ

األرقامّالقياسيةّ(ّربطّالمتواليات)أنّيتمّسلسلةّ

ّالسنويةّ ّربع ّللحسابات ّفبالنسبة للحجم،
ّللحجمّ ّالقياسية ّاألرقام ّسلسلة ّيتم ّأن يستحسن
علىّأساسّسنويّفقطّمنّأجلّتجنبّالنتائجّ

ّال ّاآلثارّالزائفة ّنتيجة ّتنجم ّأن ّيمكن تي
وتوصفّاألساليبّذلكّبالتفصيلّفيّ.ّالموسمية

ّ.86-38إلى38ّّ-38الفقراتّمنّ
 تأمين الحسابات ربع السنوية/ تغطية. 4

ّوتصنيفّ 35-33 ّتجميع ّالمبدأ ّحيث ّمن ّالممكن من
ّنظامّ ّفي ّالحسابات ّمن ّالكاملة المجموعة

ّ ّالقومية ّالميزانياتّّ–الحسابات ّذلك ّفي بما
علىّأساسّربعّسنوي؛ّورغمّذلك،ّّ–يةّالعموم

ّوالخدماتّفإنّأكثرّالمجموعاتّشيوعا ّمنّالحساباتّربعّ ّالسلع ّلحساب ّتكون السنوية
ّولإلنفاقّ ّالمضافة ّالقيمة ّفي ّالدخل ولمكونات
ّفيّ ّوللتغيرات ّالعمومية ّوللميزانية الحكومي
.ّالميزانياتّالعموميةّبالنسبةّلألصولّوالخصوم

يعّوتصنيفّحسابّالسلعّكماّينبغيّأيضَاّتجم
ّ.والخدماتّربعّالسنويّمنّحيثّالحجم

 الحسابات اإلقليمية. هة
ّعندماّ 35-38 ّخاصة ّأهمية ّاإلقليمية ّللحسابات يكون

تكونّهناكّفوارقّهامةّبينّالتنميةّاالقتصاديةّ
ّ.واالجتماعيةّلمناطقّأوّأقاليمّمختلفةّمنّالبلد

ّالصعيدّ 35-30 ّعلى ّللحسابات ّكامل ّنظام وينطوي
ّم ّاقتصاديةّاإلقليمي ّكوحدة ّمنطقة ّكل عاملة

ّالمعامالتّمعّ ّتقيد ّالسياق، ّهذا ّوفي مختلفة؛
ّكانتّ ّلو ّكما ّأنها ّعلى ّاألخرى المناطق

ّخارجية ّمعامالت ّالمعامالتّ. ّتفرق ّأن ويلزم
الخارجيةّللمنطقةّبينّالمعامالتّمعّغيرهاّمنّ
ّبقيةّ ّمع ّالمعامالت ّوبين ّالبلد ّفي المناطق

ّ.العالم
ّأنوعّم 35-37 ّيتعينّهناكّثالثة نّالوحداتّالمؤسسية

ّالحساباتّ ّعن ّالحديث ّسياق ّفي ّفيهم النظر
ّ.اإلقليمية

هناكّوحداتّإقليميةّحيثّيكونّمركزّاالهتمامّ .ّأ
ّمنطقةّ ّفي ّمنها ّكل ّفي ّالمهيمن االقتصادي
ّالمنطقة؛ّ ّفيّهذه ّأنشطتها ّوحدثّمعظم واحدة
ّالمعيشية،ّ ّاألسر ّاإلقليمية ّالوحدات ّبين ومن

ّجميعاّ  ّمنشأتها ّالمنطقة،ّّوشركات ّفي موجودة
ّوعلىّاألقلّجزءّمنّ ّودولية، وحكوماتّمحلية
التأمينّاالجتماعيّوالعديدّمنّالمؤسساتّغيرّ

ّ.الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية
هناكّوحداتّمتعددةّالمناطقّحيثّيكونّمركزّ .ّب

ّمنهاّ ّوحدة ّلكل ّالمهيمن ّاالقتصادي االهتمام
ّليس ّولكن ّمنطقة ّمن ّأكثر ّفي ذاتّّمتواجد

ّالشركاتّ ّمن ّالعديد ّوهناك ّككل؛ ّبالبلد صلة



 نظام الحسابات القومية
 

033 

ّالتيّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات ّمن وعدد
ّ.تخدمّاألسرّالمعيشيةّفيّهذاّالوضع

ثمةّعددّقليلّمنّالوحداتّوحداتّقومية؛ّوهوّ .وّ
ّاالقتصاديّ ّلالهتمام ّمراكزها ّأن ّيعني ما
ّوالّحتىّبمعنىّالموقعّ ّالمناطقالمهيمنّالّتقعّجغرافيا  ّهوّالحالّمتعدد ّيكونّهذا ّما ؛ّوعادة
ّكذلكّ ّتكون ّوقد ّالمركزية ّللحكومة بالنسبة

ّقليلّمنّالشركاتّ ّلعدد ّشركاتّ)بالنسبة وربما
ّفيّوضعّاحتكاريّأوّشبهّ(عامة ّبشكلّعام ،

ّمثلّالشركةّالوطنيةّللسككّالحديديةّ احتكاري،
ّ.أوّالشركةّالوطنيةّللكهرباء

ّاإلقلي 35-35 ّبالوحدات ّالخاصة ّالمعامالت ميةّنسبة
ّمفاهيمية؛ّ ّمشاكل ّأي ّيثير ّال ّمحددة لمنطقة
ّمتعددةّ ّالوحدات ّمعامالت ّنسبة ّأن غير
ّمنّ ّالمزيد ّيثير ّمختلفّالمناطق ّبين المناطق

وعندّالنظرّفيّالشحناتّأوّالتسليمّ.ّالصعوبات
ّمختلفةّ ّمناطق ّفي ّالمنشأة ّنفس ّوحدات بين
يكونّمنّالضروريّتطبيقّالتوصيةّالواردةّفيّ

شأنّالتسليماتّبينّداخلّنطاقّب363ّ-0الفقرةّ
وتقيدّمثلّهذهّالتسليماتّفقطّ.ّالمؤسسةّالواحدة

عندماّتكونّالوحدةّالمستلمةّمسئولةّعنّاتخاذّ
ّالتيّ ّواألسعار ّالعرض ّمستوى ّبشأن القرارات

وعندماّالّيكونّهذاّ.ّتسلمّبهاّمخرجاتهاّللسوق
ّأنهاّ ّكما ّالمستِلمة ّالوحدة ّتعتبر ّالوضع، هو

ّ.معالجةّللوحدةّالمرِسلةتقدمّفقطّخدمةّ
ّبعضّ 35-31 ّتوزيع ّيمكن ّال ّذلك، ّعلى وعالوة

ّبينّ ّبيسر ّالمناطق ّمتعددة ّالوحدات معامالت
المناطقّالمختلفةّالتيّتقعّفيها؛ّوهذاّهوّالحالّ
.ّبالنسبةّلمعظمّدخلّالملكيةّوالمعامالتّالمالية

ّللوحداتّ ّالوحيدة ّالموازنة ّقيود ّفإن وبالتالي،
ّيم ّالتي ّالمناطق ّعلىّمتعددة ّتحديدها كن

ّوفائضّ ّالمضافة ّالقيمة ّهي ّاإلقليمي المستوى
ّالتشغيل ّاألخرىّ. ّلتلك ّالصعوباتّموازية وهذه

ّحساباتّ ّإنشاء ّمحاولة ّعند ّتنشأ التي
ّمنّ ّمختلفة ّبأنواع ّيضطلع ّعندما الصناعات
ّ.األنشطةّفيّمنشآتّمستقلةّلنفسّالمنشأةّاألم

ّالقوميةّ 35-86 ّالمؤسسية ّالوحدات ّمعامالت نسبة
ّ ّتعقيدا ّبحسب ّأكثر ّموضوعات ّتثير للدرجةّالتيّتكونّفيهاّالفائدةّمنّمحاولةّالقيامّالمنطقة

ّخدماتّ ّأن ّحين ّوفي ّتساؤل؛ ّموضع بذلك

ّأوّ ّتعويضات ّأو ّالحديدية ّوالسكك الكهرباء
ّالحكومةّ ّقبل ّمن ّالمدفوعة ّالموظفين أجور
ّيمكنّ ّال ّمناطق ّإلى ّنسبتها ّيمكن المركزية

ّا ّالدين ّعلى ّالفائدة ّالدفعّتحديد ّالمستحق لعام
ّأوّالشركاتّالقوميةّ ّالمركزية منّقبلّالحكومة

ّجغرافياّ  ّأالّ. ّحلّمعقول ّثمة ّعلىّذلك، ّإدخالّنوعّمنّوبناءا  ّالمنطقة"وهو ّشبه ّالّ" القومية،
ّالمناطقّ ّبين ّالمنوال ّعلىّهذا ّتخصيصها يتم

ّإضافية ّمنطقة ّباعتبارها ّمعاملتها ّويتم وقدّ.
ّ ّالمنطقة"تشمل ّشبه ّلهاّالقومي" ّالمشار ة

ّمنشآتّ ّلها ّالتي ّللمؤسسات ّالرئيسية المكاتب
ّ.المناطقّ–ومنسوبةّإلىّّ–موجودةّفيّ

ّمنهاّ 35-83 ّجزء ّفي ّالنظرية ّالصعوبات ّهذه تفسر
ّحساباتّ ّبإنشاء ّبلد ّأي ّقيام ّعدم السببّوراء
ّمنطقة؛ّ ّلكل ّالكاملة ّالقومية ّالحسابات نظام
ّتكونّالحساباتّاإلقليميةّ ّالحاالت، وفيّمعظم

ّمقصوّر ّاإلنتاج ّأنشطة ّقيد ّعلى ّوجودّ)ة مع
ّبتعيينّ ّيتعلق ّفيما ّتنشأ ّمفاهيمية مشكالت
ّالنقلّ ّوسائل ّمثل ّمنها، ّبعض موضع

ّواالتصاالت ّوحساباتّ( ّالصناعة، بحسب
مكتملةّبصورةّأكبرّللقطاعاتّالمؤسسيةّالمؤلفةّ
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّمثل ّإقليمية، ّوحدات من

ّوالمركزية ّالمحلية ّوالحكومة ّإ. ّيثير نشاءّوال
ّالمدخالتّ ّولجداول ّوالخدمات ّللسلع حسابات
والمخرجاتّبحسبّالمنطقةّمسائلّنظريةّغيرّ
ّذلكّ ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّوذلك ّللحل، قابلة
ّالمناطقّ ّومن ّإلى ّالتسليمات ّمعاملة ينطوي

ومعّذلك،ّ.ّاألخرىّعلىّأنهاّصادراتّوواردات
ّبذلكّ ّبالقيام ّالمتعلقة ّالعملية ّالصعوبات فإن

ّجد ّهائلة ّنظامّتكون ّوجود ّعدم ّظل ّفي ّ.متطورّإلحصاءاتّالنقلا 
ّللبلدانّ 35-88 ّبالنسبة ّأنه ّإلى ّأيضا  ّاإلشارة تجدر

ّأسعارّ ّفي ّكبيرا  ّتباينا  ّهناك ّيكون ّقد ّوقدّالكبيرة ّالمختلفة؛ ّالمناطق ّعبر ّالمنتجات نفس
ّالسعرّ ّتباين ّألثر ّالكامل ّاالستقصاء يتضمن
ّمنّ ّنوع ّوضع ّاإلقليمي ّواإلنفاق ّاإلنتاج على

رسةّعاملّالقوةّالشرائيةّمنّأجلّالتمكنّمنّمما
ّالمناطقّ ّفي ّالشرائية ّالقوة ّفي ّالفرق تقدير

ّ.المختلفة
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 التصنيع ج أ 2
 اإلنشاء والتشييد و 3
 والتخزين، اإلقامة السكنية وأنشطة خدمات األغذيةالتجارة بالتجزئة وبالجملة، النقل  ز، ح، ط 4
 المعلومات ووسائل االتصال ي 4
 األنشطة المالية وأنشطة التأمين ك 6
 األنشطة العقارية ل 7
 األنشطة المهنية والعلمية والفنية واإلدارة وأنشطة خدمات الدعم م ، ن 8
 والصحة البشرية والعمل االجتماعيأنشطة اإلدارة العامة والدفاع والتعليم  س ، ع ، ف 9
 الخدمات األخرى ص، ق، ر، ش 10

ّ
حتىّمعّالقيودّّ–ومعّذلك،ّفإنّالحساباتّاإلقليميةّ 35-84

ّ ّأعاله ّللسياسةّّ–المذكورة ّجدا  ّمفيدة ّأداة تمثل
االقتصادية؛ّويمكنّإدراجّحساباتّإقليميةّجزئيةّفيّ
ّبشأنّ ّاإلقليمية ّاإلحصائية ّالمؤشرات ّمن مجموعة

وكماّ.ّمشاركةّالعمالةّوالبطالةّوالفقر،ّوماّإلىّذلك
زادّالتباينّبينّالمناطقّفيّبلدّواحدّكماّكانّمثلّ

ّأكث ّمنّالمؤشراتّاإلقليمية ّالنظام ّبماّهذا ّفائدة، ر

ّودخلّاألسرّ ّللفرد ّالمضافة ّالقيمة ّذلكّمن يشمله
ّاألسرّ ّواستهالك ّفيه ّللتصرف ّالمتاح المعيشية

ّالواحد ّللفرد ّالمعيشية ّنفسهاّ. ّللبلدان ّاألمر ويرجع
ّالذاتيةّ ّاإلقليمية ّحساباتها ّبإنشاء ّيتعلق في
ّاالعتبارّ ّبعين ّاألخذ ّمع ّاإلحصائية، ومؤشراتها

بياناتهاّومواردهاّالتيّيمكنّلظروفهاّالخاصةّونظمّ
ّ.أنّتكونّمكرسةّلهذاّالعمل

 العناوين الرئيسية لمستوى الصناعة لبلد ذات اقتصاد كفاف كبير: 7118جدول   
            

من التصنيف الصناعي الدولي الموحد  4النسخة المنقحة 
ISIC الوصف 
  المجموعات الفئات األقسام

 النقدية   
 الزراعة وزراعة الغابات والصيد   أ

 اإلنتاج احليواين واإلنتاج من احملاصيل، أنشطة الصيد الربي وغريها من اخلدمات ذات الصلة  1 
 احملاصيل اليت يسهل بيعها أو احلاصالت النقدية   
 احملاصيل الغذائية   
 اإلنتاج احليواين 14  
 األشجارزراعة الغابات وتقطيع   2 
 الصيد والزراعة  3 
 التعدين والتحجري   ب
 التصنيع   ج

 رمسي   
 غري رمسي   

   د ، هـ
الكهرباء والغاز والبخار وإمداد تكييف اهلواء؛ وإمداد املياه، وأنشطة تصريف املياه وإدارة النفايات 

 واملعاجلة
 اإلنشاء والتشييد   و
 وتصليح املركبات والدراجات البخاريةالتجارة باجلملة والتجزئة؛    ز

 رمسي   
 غري رمسي   
 أنشطة اإلقامة وخدمات األغذية   ط
 النقل والتخزين   ح

 النقل عرب السكك احلديدية 491  
 النقل الربي األخر 492  
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 النقل اجلوي، والنقل عرب األنابيب  وختزين البضائع و ,512 ,511  
 لوسائل النقل أنشطة الدعم ,521 ,493  
  522  
 األنشطة الربيدية؛ أنشطة الربجمة واإلذاعة والبث؛ و  60 ,53 
 ووسائل االتصاالت السلكية والالسلكية  61و  

 اخلدمات األخرى   ي إىل ش
 اإلدارة العامة والدفاع؛ التأمني االجتماعي اإلجباري  84 
 التعليم  85 
 العمل االجتماعيالصحة البشرية وأنشطة   87 ,86 

 88   
 األنشطة العقارية  68 
 متفرقات   

 إمجايل النقدية
 غري النقدية

 الزراعة وزراعة الغابات والصيد   أ
 اإلنتاج احليواين واإلنتاج من احملاصيل، أنشطة الصيد الربي وغريها من اخلدمات ذات الصلة  1 
 احملاصيل الغذائية   
 اإلنتاج احليواين 14  
 زراعة الغابات وتقطيع األشجار  2 
 الصيد والزراعة  3 
 اإلنشاء والتشييد   و

 اإلجيار احملتسب للمساكن املشغولة من قبل مالكيها  68 
 األنشطة األخرى غري النقدية   

 إمجايل غري النقدية
 القيمة املضافة الكلية باألسعار احلالية
 على املنتجات وعلى الوارداتالضرائب ناقص اإلعانات أو الدعم 

 الناتج احمللي اإلمجايل

ّ

هناكّدليالنّيشمالنّمزيدّمنّالتفصيلّحولّ 35-83
ّربعّ ّالحسابات ّأساليب ّاإلقليمية؛ الحسابات

جماليّّ–السنويةّ القيمةّالمضافةّاإلجماليةّوا 
ّالنشاطّ ّبحسب ّالثابت ّالمال ّرأس تكوين

(ّ 3118ّيوروستات، ّالحساباتّ( وأساليب
ّ ّالمعيشيةّّ–اإلقليمية ّاألسر حسابات

ّ(.3110يوروستات،ّ)
 قضايا عرضية. و

ّأشيرّّ–علىّالرغمّمنّأنهّمنّالممكنّ 35-88 كما
ّ ّفيّّ–سابقا  ّالتفاصيل ّمن ّمزيد إدخال

الحساباتّاالقتصاديةّالمدمجةّوالمتكاملةّمنّ
ّللقطاعاتّ ّإضافية ّأعمدة ّإدخال خالل
ّمنّالصفوفّلتفصيلّوتفكيكّ الفرعيةّومزيد
ّبشكلّ ّالطريقة ّهذه ّتؤدي ّوقد المعامالت،
سريعّإلىّوضعّجدولّمعقدّللغايةّويصعبّ

ّمنّ ّمزيد ّالسبب، دارته؛ولهذا ّوا  ّفيه ّفيّالتالتحكم ّوللمعامالت ّلإلنتاج ّالمفصل حليل
السلعّوالخدماتّفضال ّعنّالمعامالتّالماليةّ
ّجانبّ ّإلى ّالمفصلة ّالعمومية والميزانيات
ّاألنواعّ ّفي ّمبينا  ّالغرض ّبحسب التحليل

وبعضّمنّهذهّالبدائلّ.ّاألخرىّمنّالجداول
ّالتالية ّالفصول ّفي ّموصوفة ّهذاّ. ويركز

ّاألساسي ّالمجاميع ّعرض ّعلى ّفيّالقسم ة
ّداعمةّ ّتفاصيل ّجانب ّإلى ّالكلي االقتصاد

ّ.لها
ّالحساباتّ 35-80 ّنظام ّلفهم ّاألساسية ّاألمور من

ّالمختلفةّ ّالثالثة ّبالطرق ّاإلحاطة القومية
ّاإلجمالي،ّ ّالمحلي ّالناتج ّوتصنيف لتجميع
ّواإلنفاقّ ّاإلنتاج ّلنهج ّالتطرق ّخالل من
ّالواردةّ ّالتعريفات ّتركز ّذلك، ّومع والدخل؛

ّ ّالسادس ّالفصل ّاألنواعّفي ّعلى عشر
ّأقصىّ ّمستوى ّعلى ّالتدفقات ّمن المختلفة
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ّالثالثةّ ّبين ّالتمييز ّأجل ّمن ّممكن تجميع
ّالوضوح ّمن ّمستطاع .ّأساليبّبأقصىّقدر

ّعرضّ ّعند ّالعملية، ّالممارسة ّواقع وفي
النتائجّعلىّالمستخدمينّيكونّمنّالضروريّ

ّالتفاصيل ّمن ّمزيد ّوجود ّتختلفّكميةّ. وقد
ّبل ّمن ّالتفاصيل ّأنّونوع ّغير ّأخر ّلبلد د

ّواإلرشاديةّ ّالتوجيهية ّالمبادئ ّبعض هناك
الواسعةّهناكّاتجاهّنحوّاستخدامهاّمنّقبلّ
ّلبلدانّ ّجداول ّإنشاء ّعند ّالدولية المنظمات

ّ.عديدةّفيّنفسّالوقت
 مقاييس اإلنتاج للناتج المحلي اإلجمالي. 1

ّيكونّمنّ 35-87 ّما ّعادة ّلمقاييسّاإلنتاج، بالنسبة
ىّماّمنّالتفاصيلّحولّالمناسبّإيجادّمستّو

ّ ّالمنقحة ّالنسخة ّوتتيح من3ّّالصناعة؛
ّمستوىّ ّالموحد ّالدولي ّالصناعي التصنيف

ّ ّمن ّمكون ّثاني83ّّعالي ّومستوى قسما  فئة؛ّوبالنسبةّلعروضّملخص55ّّمكونّمنّ
البياناتّفيّالحساباتّالقومية،ّفقدّتمّوضعّ

ّ ّمن ّيتكون ّالمستوى ّعالي فئات36ّّتجميع
فئة45ّّتوىّمكونّمنّوتجميعّمتوسطّالمس

ّالحساباتّ ّنظام ّبيانات ّلنقل ّمناسبين وهم
ّالبلدان ّمن ّواسعة ّمجموعة ّمن .ّالقومية

وجديرّبالذكرّأنّبناءّهذينّالتوحيدينّنظامّ
ّالقومية ّالحسابات ّالصناعيّ/ التصنيف

36ّ*واللذينّيرمزّلهماّبّأّ–الدوليّالموحدّ
موصوفينّبمزيدّمنّّ–علىّالتوالي45ّّ*وّأ

منّالتصنيف3ّّيّالنسخةّالمنقحةّالتفصيلّف
ّ ّفقرات ّالموحد ّالدولي إلى311ّّالصناعي

838ّ .ّ ّالجدول ّعالي3.35ّّويبين التوحيد
ّ.للصناعات(36ّ*ّأّ)المستوىّ

 اإلنشاءات الرئيسية/ الصناعات
ّعرضّ 35-85 ّالبلدان ّبعض ّفي ّجدا  ّالشائع /ّبياناتّموجزةّجدا ّلمجموعةّمنّالصناعاتمن

ّا ّبحسب ّتفصيل ّمع لزراعةّاإلنشاءات
ّأ) ،ّ(التصنيفّالصناعيّالدوليّالموحدّقسم

ّ ّالصناعة ّالصناعيّ)وبحسب التصنيف
ّفيهّ ّوالمبين ّو، ّإلى ّب ّقسم ّالموحد الدولي

ّ ّالدوليّّ–التصنيع ّالصناعي التصنيف
ّ ّج ّقسم ّمستقلّ–الموحد ّوبحسبّ(بشكل ،

التصنيفّالصناعيّالدوليّقسمّزّ)الخدماتّ
ّإلىّث .)ّ ّفيها ّيكون ّالتي ّالبلدان عددّوفي

ّمنّ ّيكون ّقد ّالرئيسية ّالصناعات ّمن قليل
ّهذهّ ّمن ّبعض ّوتفكيك ّتفصيل المفيد
ّالدمجّ ّأكبرّوكذلك ّبصورة ّالرئيسية العناوين
ّقدّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّأخرى؛ ّعناوين بين
يكونّمنّالمفيدّلتكوينّنظرةّثاقبةّحولّعملّ
ّنطاقّ ّعلى ّالمنفذة ّالزراعة ّتمييز االقتصاد

ّ ّيمكن ّمحاصيل ّإلنتاج ّأوّتجاري بيعها
ّمنّ ّغيرها ّعن ّللتصدير ّنقدية محاصيل
ّمحدودةّ ّالرسمية ّغير ّالزراعية األنشطة
.ّالنطاق،ّأوّتمييزّتجميعّالسلعّاإلليكترونية

ّيكونّ ّقد ّبعضّالبلدان ّفي ّمتكافئة وبصورة
ّمجموعاتّ ّبعض ّبين ّالدمج ّالكافي من

ّالخدمات ّالممارساتّالجيدةّ. ّمن ّذلك، ومع
ّالمعت ّاألساسي ّالترتيب ّقبلّإتباع ّمن مد

ّكانّ ّأيما التصنيفّالصناعيّالدوليّالموحد
ّ.مستوىّالتفصيلّالمبين

 

 

 مقاييس إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي : 31.3جدول 

ّمقاييسّإنفاقّالناتجّالمحليّاإلجماليّ
ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائي

ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّلألسرّالمعيشية
COICOPّمعّإمكانيةّتضمينّتفصيلّموجزّبحسبّالمنتجّأوّبإتباعّتصنيفّاالستهالكّالفرديّبحسبّالغرضّ

ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية
ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالنهائيّللحكومة

ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالفردي
ّتهالكّالمشتركّأوّالجماعياإلنفاقّعلىّاالس

ّومنه؛ّاإلنفاقّعلىّاالستهالكّالفرديّالفعلي
ّإجماليّتكوينّرأسّالمال

ّإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت،ّالمجموعّالكلي
ّمعّإمكانيةّتضمينّتفصيلّموجزّوفقا ّلتصنيفّاألصلّلتكوينّرأسّالمال

ّالتغيراتّفيّالمخزونات
ّصافيّاقتناءّالنفائس

ّللسلعّوالخدماتّالميزانّالخارجي
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ّصادراتّالسلعّوالخدمات
ّصادراتّالسلع

ّصادراتّالخدمات
ّوارداتّالسلعّوالخدمات

ّوارداتّالسلع
ّوارداتّالخدمات
ّالتباينّاإلحصائي

ّالناتجّالمحليّاإلجمالي
فيّالبلدانّذاتّاقتصادّالكفافّبشكلّكبير؛ّ 51-16

ّكانّ ّإذا ّما ّإظهار ّالمستحسن ّمن ّيكون فد
ّنقدياّ  ّغير ّأو ّنقديا  ّاإلنتاج ّجدولّ. ويبين

ّوتفصيل2151ّّ ّعرض ّيمكن كيف
الصناعاتّالرئيسيةّوفقا ّللتصنيفّالصناعيّ
ّالتمييز ّهذا ّإيجاد ّأجل ّمن ّالموحد .ّالدولي

فرعيةّللظروف،ّقدّتكونّأيّمجموعةّّوتبعاّ 
أوّربماّإلىّجانبّ)منّهذهّالعناوينّالرئيسيةّ

ّاالقتضاء ّحسب ّإضافي ّوتفكيك (ّتفصيل
ّالخاصةّ ّالمعلومات ّلعرض ّمفيدة طريقة

ّ.بأنشطةّاإلنتاجّفيّبلدّمعينة
 مقاييس إنفاق الناتج المحلي اإلجمالي. 2

مستوىّالتوحيدّاألقصىّمقاييسّإنفاقّالناتجّ 51-10
ّالمعيشيةّ ّإنفاقّاألسر ّاإلجماليّهو المحلي
ّالحكومةّ نفاق ّوا  ّالنهائي ّاالستهالك ّرأسّعلى ّوتكوين ّالنهائي ّاالستهالك ّعلى عامة
ّوالخدماتّ ّالسلع ّوصادرات ّاإلجمالي المال

ّ ّوالخدمات؛ ّالسلع ّمثلّ)وواردات ّفي ّغالبا  ّيشمل ّالعرضّالمختصر ّالخاصّهذا البند
ّاالستهالكّ ّعلى ّالمعيشية ّاألسر بإنفاق
ّللربحّ ّالهادفة ّالمؤسساتّغير ّإنفاق النهائي
ّاألخرى ّهي ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم (.ّالتي

ّفيّجدولّوهناكّمثاال ّعلىّجدولّمفصال ّبصورةّأكبرّ ّمبينا  ّما 0151ّإلىّحد ّأنّ. كما
ّأوّ ّالمنتج ّبحسب ّتفاصيل ّتضمين إمكانية

يفّاالستهالكّالفرديّبحسبّمجموعاتّتصن
وبصورةّ.ّبحسبّالغرضّّمبينةّفيّالجدول

ّ ّمعروضة)مماثلة ّتكن ّلم ن ّيمكنّ(وا  ،
ّتصنيفّ ّأو ّللمنتجات ّتفاصيل تضمين
بحسبّمجموعاتّتصنيفّوظائفّالحكومةّ
أوّتصنيفّأغراضّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ

ّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي أسفلّّ–للربح
ّ.ماّيلزمالعناوينّالرئيسيةّاألخرى،ّحسب

 أجماليات الدخل. 3
ّعرضّ 51-15 ّفي ّبكثير ّأقل ّقياسي ّتوحيد هناك

ّاإلجمالي؛ّ ّالمحلي ّللناتج ّالدخل قياسات
ّإظهارّ ّعلى ّتركز ّالعروض فبعض
ّالتشغيلّ ّوفائض ّالموظفين تعويضات

ّالمختلط) ّوالدخل ّالتفصيلّ( ّنفس بحسب
ّلقياسّ ّبالنسبة ّمبين ّحسبما للصناعة

ّاإلجمالي ّالمحلي ّالمخرجاتّللناتج وبعضّ.
ّالمختلفةّ ّالمكونات ّتبين ّاألخرى العروض

ّ ّالموظفين ّواألجور،ّ)لتعويضات المرتبات
ّأصحابّّوالمساهمات ّقبل ّمن االجتماعية

،ّفضال ّعنّاألنواعّالمختلفةّللضرائبّ(العمل
.ّواإلعاناتّأوّالدعمّالمفروضةّعلىّاإلنتاج

ّالدخلّ ّفإن ّبالفعل، ّذكرنا ّوأن ّسبق وكما
ّ ّوبّ-ينبغي ّالتحقيق ّعلى ّاألمر ّ–صراحة

وانّيتمّقياسهّباعتبارهّصافيّاستهالكّرأسّ
ّتركيبّالناتجّ ّيظهر ّوبالتالي، ّالثابت، المال
ّالمحليّ ّالناتج ّوليس ّالصافي المحلي

كماّأنّحجمّصافيّالدخلّالقوميّ.ّاإلجمالي
ّاألخرّ ّهو ّالمحلي ّالناتج ّلصافي بالنسبة

ّ.موضعّاهتمامّللتحليلّوينبغيّعرضه
ّأ 51-12 ّينبغي ّأخرى، ّاالحتياجاتّومرة ّتؤخذ ن

القوميةّفيّعينّاالعتبارّعندّتحديدّعرضّ
الحسابات؛ّوفيّبلدّيكونّفيهاّالدخلّالعينيّ
ّااللتفاتّ ّمن ّالبد ّالكفافّملحوظا ، ّدخل ّالموظفينّأو ّتعويضات ّوتصنيف ّتفصيل إلى

ّ.التيّتشملّالبنودّالسابقة
 حسابات من حيث الحجم . 4

يمكنّعرضّحساباتّمنّحيثّالحجمّبعددّ 51-10
ّتكونّم ّأن ّبالضرورة ّليس ّالتي ّالطرق ن

ّ ّوجوده)متنافية ّحال ّبعضا  ّبعضها ؛ّ(يلغي
ّالمستوىّ ّحيث ّمن ّعرضها ّالممكن ومن

ّ ّواحدة ّلسنة ّبالنسبة ّأوّ)بحيث ّالقياس سنة
فإنّاألرقامّباألسعارّالحاليةّ(ّالسنةّالمرجعية

ّمتطابقة ّستكون ّالحجم ّحيث ّومن وأحدّ.
اّماّكانتّالنتائجّالمترتبةّعلىّذلكّهوّأنهّإذ

علىّالنحوّالموصىّبهّفيّّ–قياساتّالحجمّ
ّالحساباتّالقوميةّ مشتقةّعنّطريقّّ–نظام

ّتكونّ ّال ّقد ّحينئذ ّالقيد، ّسالسل ّبين الربط
اإلجمالياتّمساويةّلمجموعّالمكوناتّبالنسبةّ

ّالقياس ّسنة ّبخالف ّللسنوات ّالبدائلّ. وأحد
عنّذلكّهوّعرضّتقديراتّالحجمّفيّشكلّ

ّقياسي ّرقم ّالتيّكانتّّومن. ّالسنة ّفإن ثم،
ّحيثّالمستوىّتصبحّ ّمن ّنفسها ّهي مسبقا 

.ّبالنسبةّلكلّمنّالمجاميعّوالمكونات500ّ
ومنّشأنّهذاّاإلجراءّأنّيجعلّمنّاألسهلّ
ّيمكنّ ّيزال ّال ّأن ّغير ّالتغيرات، اكتشاف
ّالمستوىّإنّرغبواّ للمستخدمينّحسابّأرقام
ّمستوىّسنةّ فيّذلكّعنّطريقّتطبيقّقيم
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ومعّذلك،ّفإنّ.ّعلىّمؤشراتّالحجماألساسّ
ّمثلّهذاّالبديلّغيرّمالئما ّاإلجمالياتّالتيّيمكنّ ّصفر، ّحتى ّأو ّسالبة ّقيم ّتأخذ أن

ّالجرد ّقوائم ّالتغيراتّفي ّثالثّ. ّبديل وهناك
ّحيثّ ّمن ّالحجم ّمؤشرات ّعرض وهو
ّمنّالسنةّالسابقةّأوّ معدالتّالنموّفقطّإما

تعطيّمشكالتّومعّذلك،ّ.ّمنّسنةّاألساس
ّيكونّا ّقد ّذلك ّبأن ّضمنيا  ّانطباعا  ّالشكلّلتدوير ّوليس ّالعروض ّمن ّأخر شكل

ّ)األوحد .ّ ّفقرة ّحول38.04ّّأنظر لمزيد
ّالمرتبطةّ ّالقياسية ّاألرقام ّمساهمات مقياس

ّ(.تسلسليا ّفيّالنمو
 الحسابات ربع السنوية. 5

ّبالحساباتّ 35-03 ّالخاصة ّالمناقشة ّفي ّلوحظ كما
ّالتقديرا ّفإن ّأعاله، ّالسنوية ّربعّربع ت

ّمعدلّ ّأساس ّعلى ّعرضها ّينبغي السنوية
بشكلّموسميّوعلىّأساسّغيرّمعدلّبشكلّ
ّمنّ ّكثير ّوفي ّسواء؛ ّحد ّعلى موسمي
ّسيتمّعرضّالتقديراتّربعّالسنويةّ األحيان،

ّ.بالقيمّالحاليةّوأيضا ّكسالسلّحجم
 حسابات القطاع. 6

ّالقطاعاتّ 35-08 ّجعل ّوراء ّالمنطقي األساس
ّا ّنظام ّمن ّمهم ّجزء لحساباتّالمؤسسية

ّبهّ ّتضطلع ّالتي ّالرئيسي ّالدور ّهو القومية
ّاالقتصاديةّ ّالتطورات ّتأثير ّكيفية ّفهم في
ّمنّ ّأخرى ّمجموعات ّأو ّمجموعة على
ّاستعراضّ ّويمكن ّاالقتصاد؛ ّفي الوحدات
ّمنفصلّ ّبشكل ّقطاع حسابّمخصصّلكل
ّأنّ ّغير ّالتالية، ّالفصول ّفي ّالمقترح بالقدر
ّهناكّبعضّالخصائصّبالحساباتّالّتكون
ّكافةّ ّتكون ّعندما ّإال ّعرضّما ّفي ظاهرة
ّسبيلّ ّعلى ّمعا ؛ ّمتاحة ّالقطاع المثال،ّيبينّاستعرضّلتدفقاتّدخلّالملكيةّحسابات
ّيحصلّ ّوأيها ّالفائدة ّتدفع ّالقطاعات أي
ّالموزعةّ ّاألرباح ّنسبة ّهي ّوما عليها،
المتحصلّعليهاّمنّقبلّصناديقّالمعاشاتّ

بّمنّوسواءّماّإذاّكانّالريعّيدفعّفيّالغال
ّال ّأم ّالمعيشية ّاألسر ّقبل ّحسابّ. ويتيح

ّمقارنةّ ّإجراء ّإمكانية ّللدخل ّالثانوي التوزيع
ّالدخلّ ّعلى ّالجارية ّالضرائب ّمبلغ بين
ّقبلّ ّمن ّوالمدفوعة ّذلك، ّإلى ّوما والثروة
ّباألسرّ ّالخاصة ّتلك ّوبين الشركات
ّالقطاعاتّ ّأليها ّعرضه ّفضال  المعيشية،

ّيحص ّوأيها ّتأمين ّأقساط ّتدفع ّعلىّالتي ل
ّالجاريةّ ّالتحويالت ّأهمية ّوقدر المطالبات

ّ.األخرىّبالنسبةّلالقتصاد
ّحساباتّ 35-00 ّتفسير ّتناقش ّالتي ّالفصول تعنى

ّتفعلّ ّمثلما ّالعرض ّبمسائل ّأيضا  القطاع
ّالنظمّ ّمع ّالروابط ّتبين ّالتي الفصول

ّالروابطّ ّوالسيما ّاألخرى، اإلحصائية
ّوبالمعامالتّ ّالحكومية ّالتمويل بإحصائيات

ّوالماليةالخارج ّالنقدية ّواإلحصاءات .ّية
وبالرغمّمنّذلك،ّوفيّجميعّالحاالت،ّينبغيّ
ّبطريقةّ ّالحسابات ّعرض ّإلى ّاالنتباه لفت
ّلقراءّ ّممكن ّحد ّأقصى ّإلى ّمفيدة تكون
.ّالمنشورّالذيّيصممّمنّأجلهّعرضّمعين

ّنوعّ ّمن ّكبيرا  ّاختالفا  ّذلك ّيختلف ّمنشوراتّإلىّنوعّأخرّوبالتاليّفإنّالمرونةوقد
ّمنّ ّجوهريا  ّعنصرا  ّتمثل ّاألسلوب ّهذا في
أجلّتمكينّالقراءّمنّتحقيقّاالستفادةّالمثلىّ

ّ.منّالبياناتّالجاريّعرضها
 الحسابات التراكمية المتكاملة. 7

ّالخاصّ 35-07 ّالتعبير ّعشر ّالثالث ّالفصل يفسر
بالحساباتّالتراكميةّبالنسبةّلكلّمنّاألصولّ
ّبينّ ّالروابط ّوتعد ّالمالية؛ ّوغير المالية
ّوالختاميةّ ّاالفتتاحية ّالعمومية الميزانيات
ّفيماّ ّجوهرية ّالمالية ّغير ّلألصول بالنسبة
ّالثابتّ ّالمال ّرأس ّتكوين ّباشتقاق يتعلق

ّ ّلقياسات ّبالنسبة ّالرأسماليةّوكذلك الخدمات
واإلنتاجيةّعلىّالنحوّالمشارّإليهّفيّالفصلّ

رغمّماّّ–وفيّالكثيرّمنّاألحيانّ.ّالعشرين
ّ ّالتيّّ–سبق ّالرئيسية ّالبيانات ّنشر ّيتم ال

ّعلىّ ّالتقديرات ّهذه ّمثل ّإيجاد ّعليها يقوم
ّأوّحتىّعلىّاإلطالق ّأساسّمنتظم وعلىّ.

ّمنّ ّللمخزون ّالواضحة ّاألهمية ّمن الرغم
انيّالسكنية،ّفإنهاّالّتكونّمتاحةّبشكلّالمب

ّ.عامّإالّفيّعددّقليلّجدا ّمنّالبلدان
ّفإنّ 35-05 ّوالخصوم، ّالمالية ّباألصول ّيتعلق فيما

الوضعّإلىّحدّماّأفضلّمماّسبق،ّوبالفعلّ
فيّبعضّالحاالتّتشتقّبياناتّالتدفقّمنّ
ّالعموميةّاالفتتاحيةّواألخرىّ بياناتّالميزانية

ّالختامية .ّ ّالرغم ّالبياناتّوعلى ّتلك ّأن من
ّ ّمنتظمة ّبصورة ّنشرها ّتكونّّ–يتم عندما

ّ ّدوما ّّ–متاحة ّتكون ّال ّالجداول ّأن ّالقومية،ّإال ّللحسابات ّالمنتظم ّبالنشر مرتبطة
ومنّثم،ّالّيكونّالمستخدمونّمدركينّبشكلّ
ّمنّ ّالمالي ّالجزء ّبين ّالجوهرية ّللصلة دائم

ّ.الحساباتّوبينّبقيتها
/ ن ومدخالت اليد العاملةالسكا: الفصل التاسع عشر

 العمالة
 مقدمة . أ
النشاطّاالقتصاديّهوّباألساسّنشاطّبشريّ 51-16

ّإلىّ ّالحسابات ّتسلسل ّيشير ّال ّذلك ومع
ّغيرّ ّبشكل ّاإلشارة ّعدا ّفيما األشخاص
ّالذينّ ّاألشخاص ّكافة ّأن ّحيث مباشر؛

ّ ّالمعيشية ّاألسر ّالسكان)يشكلون ّفقطّ( يتم
ّكانواّ ّطالما ّعليهم ّوالتعرف تحديدهم
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وهؤالءّ.ّمشتركينّفيّاإلنفاقّعلىّاالستهالك
ّفقطّ ّيبرزون ّموظفين ّيكونون ّالذين األفراد
ّأيّ ّبدون ّاألجور ّأو ّللتعويضات كمتلقين
إشارةّبشأنّماّإذاّكانّهناكّعددّقليلّمنهمّ
ّلهمّ ّيدفع ّأنّالعديد ّأو ّبشكلّجيد ّلهم يدفع

ّ ّللغاية ّفيّ)أجورّمتدنية ّمنّأنه علىّالرغم
ّ منّاألشخاصّيتواجدونّالواقعّهناكّالعديد
ّالنهايتين ّهاتين ّبين ّهذاّ(. ّمن والغرض

ّاستخدامّ ّيمكن ّكيف ّإظهار ّهو الفصل
اإلدخاالتّالرئيسيةّفيّتسلسلّالحساباتّمنّالبياناتّالمتعلقةّبالسكانّجنبا ّإلىّجنبّمعّ
أجلّعرضّقدرّاستفادةّالمواطنّالعاديّمنّ
ّالعاملّ ّمشاركة ّوقدر ّاالقتصادي النشاط

ّ ّأو ّالمخرجاتالمتوسط ّفي ّالعادي ويمكنّ.
ّالمواطنّ ّاستفادة ّلقدر ّإشارة ّعلى الحصول
ّخاللّ ّمن ّاالقتصادي ّالنشاط ّمن العادي
ّالمحليّ ّالناتج ّمن ّالفرد ّنصيب قياس
ّالعاملّالعاديّفيّ ّولقدرّمشاركة اإلجمالي،
ّالعمالة ّإنتاجية ّتقدير .ّالمخرجاتّمنّخالل

ّذاتهاّ ّفيّحد ّمهمة ّاألرقام ّعنّهذه وفضال 
ّأ ّمعّإال ّبالمقارنة ّخاصة ّأهمية ّذات نها

البياناتّالمماثلةّفيّفتراتّزمنيةّمختلفةّوفيّ
 .بلدانّمختلفة

يعنىّهذاّالفصلّبالنظرّفيّمجموعّالسكانّ 51-10
ّعلىّ ّالعمالة نتاجية ّوا  ّالعمالة ّمدخالت ّالرابعّوفي ّالفصل ّويتطرق ّالحصر؛ سبيل
ّاألسرّ ّمن ّالمختلفة ّاألنماط ّإلى والعشرون

ّالمعيشية ّت. ّلتوسعةّوهناك ّموجز ناول
ّالفصلّ ّفي ّرأسّالمال ّأثر ّلتشمل اإلنتاجية
العشرين،ّولكنّبمزيدّمنّالتفصيلّواإلسهابّ
فيّالمنشوراتّاألخرىّعلىّغرارّدليلّقياسّ

 .اإلنتاجية

ّالناتجّالمحليّيتطلبّنظامّالحساباتّالقوميةّتعريفا ّللسكانّ 51-15 منّأجلّالتعبيرّعنّمجاميع
نصيبّالفرد؛ّاإلجماليّواالستهالكّمنّحيثّ

ّالناتجّ ّحجم ّعن ّالتعبير ّفإن ّالواقع، وفي
أوّإلنفاقّاألسرّالمعيشيةّ)المحليّاإلجماليّ

ّالنهائي ّاالستهالك ّعلى ّنصيبّ( ّحيث من
ّ ّقياس"الفرد ّيوحد ّأو ّيعاير ّمنّ" األحجام

ّإلىّ ّباالستناد ّالبلدان ّحجم ّضبط خالل
ّسكانها ّمجموع ّاألحجامّ. ّتستخدم ّما ّالفّروغالبا  ّنصيب ّحيث ّالرئيسيةّمن ّللمجاميع د

ّالنسبيّفيّالبلدان،ّ كقياسّلمستوىّالمعيشة
وذلكّعلىّالرغمّمنّوجودّمخاوفّوهواجسّ
ّهذاّ ّكفاية ّمدى ّبشأن ّالمحللين ّلدى شك

ّالقياس ّالمحليّ. ّالناتج ّأحجام ّأن ورغم
ّبعضّ ّبها ّحيثّنصيبّالفرد ّمن اإلجمالي
ّالواضحّأنّهناكّ ّمن ّأنه ّالقصورّإال أوجه

جمّالناتجّالمخليّاإلجماليّعالقةّقويةّبينّح
ّوبينّمستوىّ ّمنّحيثّنصيبّالفرد ّما لبلد

ّ.المعيشةّفيها

ّالعمالة56-2ّّ 51-12 ّمن ّالمدخالت متغيرات
ّمستوىّ ّمن ّالتحقق ّأجل ّمن ضرورية
ّمرورّ ّمع ّفالتغيراتّفيّاإلنتاجية اإلنتاجية؛
ّكفاءةّ ّمدى ّعلى ّعاما  ّمؤشرا  ّتمثل وقّفيّوبالمثل،ّفإنّالفّر.ّاإلنتاجّاالقتصاديالوقت
ّمعّ ّبالمقارنة ّما ّبلد ّفي ّاإلنتاجية مستوى
ّعلىّالكفاءةّ ّمفيدا  ّتوفرّمؤشرا  ّالبلدبلدانّمماثلة ّبهذا ّاإلنتاج ّلعمليات ّالنسبية ويمكنّ.
ّهوّ ّوأبسطها ّبطرقّمختلفة، قياسّاإلنتاجية
ّأنهاّ ّعلى ّتقاس ّما ّوعادة ّالعمالة، إنتاجية

وبعضّ.ّحجمّالناتجّالمحليّلكلّساعةّعمل
ّاإل ّمثلّقياسات ّتعقيدا ، ّاألكثر نتاجية

فيّبعضّاألحيانّ)اإلنتاجيةّمتعددةّالعواملّ
ّالكلية ّالعوامل ّإنتاجية ّتسمى ّأيضا ّ( تتطلب

ّمعّ ّجنب ّإلى ّجنبا  ّالعمالة ّلمدخالت ّقياسّقياسا  ّإلى ّللتوصل ّالمال، ّرأس مدخالت
ّإلىّحجمّ ّتقسيمه شاملّللمدخالتّحتىّيتم

ّ.الناتجّالمحليّاإلجمالي
 الدولية بشأن إحصاءات القوى العاملة المعايير. .

ّيرجى31-8ّّ 35-74 ّكان ّما ّإذا ّأنه ّالواضح من
ّالمخرجاتّ ّقياسات ّبين ّنسبة صياغة
ّأنّ ّمن ّحينئذ ّالبد ّالعمالة ّمن والمدخالت
ّاإلنتاجّفيّ ّتغطية ّمع ّالعمالة يتوافقّمفهوم
نظامّالحساباتّالقومية؛ّويتمّالمحافظةّعلىّ
ّالقّو ّبشأن ّالصلة ّذات ّالمعايير ةّتطبيق

ّ ّالدوليةّّمنالعاملة ّالعمل ّمنظمة قبل
(ILOّ ّالعملّ(. ّمنظمة ّضمنتّمعايير وقد

ّ ّفي ّمنّ"قرارات"الدولية ّاعتمادها ّتم ّوالتي ،
ّلخبراءّ ّالدولي ّالمؤتمر ّجلسات خالل

ّ ّالعمالية ICLSّ)اإلحصاءات ّقرارّ(. ويؤكد
ّ ّالنشطة8665ّّعام ّالسكانية ّالفئة ّأن على

اغبينّفيّاقتصاديا ّتعرفّمنّحيثّاألفرادّالّر
عرضّالعملّلالضطالعّبنشاطّمتضمنّفيّ

ّ.حدودّاإلنتاجّبنظامّالحساباتّالقومية
ّيعمل31-0ّّ 35-73 ّاقتصاديا  ّنشطا  ّفرد ليسّكل

ّمنّ ّوبالتالي، ّمقيمة؛ ّمؤسسية ّوحدة لصالح
المهمّعلىّوجهّالخصوصّأنّيكونّمفهومّ
ّالمتضمنّفيّتقديراتّالسكانّمتسقا ّ اإلقامة

ّبتقد ّالخاص ّالمفهوم ّذلك ّالقوىّمع يرات
ّاألفرادّ ّإقامة ّتكون ّأن ّوكذلك العاملة
ّمعّ ّمتسقة ّالعمل ّتقديرات ّفي المشمولين
ّنظامّ ّفي ّالمقيمة ّالمؤسسية ّالوحدة معيار

ّ.الحساباتّالقومية
 بنية الفصل. 2

موضوعّالسكانّواشتقاقّاألرقامّمن31-7ّّ 31-3
ّمثلّ ّلمجاميع ّبالنسبة ّالفرد ّنصيب حيث
ّموضوعاتّ ّهي ّاإلجمالي ّالمحلي الناتج

ّويستهلّ جّالنقاشّبوصفّّالقسمالقسمّب؛
ّهؤالءّ ّإلى ّالسكان ّمجموع ّتقسيم لكيفية
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لىّ ّوا  ّالعاملة ّالقوى ّضمن ّهم ّممن األفراد
ّالقوىّ ّمن ّليسوا ّالذين ّاآلخرين األفراد

ّتجرىّّالعاملة، ّالتي ّالتعديالت ّعن فضال 
ّشمولّ ّأجل ّمن ّالسكان ّمجاميع على
ّوغيرّ ّبالخارج ّيعملون ّالذين المقيمين
المقيمينّالذينّيعملونّداخلّنطاقّاالقتصادّ

ّالقومي ّالفئاتّ. ّتعريف ّكيفية ّيصف كما
ّبعضّ ّويناقش ّالعاملة ّللقوى المتنوعة

ّ.المسائلّالحدية
ّيمكن56-5ّّ 31-8 ّأنه ّكيف ّد ّالقسم يناقش

ّلألشخاصّتحس ّبسيطة ّعد ّعمليات ين
ّقياساتّ ّفي ّنتائجها ّالستخدام العاملين
ّمنّ ّمختلفة ّوسائل ّخالل ّمن اإلنتاجية
ّقياساتّ ّاشتقاق ّويمثل ّالقياسي؛ التوحيد
إنتاجيةّالعاملةّموضوعّالنقاشّفيّالقسمّهـ،ّ
ّلمصادرّ ّوجيزة ّبمناقشة ّالفصل ويختتم

ّ.البياناتّفيّالقسمّو
 السكان و العمالة. ب

ّو31-1ّّ 31-4 ّللسكان ّالسنوية ّالتقديرات تشتق
ّعددّالعمالةّمنّتعداداتّللسكانّأقلّتواترا ؛ّوعادةّ ّبعد ّالسكانية ّالتعدادات ّتعنى ما

فيّليلةّمعينةّأوّعددّّالموجوديناألشخاصّ
ّمسكنّ ّفي ّعادة ّيعيشون ّالذين األشخاص
ّوقتّ ّحاضرين ّغير ّكانوا ن ّوا  ّحتى ّالتعدادمعين، ّإجراء ّيج. ّما ّغالبا  ّذلك، رىّومع
التعدادّفقطّكلّخمسةّأوّعشرةّسنواتّوفيّ

ّتواتراّ  ّأقل ّيكون ّاألحيان ّبعض وفيّ.
ّيتحصلّ ّالتعداد، ّعمليات ّبين ّما السنوات
علىّمعلوماتّمحدثةّعنّسكانّبلدّماّمنّ
ّعددّ ّحول ّمعلومات ّعلى ّاالعتماد خالل

ّ.المواليدّوعددّالوفياتّوعلىّصافيّالهجرة
ّت31-36ّ 31-3 ّما ّفيّبلد ّالعمالة عرفّالسكانّو

ّهؤالءّ ّكافة ّبأنها ّممكن ّنحو ّأبسط على
األشخاصّالذينّعادةّماّيكونونّمقيمينّفيّ

ّ ّوفيّهذا ّمفهومّالتعريفالبلد؛ ّاستخدام ّتم ،
ّالحساباتّالقوميةّ ّنظام ّمن ّفيّكل اإلقامة
ّاالستثمارّ ّومركز ّالمدفوعات ّميزان ودليل

،ّأيّأنّاألشخاصّيكونونBPM6ّالدوليّ
ّ ّالتيّيكون ّأوىّمقيمينّفيّالبلد ّفيها لديهم

الروابطّالتيّيمكنهمّمنّخاللهاّإنشاءّمركزّ
ّسائد ّاقتصادي ّالهتمام ّربماّ. ّعام، وبشكل

.ّيقومّالمعيارّعلىّبلدّإقامتهمّلعامّأوّأكثر
ّاإلقامةّ ّمفهوم ّيكون ّالحاالت، ّمعظم وفي
ّالمسكنّ ّعلى ّيستند ّكونه ّومباشرا ، الذيّيشغلهّشخصّماّعلىّأساسّمستمر،ّصريحا 

ّ ّعلى ّبعضّوذلك ّهناك ّأن ّمن الرغم
الحاالتّصعبةّالتصنيفّالمناقشةّبمزيدّمنّ

ّ.التفصيلّفيّالفصلّالسادسّوالعشرين

ّيكونون31-33ّّ 31-8 ّالذين ّاألشخاص بصرفّ–مقيمينّفيّبلدّمعينّلعامّأوّأكثرّعموما ،
ّ ّجنسيتهم ّعن ّفيّّ–النظر ّشمولهم ينبغي

ّ ّالسكان؛ ّيكونّّواالستثناءقياس ّذلك من
ّالدبلوماس ّوالعاملينّللموظفين ّاألجانب يين

ّمجموعّفيّالدفاعّجنبا ّإلىّجنبّمعّعائالتهمّالذينّ ّمن ّجزء ّاعتبارهم ّيتم ّوأن ينبغي
ّاألم ّبالدهم ّسكان .ّ ّقاعدة العامّ"وتعني

أنّالمقيمينّالمعتادينّالذينّيعيشونّ"ّالواحد
بالخارجّألقلّمنّعامّواحدّيتمّتضمينهمّفيّ

ّ ّاألجانب ّالزوار ّولكن ّالسكان، ّعلى)عدد
ّالمصطافين ّالمثال، ّسبيل ّيكونونّ( والذين

داخلّالبلدّألقلّمنّسنةّواحدةّيتمّاستثنائهمّ
ّالسكان ّعدد ّقياس ّمن ّمنّ. ّمزيد وهناك

ّفيّ ّاإلقامة ّمعيار ّتطبيق ّحول التفصيل
ّ ّالفقراتّمن ّفي إلى36ّّ-3حاالتّخاصة

3-38.ّ
 نصيب الفرد من تقديرات النمو في الحجم . 1

الناتجّالقوميّمعدلّالنموّفيّحجم31-38ّّ 31-0
ّاالقتصاديةّ ّالمؤشرات ّأحد ّهو اإلجمالي
ّالقومية؛ّ ّالحسابات ّتوفرها ّالتي الرئيسية
ّالقبيلّ ويمكنّمقارنةّمعدالتّالنموّمنّهذا
ّيتمّ ّألن ّوذلك ّالبلدان ّبين ّمباشر بشكل

ّ ّمشتركة ّبوحدات ّعنها تغيراتّ)التعبير
ّبالعملةّ(مئوية ّمتأثرة ّغير ّأنها ّكما ،

ّالتعبير ّفي ّالناتجّّالمستخدمة ّتقديرات عن
ومعّذلك،ّهناكّجزءّمنّ.ّالمحليّاإلجمالي

ّالمحليّ ّالناتج ّألحجام ّبالنسبة ّبلد ّكل نمو
ّالسكان،ّ ّفي ّالتغيرات ّإلى ّيعود اإلجمالي

ّ ّالمفيد ّمن ّثم ّقياس"ومن ّتوحيد معدالتّ"
ّمعدالتّ ّحساب ّخالل ّمن ّالمئوية النمو
ّسبيلّ ّعلى ّالفرد؛ ّنصيب ّحيث ّمن النمو

انّعددّالسكانّفيّبلدّمعينّالمثال،ّإذاّماّك
يزدادّبصورةّأسرعّمنّالنموّفيّحجمّالناتجّ
ّتكونّ ّحينئذ ّفيها ّاإلجمالي المحلي
ّهابطة ّالفرد ّنصيب ّحيث ّمن .ّالمخرجات

ّفيهاّ ّيكون ّما ّبلد ّفإن ّأخرى، ّناحية ومن
ّالناتجّالمحليّمنخفضّجدا ّ ّفيّحجم النمو
ّمتناقصّ ّسكان ّعدد ّوجود ّظل ّفي ولكن

ّفي المخرجاتّمنّحيثّّسوفّتظهرّزيادة
ّ.نصيبّالفرد

كماّلوحظّفيّالمقدمة،ّهناكّبعض31-34ّّ 31-7
أوجهّالقصورّفيّاألرقامّالموضوعةّبحسبّ
ّلتوضيحّ ّمثالين ّذكر ّويكفي ّالفرد؛ نصيب
ذلك،ّحيثّأنّأيّاقتصادّلديهّأحجامّأكبرّ
ّماّ ّعلى ّيحصل ّقد ّالمعيشية ّاألسر من
ّاألقلّ ّاإلنفاق ّخالل ّمن ّمنافع ّمن يعادلها

لىّاإلسكانّوغيرهّمنّالمفرداتّالتيّنسبيا ّع
ّمقارنةّ ّالمعيشية ّاألسر ّأعضاء تغطيّكافة
ّمنّ ّأقل ّأحجم ّذات ّأخر ّباقتصاد ّأو ببلد

ّالمعيشية ّاألسر ّنفسّالوزنّ. ّتعيين ّأن كما
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ّفيماّ ّبالغ ّشخص ّمثل ّمثله ّصغير لطفل
ّيسفرّ ّقد ّبدنيا  ّجهدا  ّتتطلب ّبوظيفة كذلكّعنّمعلوماتّمضللةّعنّمدىّكفايةّيتعلق

ّ.ستهالكّالغذاءا
ّمن31-33ّّ 31-5 ّالنمو ّمعدالت ّتوفر ّما عامة

حيثّنصيبّالفردّفيّالدخلّالقوميّالحقيقيّ
ّ ّفي ّقياسا ّّاالستهالكأو ّالحقيقي الفعلي لسكانّ"ّالرفاهية"ّمتوسطأفضلّللتغيراتّفيّ

ّالناتجّ بلدّمعينّمقارنةّبالتغيراتّفيّأحجام
ّاإلجماليّ ّالمحلي ّفالناتج المحليّاإلجمالي؛

ّقيا ّمعين،ّهو ّبلد ّنطاق ّداخل ّلإلنتاج س
ّوالتدفقاتّ ّالدخل ّمن ّالواردة ّالتدفقات ولكن
الخارجةّمنهّمنّأوّإلىّبقيةّالعالمّقدّيكونّ
ّالمستوىّ ّمن ّكل ّعن ّكبيرا  ّتأثيرا  لها
ّالحقيقيّ ّالقومي ّالدخل ّفي ّالنمو ومعدالت

وبصورةّمماثلة،ّفإنّ.ّمنّحيثّنصيبّالفرد
ّ ّأحجام ّفي ّالنمو ّومعدالت الناتجّالمستوى

ّملحوظّ ّبشكل ّتختلف ّقد ّاإلجمالي المحلي
عنّتلكّالخاصةّباالستهالكّالنهائيّلألسرّ
ّعبرّ ّالمختلفة ّالحصص ّنتيجة المعيشية
ّوصافيّ ّالمال ّرأس ّلتكوين ّبالنسبة البلدان

ّ.الصادراتّداخلّالناتجّالمحليّاإلجمالي
المستويات المطلقة لنصيب الفرد من الناتج . 2

 المحلي اإلجمالي
كماّهوّموضحّفيّالفصلّالخامس31-38ّّ 31-1

ّالدوليةّ ّالمقارنات ّبرنامج ّيضع عشر،
ّالمحليّ ّللناتج ّالمطلقة ّللمستويات تقديرات
ّالمحليّ ّالناتج ّمن ّالفرد ّولنصيب اإلجمالي
اإلجماليّعبرّالبلدانّمنّأجلّمحاولةّوضعّ

ّلالزدهار ّنسبي ّهذهّ.مستوى ّوتتضمن ؛
ّاإلجما ّالمحلي ّالناتج ّقياسات ليّالتقديرات

ّ ّالشرائية ّالقوة PPPsّ)ومعادالت ونفسّ(
ّأنهّ ّعلى ّسبق ّفيما ّالمبينة ّالسكان قياسات
ّفيّ ّالنمو ّقياسات ّمع ّاستخدامها يجرى

ّ.الحجم
 قياس القوى العاملة. ج

ليسّكلّاألفرادّالمشمولينّفيّعدد31-30ّّ 31-36
السكانّمشاركينّفيّاإلنتاج؛ّفالبعضّمنهمّ

والبعضّاألخرّطاعنّفيّالسنّصغيرّجدا ّ
ّعدمّوا ّبساطة ّبكل ّيختار ّقد لبعضّاألخر

ّالعمل ّأفراد. ّهناك ّيكون ّما آخرونّّوعادة
ّبشكليعملونّولكنّأصبحواّالّيعملونّولكنّ

ّنقصّ ّأو ّالمرض ّلظروف ّنتيجة مؤقت
.ّالطلبّعلىّالعمالةّأوّألنهمّفيّأجازةّمثالّ 

ّمنّ ّلالنتقال ّخطوة ّأول ّفإن وبالتالي،
ّالخا ّللبيانات ّبالسكان ّالخاصة صةّالبيانات
ّ.بالعمالةّهوّتعريفّماّيقصدّبقوةّالعمل

تتألفّقوةّالعملّمنّأولئكّالذينّهم31-37ّّ 31-33
علىّاستعدادّبنشاطّإلتاحةّجهدهمّخاللّأيّ
ّالسلعّ ّإنتاج ّبهدف ّمعينة ّمرجعية فترة

ّ ّفي ّالمتضمنة ّفيّّحدودوالخدمات اإلنتاج
ّالعملّ ّقوة ّوتقسم ّالقومية؛ ّالحسابات نظام

ّالم ّأولئك ّإلى ّذلك ّمن لىّأكثر ّوا  وظفين وبالتالي،ّيمكنّتقسيمّ.ّاألفرادّغيرّالموظفين
ّفئات؛ّ ّثالث ّإلى ّفرعي ّبشكل ّالبلد سكان
الموظفينّوغيرّالموظفينّوأولئكّالذينّليسواّ

ّالعمل ّقوة ّفي ّالشخصّعلىّ. ّحالة وتعتمد
خاللّفترةّمرجعيةّمعينةّ(ّأوّعدمها)نشاطهّ

ّ(.عادةّماّتكونّأسبوعاّ )منّالزمنّ
ّألن56-35ّ 31-38 ّتعريفهاّّنظرا  ّيتم ّالعمل قوة

ّفقدّ ّقصيرة ّفترة ّإلى ّالمرجعية ّأو باإلشارة
يكونّعددّاألشخاصّفيّقوةّالعملّفيّأيّ

ّ ّالسكانية ّالفئة ّمن ّأقل ّالناشطةوقت
ّالعمالّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى اقتصاديا ؛
ّالفئةّ ّفي ّمدرجين ّيكونوا ّربما الموسميين
السكانيةّالناشطةّاقتصاديا ّولكنّليسّفيّقوةّ

ّ.يّأوقاتّمعينةّمنّالسنةالعملّف
ّأربعة31-31ّّ 31-34 ّمن ّالعمل ّقوة تتألف

ّالموظفينّ ّالمقيمين ّاألفراد؛ ّمن مجموعات
ّوالمقيمينّ ّمقيمة، ّمؤسسية ّوحدات في

ّ ّوحداتّمؤسسية ّفي مقيمة،ّّغيرالموظفين
ّواألشخاصّالذينّ ّالموظفين ّغير والمقيمين

ّالخاص ّلحسابهم ّ)يعملون ّالذيّ. الشخص
ّب ّالخاصّهو ّلحسابه ّمرتبطّيعمل الضرورة

ّمقيمة ّبأسرة ّالشخصّ. ّمثلّهذا ّقام ّما ذا ّالسلعّوا  ّهذه ّوخدماتّللخارجّتقيد ّسلع بتقديم
ّوالخدماتّكصادرات ويعرفّالتوظيفّأوّ(.

ّأنهّ ّعلى ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام العمل
ّاألشخاصّ ّالذينّ–كافة ّأو ّالموظفين سواء

ّالخاص ّلحسابهم ّفيّّ-يعملون المشاركين
ّي ّما ّإنتاجي ّحدودّنشاط ّنطاق ّضمن قع

ّوالذيّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّفي اإلنتاج
ّ.يقومّعلىّتنفيذهّوحدةّمؤسسيةّمقيمة

 الموظفين. 1
31-33 31-86ّّ ّالذين ّاألفراد ّهم وفقا ّ–الموظفون يعملونّلصالحّوحدةّمؤسسيةّ–التفاقّمعينّ

مقيمةّويحصلونّعلىّمكافآتّأوّتعويضاتّ
ّنظامّ ّفي ّمكافأتهم ّوتقيد ّعملهم؛ نظير

ّ ّالقومية ّأجورّّتعويضاتالحسابات أو
ّالموظفين ّصاحبّ. ّبين ّالعالقة وتتواجد

ّمعينّ ّاتفاق ّيوجد ّعندما ّوالموظف العمل
ّأوّبشكلّغيرّرسميّ شخص،ّوهوّعادةّماّبينّصاخبّالعملّوالوالذيّقدّيكونّرسميا 

ّالطرفينّّيتم ّقبل ّمن ّطوعي ّبشكل إبرامه
ّلصالحّ ّالشخص ّيعمل ّخالله ّمن والذي
ّأوّتعويضّ صاحبّالعملّفيّمقابلّمكافأة

والّيوجدّاشتراطّبأنهّينبغيّ.ّنقديّأوّعيني



 نظام الحسابات القومية
 

084 

ّباالتفاقّأليّ ّالتصريح ّالعمل علىّصاحب
سلطةّرسميةّبحالةّالموظفّحتىّيتمّسريانّ

ّ.االتفاق
ولكن ال  –الموظفون يشمل  19-21 19-15

 :الفئات التالية –يقتصروا على 
سواءّكانواّعمالّيدويينّأوّغيرّ)األشخاصّ .ّأ

ّموظفينّ ّأو ّباإلدارة ّموظفين ّأو يدويين
داخليينّأوّأناسّينفذونّنشاطّإنتاجيّبأجرّ

ّعمل ّبرامج ّإطار ّفي ّقبلّ( ّمن المعينين
ّصاحبّعملّبموجبّعقدّعمل؛

موظفينّموظفوّالخدمةّالمدنيةّوغيرهمّمنّال .ّب
ّوأحكامّ ّشروط ّعلى ّنص ّالذين الحكوميين

 عملهمّبمقتضىّالقانون؛

ّاألفرادّ .ّت ّأولئك ّمن ّوالمؤلفة ّالمسلحة، القوات
ّاألجلّ ّوقصيرة ّطويلة ّاللتزامات المجندين
ّإلزاميا ّ ّالمجندين ّعن ّفضال  ّسواء، علىّحد

ّألغراضّ) ّإلزاميا  ّالمجندين ّذلك ّفي  ؛(مدنيةبما

مّبشكلّمباشرّرجالّالدين؛ّإذاّكانّيدفعّله .ّث
منّقبلّالحكومةّالعامةّأوّمنّقبلّمؤسسةّ

 الّتهدفّللربح؛

ّالمؤسسيةّ .ّج أصحابّالشركاتّوالشركاتّشبه
 إذاّكانواّيعملونّفيّهذهّالمنشآت؛

ّالتزامّرسميّ .ّح الطالبّالذينّيقعّعلىّعاتقهم
ّفيّ ّكمدخل ّبجهدهم ّخالله ّمن يساهمون
عمليةّإنتاجّلمؤسسةّماّفيّمقابلّمكافآتّوّ

 اتّتعليمية؛خدم(ّأو)

ّشريطةّ .ّخ ّذويّاالحتياجاتّالخاصة، العاملون
ّبينّ ّرسمية ّغير ّأو ّرسمية ّعالقة تواجد

 صاحبّالعملّوالموظف؛

ّللعمالةّ .ّد ّوكاالت ّقبل ّمن ّالموظفين األفراد
ّصناعةّ ّفي ّإدراجهم ّيتم ّوالذين المؤقتة،
ّصناعةّ ّفي ّوليس ّتستخدمهم ّالتي الوكالة

ّ.المنشأةّالذينّيعملونّلصالحهاّفعلياّ 
31-30 31-22ّّ ّالخارج ّمن ّالذيّ)العامل العامل

ّمنزله ّمن ّيعمل ّيوافقّ( ّالشخصّالذي هو
ّعلىّ ّأو ّمعينة ّمنشأة ّلصالح ّالعمل على
تقديمّقدرّمعينّمنّالسلعّوالخدماتّلمنشأةّ
معينةّبموجبّاتفاقّأوّترتيبّأوّعقدّمسبقّ

،ّولكنّمكانّعملهّالّيكونّالمنشأةمعّهذهّ
ملّمنّويعاملّالعا.ّداخلّنطاقّهذهّالمنشأة

ّهناكّ ّكان ّما ّإذا ّموظف ّأنه ّعلى الخارج
ّالخارجّ ّالعاملّمن ّبأن ّوعلنيا  ّصريحا  ّأيّعقدا  ّالمنجز، ّأساسّالعمل ّعلى ّمكافأته يتم

قدرّالجهدّالمساهمّبهّكمدخلّفيّعمليةّماّ
ّاإلنتاج ّعمليات ّمن ّمنّ. ّمزيد وهناك

ّفيّ ّالخارج ّمن ّالعمال ّلتصنيف المناقشة
ّ.45-7وحتى43ّّ-7الفقراتّمنّ

ّبالعملّلفترةّّاألشخاص31-84ّ 31-37 الذينّليسوا
ّاآلخرينّموظفينّشريطةّ ّيعتبرونّهم مؤقتة
ّوهذاّ ّارتباطّرسميّبوظيفة؛ ّلديهم أنّيكون
ّلمعيارّ ّوفقا  ّتحديده ّينبغي ّالرسمي ّ:أوّأكثرّمنّالمعاييرّالتاليةاالرتباط

ّاستمرارّتلقيّاألجرّأوّالمرتب؛ .أّ
ّالظرفّ .بّ ّنهاية ّحالة ّللعمل ّبالعودة تأكيد

 الطارئ،ّأوّاتفاقّبشأنّتاريخّالعودة؛

ّ .جّ ّوالتي ّالوظيفة ّعن ّالغيابّالمنقضية ّ–مدة
يمكنّأنّتكونّهيّّ–متىّكانّذلكّمناسبا ّ

نفسهاّالفترةّالتيّيمكنّللعاملينّخاللهاّتلقيّ
منافعّتعويضيةّبدونّالتزاماتّبقبولّوظائفّ

ّ.أخرى
األشخاصّالمتضمنينّفيّالتصنيفّالمذكورّ

ّا ّأولئك ّهم ّليسواّأعاله ّالذين ألشخاص
بالعملّلفترةّمؤقتةّنتيجةّالمرضّأوّاإلصابةّ
أوّبسببّأجازاتّأوّعطالتّأوّإضرابّأوّ
اعتصامّأوّإجازةّتعليميةّأوّتدريبيةّأوّإجازةّ
ّالنشاطّ ّمن ّالحد ّبسبب ّأو الوالدين
االقتصاديّأوّبسببّالفوضىّفيّالعملّأوّ
ّسوءّ ّاألسباب؛ ّهذه ّلمثل ّنتيجة تعليقه

ّالج ّأوّاألحوال ّالكهربائية ّاألعطال ّأو وية
الميكانيكية،ّأوّلنقصّالموادّالخامّأوّالوقود،ّ
ّبدون ّأو ّبإجازة ّمؤقت ّأخر ّغياب ّأي .ّأو

ّالمفيدّ ّمن ّيكون ّقد ّاألغراض، ولبعض
ّبالعملّ ّليسوا ّالذين ّالموظفين ّبين التمييز

ّ.لفترةّمؤقتةّإذاّكانّذلكّممكناّ 
31-35 ّ ّالشركات ّمديري ّشبهّ)يعامل ّالشركات أو

ّالحساباتّالقوميةّعلىّ(ّسيةالمؤس فيّنظام
ّ ّولكن ّموظفين ّالعملّّتصنيفأنهم منظمة

ّ.الدوليةّيعتبرهمّيعلمونّلحسابهمّالخاص
 األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. 2

ّالخاصّ 31-31 ّلحسابهم ّيعملون ّالذين األشخاص
ّالمالكينّ ّيكونوا ّاألشخاصّالذين ّأولئك هم

ّ ّالمالكين ّأو تّللمنشآّباالشتراكالوحيدين
ّتلكّ ّباستثناء ّفيها، ّيعملون ّالتي الفردية
ّالتيّتصنفّكشركاتّشبهّ المنشآتّالفردية
ّيعملونّ ّويصنفّاألشخاصّالذين مؤسسية؛
ّيعملونّ ّأنهم ّعلى ّالمؤسسية بالشركاتّشبه
ّمضطلعينّ ّيكونوا ّلم ّإذا ّالخاص لحسابهم
بعملّمدفوعّيشكلّمصدرهمّالرئيسيّللدخل؛ّ

ّأخيراّ ّوبالنسبة ّالمذكورة يعاملونّعلىّّللحالة
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ّموظفين ّأنهم ّاألشخاصّ. ّهؤالء ّيكون وقد
ّالفترةّ ّخالل ّمؤقتة ّبصورة ّبالعمل ليسوا

ّمعين ّسبب ّألي ّالمرجعية ّتضمينّ. ويتم
ّالعملّللحسابّالخاصّ ّأجور تعويضاتّأو
ّالممكنّ ّغير ّمن ّألنه ّالمختلط ّالدخل في
ّبشكلّ ّالفردي ّالجهد ّمن ّالعائد مالحظة

مستخدمّمستقلّعنّالعائدّمنّأيّرأسّمالّ
ّالفردية ّالمنشأة ّ)في ّاألغراضّ. لبعض

التحليليةّربماّيكونّمنّالمفيدّتقديرّتصنيفّ
أنظرّالفقراتّ.ّوتفصيلّفيماّيتعلقّبماّسبق

ّ(.86-86إلى31ّّ-86منّ
الذين يعملون لحسابهم الخاص  األشخاص 19-20

 :يتضمنون أيضًا الفئات التالية
ّفيّ .أّ ّيعملون ّالذين ّالمشاركين ّاألسر عمال

ّفردية؛المنشآتّال
العاملينّمنّخارجّالمنشأةّالذيّيمثلّدخلهمّ .بّ

ّماّ ّالمخرجاتّمنّعملة ّمنّدوالّقيمة دالة
ّمسئولينّ ّيكونون ّالتي ّاإلنتاج ّعمليات من
ّالمدخلّ ّالعمل ّقدر ّبغضّالنظرّعن عنها،

 زادّأوّقل؛

العمالّالمشاركينّفيّإنتاجّيجرىّتنفيذهّ.ّج .جّ
ّأوّ ّالذاتي ّالنهائي ّلالستهالك ّكامل بشكل

ّبشكلّفرديّّلتكوين رأسّالمالّالذاتيّسواء
مثالّعلىّماّذكرّمؤخرا ّ.ّ)أوّبشكلّجماعي ّ(.البناءّالجماعي

ّبعضّّعمال 31-83 ّفي ّيدعون ّالمشاركين األسر
ّهناكّ ّأن ّغير ّأجر، ّبدون ّعماال  األوقات
ّ.عمالّآخرونّبدونّأجرّأوّيعملونّتطوعياّ 

ّالعملّ 31-88 ّبمنظمة ّالخاصة ّاإلحصاءات في
الدولية،ّيشملّاألفرادّالذينّيعملونّلحسابهمّ

ّ ّالذين ّاألفراد ّأولئك فيّّيعملونالخاص
نّ ّمتاحةّعنّتلكّمنشآتّفرديةّمنّالناحيةّالقانونيةّحتىّوا  كانتّهناكّمعلوماتّكافية
المنشآتّحتىّتعاملّكشركاتّشبهّمؤسسيةّ

ّ ّوفي ّالقومية؛ ّالحسابات ّنظام نظمّفي
الحساباتّالقومية،ّيتمّتضمينّمكافآتّهؤالءّ
ّالموظفينّ ّأجور ّأو ّتعويضات ّفي األفراد

ّالمختلط ّالدخل ّفي ّوليس ّأمورّ. ّبين ومن
ّجمعياتّ ّأعضاء ّذلك ّيشمل ّقد أخرى،

ّ.المنتجين
 البطالة. 3

ّفمنّ 31-84 ّالعمل ّبقوة ّيتعلق ّفيما ّالصورة إلكمال
ّوذلكّ ّالبطالة الضروريّااللتفاتّإلىّمسألة

ّقوة ّأشخاصّّألن ّبين ّتقسيمها ّيتم العمل
أي،ّموظفينّباإلضافةّ)موظفينّأوّعاملينّ

ّالخاص ّلحسابهم ّيعملون ّأشخاص (ّإلى

ّالموظفين؛ّ ّغير ّاألفراد ّأولئك ّعن فضال 
ّموظفاّ والشخصّغيرّالموظفّهوّفردّليسّ

أوّالّيعملّلحسابهّالخاصّولكنهّفيّنفسّ
ّبنشاطّ ّويسعى ّللعمل ّوجاهز ّمتاح الوقت

ّللعمل ّي. ّاألشخاصّوال ّمفهوم ّوجود ستلزم
ّنظرا ّ ّالقومية ّالحسابات ّفي ّالموظفين ّالموظفينّالّيساهمونّغير ألنّاألشخاصّغير
ّضروريةّ ّتبقى ّأعدادهم ّأن ّبيد ّاإلنتاج في
ّالفئةّ ّمن ّالنظرية ّالنقلة ّالتخاذ والزمة
ّالناشطةّ ّالسكانية ّإلىّالفئة ّالعاملة السكانية

ّ.اقتصادياّ 
 مشكالت الحد. 4

 لموظفينالوظائف وا
قدّيكونّألفرادّأكثرّمنّمصدرّواحدّللدخلّ 31-83

ّمنّ ّأكثر ّلصالح ّيعملون ّألنهم ّالعمل من
ّللعملّّصاحب ّباإلضافة ّألنه ّأو عمل،

ّيعملونّ ّأكثر ّأو ّعمل ّصاحب لصالح
لحسابهمّالخاص؛ّويعرفّاالتفاقّالمبرمّبينّ
موظفّوصاحبّعملّالوظيفةّوكلّشخصّ

وبالتالي،ّ.ّيعملّلحسابهّالخاصّلديهّوظيفة
ّيفوقّعددّ ّالوظائفّفيّاالقتصاد ّعدد فإن
ّبعضّ ّأن ّمدى ّإلى ّالموظفين األشخاص

ّأك ّلديهم ّوظيفةالموظفين ّمن ّثر ّيقومّ. وقد
ّبالتعاقبّ ّأكثرّمنّوظيفة ّلديه ّما بذلكّفرد
ّالشخصّ ّهذا ّيعمل ّعندما ّالحال ّهو مثلما
ّوبقيةّ ّمعينة ّوظيفة ّفي ّاألسبوع ّمن لجزء
األسبوعّفيّوظيفةّأخرى،ّأوّبالموازاةّعندماّ
يكونّلدىّالشخصّوظيفةّمسائيةّإلىّجانبّ

وفيّبعضّالحاالت،ّ.ّوظيفةّفيّنهارّاليوم
لى جانبّماّسبق،ّربماّيتشاركّاثنينّمنّّوا 

ّ.الموظفينّفيّوظيفةّواحدة
قدّالّيكونّأصحابّالعملّملمينّبالوظائفّ 31-88

الثانويةّالتيّيعملّبهاّموظفوهمّكماّأنهمّفيّ
ّتقديمّ ّمنهم ّيطلب ّال ّاألحوال ّمن ّحال أي
ّأصحابّ ّيقدم ّوعندما ّبشأنها؛ معلومات
العملّمعلوماتّعنّعددّالموظفينّفإنهمّفيّ

ّالوظائفّالواق ّعدد ّعن ّمعلومات ّيقدمون ع
ّيوفرونها ّالتي ّواالحتراسّ. ّالحذر ّيجدر و

ّالوظائفّ ّيشمل ّال ّالوظائف ّعدد ّأن من
ّفيّ ّالوظائف ّأعداد ّتستخدم ّعندما الشاغرة

ّالموظفين ّعدد ّمقابل ّبينّ. ّالتمييز ويشكل
ّيجبّ ّمسألة ّالموظفين ّالوظائفّوعدد عدد
ّالمتعلقةّ ّاإلحصاءات ّفي ّبعناية تناولها

ّ.نتاجيةباإل
 اإلقامة

تتوقفّأعدادّالسكانّعلىّإقامةّاألفرادّغيرّ 31-80
أنّالموظفينّالّيتحتمّأنّيكونواّمقيمينّفيّ

ّ ّالذي ّاالقتصاد ّويمكنّّيعملوننطاق فيه؛
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ّبالعملّ ّالمنتج ّوحدات ّنشاط ّنتائج مقارنة
ّالمقيمينّ ّمن ّكل ّالعمل ّتضمن ّما ّإذا فقط
وغيرّالمقيمينّالذينّيعملونّلوحداتّالمنتجّ

باألساسّّالتوظيفويتألفّالعملّأوّ.ّيمةالمق
منّالموظفينّالمقيمينّالذينّيعملونّلوحداتّ
ّيعملونّ ّالذين ّاألفراد ّومن ّمقيمة مؤسسية

ومعّذلك،ّفهوّيشملّإلىّ.ّلحسابهمّالخاص
ّيكونّ ّقد ّحيث ّالتالية ّالفئات ّذلك جانب
ّيعتبرونّ ّكانوا ّإذا ّما ّحول ّتساؤال  ّ:مقيمينّمنّعدمههناك

ّغ .أّ ّالحدود ّعمال ّالمقيمين فيّ)ير
ّالعمالّ ّيسمون ّاألحيان بعض

ّالذينّ(الحدوديين ّاألشخاص ّأي؛ ،
ّللعملّ ّيوم ّكل ّالحدود يعبرون

ّكموظفينّفيّاإلقليمّاالقتصادي؛
ّالمقيمين،ّ .بّ ّغير ّالموسميين العمال

ّإلىّ ّينتقلون ّالذين ّاألشخاص أي؛
ّهناكّ ّويبقون ّاالقتصادي اإلقليم
ّالعملّ ّأجل ّمن ّعام ّعن ّتقل لمدة

ّالصنا ّبشكلّفي ّتتطلب ّالتي عات
 دوريّعمالةّإضافية؛

ّمعينّ .جّ ّلبلد ّالمسلحة ّالقوات أفراد
 المرابطينّفيّبقيةّالعالم؛

ّموظفيّ .دّ ّمن ّهم ّالذين المواطنون
ّخارجّ ّمقرها ّقومية ّعلمية قواعد

 اإلقليمّالجغرافيّللبلد؛

ّطاقمّ .هّ ّمن ّهم ّالذين المواطنون
 البعثاتّالدبلوماسيةّبالخارج؛

والسفنّّأعضاءّطواقمّقواربّالصيد .وّ
ّوالمنصاتّ ّوالطائرات األخرى
ّوحداتّ ّقبل ّمن ّتدار ّالتي العائمة

 مقيمة؛

ّالحكوميةّ .زّ الموظفينّبالهيئاتّالعامة
ّالجغرافي؛ّ ّاإلقليم ّخارج ّتقع التي

 علىّسبيلّالمثال،ّالسفارات؛

ّيتمّ .حّ ّبأعمال ّالمضطلعين الطالب
ّلتصنيفهمّ ّتبعا  ّعدمه ّمن تضمينهم
ّهوّ ّكما ّمقيمين ّغير ّأو كمقيمين

ّالسادسّموض ّالفصل ّفي ح
ّ.والعشرين

31-87 ّ ّالتاليّذكرهم ّالمقيمون ّأخرى، ّناحية ّ–من
ّ ّموظفين ّأنهم ّمن ّالرغم يتمّّ–وعلى

ّالوحداتّالمؤسسيةّ ّفي ّالعمل ّمن استثنائهم
ّ ّعلىّ)المقيمة ّقياساتّالعمالة ّمن وبالتالي،

ّالحساباتّ ّنظام ّسياق ّفي ّالمستخدم النحو
ّ(:القومية
ّعمالّ .أّ ّيكونون ّالذين المقيمون

ّأي،ّحدّو ّموسميين؛ ّعمال ّأو ديين
ّإقليمّ ّفي ّكموظفين ّيعملون الذين

ّاقتصاديّأخر؛
ّطواقمّ .بّ ّفي ّاألعضاء المواطنون

ّالسفنّ ّمن ّغيرها ّأو ّالصيد قوارب
ّالعائمةّ ّالمنصات ّأو ّالطائرات أو
 التيّتديرهاّالوحداتّغيرّالمقيمة؛

ّيكونونّ .جّ ّالذين ّالمقيمين األفراد
موظفينّفيّوكاالتّحكوميةّأجنبيةّ

 ةّفيّاإلقليمّاالقتصاديّللبلد؛موجود

ّالدوليةّ .دّ ّالمدنية ّالمنظمات موظفي
ّاإلقليمّ ّنطاق ّداخل ّتقع التي

ّ ّللبلد ّذلكّ)االقتصادي ّفي بما
ّبشكلّ ّالمعينين ّالمحليين الموظفين

 ؛(مباشر

ّمعّ .هّ ّالعاملين ّالمسلحة ّالقوات أفراد
المنظماتّالعسكريةّالدوليةّالتيّتقعّ

 فيّاإلقليمّاالقتصاديّللبلد؛

ّالقواعدّالمّو .وّ ّفي ّالعاملين اطنون
ّنطاقّ ّفي ّالمنشأة ّاألجنبية العلمية

ّ.اإلقليمّاالقتصادي
ّعلىّ 31-85 ّإما ّالعمل ّقوة ّإحصاءات ّتستند قد

ّ ّالمعيشية ّاألسر ّينبغيّ)مسوحات عندما
ّالمقيمين ّاألفراد ّكافة ّتغطية ّعلىّ( أو

ّ ّالمنشآت ّالتركيزّ)مسوحات ّيكون عندما
ّالوحداتّ ّفي ّالعمالة ّعلى المؤسسيةّمنصبا 

ّالمقيمة ّبعضّ(. ّإجراء ّيستلزم ّذلك، ومع
ّمنّأنّ ّالتأكد ّمنّأجل التعديالتّاإلضافية
ّالحساباتّ ّنظام ّأساس ّعلى ّالعمالة تغطية

ّ:القوميةّكاملة
ّالقواتّ .أّ ّفي ّإلزاميا  ّالمجندين المسلحةّالّيتمّتضمينهمّبشكلّعامّاألفراد

فيّالدراساتّالمسحيةّللمنشآتّوقدّ
ّ ّلهم ّااللتفات ّيتم ّالدراساتّال في

ّكذلك،ّ ّالمعيشية ّلألسر المسحية
ّيتمّ ّإلزاميا  ّالمجندين ّأن غير
ّفيّ ّموظفين ّأنهم ّلو ّكما اعتبارهم
ّالحساباتّ ّالعامةّفيّنظام الحكومة

ّالقومية؛
ّيعيشونّ .بّ ّالذين ّالمقيمون العاملون

ّ ّمؤسسية ّمعيشية ّأسرة مثلّ)ضمن
ّسجن ّأو ّدينية ّمؤسسة ّيتمّ( ال
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ّالدراسات ّفي ّعام ّبشكل ّتضمينهم
ّفيّ ّأو ّالمعيشية ّلألسر المسحية
ّعلىّ ّللمنشآت ّالمسحية الدراسات
ّيتمّ ّالعمال ّولكن ّسواء، حد
ّنظامّ ّفي ّالعمالة ّفي تضمينهم

 الحساباتّالقومية؛

ّج .جّ ّالسنّ. ّتحت ّالمقيمين العمال
ّوالذينّ ّالعمل ّقوة ّلقياس المحدد
ّيتمّ ّمقيمة يعملونّلوحداتّمؤسسية
ّنظامّ ّفي ّالعمل ّفي تضمينهم

ّ.ميةالحساباتّالقّو
 االقتصاد غير المالحظ. 5

31-81 ّ ّوجهّّالمحاسبونيعنى ّعلى القوميون
الخصوصّبالتأكدّمنّأنّالنشاطّاالقتصاديّ
ّنظامّ ّفي ّاإلنتاج ّحدود ّنطاق ّضمن ككل
ّشامل؛ّ ّبشكل ّقياسه ّيتم ّالقومية الحسابات

"ّإحاطةّوعموم"وغالبا ّماّيشارّإلىّذلكّبّ
ّالقومية ّالحسابات ّفي ّالتغطية ّواقعّ. وفي

ّمنّالممارس ّالتأكد ّذلك ّيعني ّالعملية، ة
ّاإلنتاجّالتيّتكونّ ّأنشطة ّقيمة وضمانّأن

االقتصادّ"بمعنى؛ّ)غيرّالمشروعةّأوّالخفيةّ
ّالسري "ّ ّالخفاء"أو ّفي ّيتم ّالذي "ّاالقتصاد

ّتوصفّ ّالتي ّاألنشطة ّتلك ّعن فضال 
تمّتضمينهاّفيّّ–ببساطةّبأنهاّغيرّرسميةّ

ظامّومنّحيثّالمبدأ،ّوبالنسبةّلن.ّالحسابات
ّهؤالءّ ّكافة ّمكافآت ّفإن ّالقومية، الحسابات
ّفيّ ّسواء ّتضمينها ّيتم ّوأن ّينبغي العاملين
تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّأوّفيّالدخلّ

ّالمختلط ّإلىّ. ّالنظر ّعند ّعلىّذلك، المقارناتّبينّإحصاءاتّالعمالةّومخرجاتهاّوبناءا 
ّاألشخاصّ ّتضمين ّالضروري ّمن يكون

ّ.يةّأيضاّ المعنيينّفيّإحصاءاتّالعمال
العمالة في المؤسسات غير الهادفة للرب  التي . 6

 تخدم األسر المعيشية
31-46 ّ ّالهادفةّّمخرجاتتعرض ّغير المؤسسات

ّبشكلّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي للربح
مجانيّأوّبأسعارّليستّذاتّقيمةّكبيرةّمنّ
ّتقييمهاّ ّيتم ّفإنه ّولذلك ّاالقتصادي الناحية
ّالموظفينتبعا ّلتكاليفّاإلنتاج؛ّوأحدّهذهّالتكاليفّهوّ ّأجور ّأو ّتعويضات ومنّ.
ّفيّ ّالموظفين ّهؤالء ّقيد ّيتم ّأن الضروري

ّ ّاشتقاقّقياسات ّفي ّالمستخدمة العمالة
ّاإلنتاجية ّالتغيراتّفي ّماّ. ّغالبا  ّذلك، ومع ّ ّلدى ّللربحّّالمؤسساتيكون ّالهادفة غير

ّمتطوعينّ ّعمال ّالمعيشية ّاألسر التيّتخدم
ّمنّ ّالبد ّهؤالء ّمع ّالتعامل ّفإن ّثم ومن

ّ.االلتفاتّلهّباهتمامّخاص
 العمالة التطوعية. 7

ّال 31-43 ّهؤالء ّبين ّتمييزا  ّإيجاد ّلديهمّيمكن ذين
ّفيّ ّجهد ّتقديم ّعلى ّبنص ّيقضي اتفاق
مقابلّمكافآتّرمزيةّأوّحتىّفقطّلقاءّدخليّ
ّصراحةّ ّيتقاضون ّال ّالذين ّأولئك ّأو عيني
ّالّ ّالذين ّاألفراد ّأولئك ّوبين ّ ّمكافآت أية

بشكلّواضحّولكنهمّّمكافآتيحصلونّعلىّ
ّالمخرجاتّالتيّ يستفيدونّبشكلّمباشرّمن

ّا ّوفي ّإنتاجها؛ ّفي إلحصاءاتّيساهمون
ّجميعّ ّفإن ّالدولية، ّالعمل ّبمنظمة الخاصة
هذهّاألنواعّالثالثةّمنّالعمالّيتمّتضمينهمّ
ّاقتصاديا ّ ّالناشطة ّالسكانية ّالفئة في

ّ.باعتبارهمّموظفين
ّالمكافأةّّ 31-48 ّفإن ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في

ّأولئكّالذينّيعملونّلقاءّالتيّيحصلّعل يها
تقاسّّفقطمبالغّرمزيةّأوّمقابلّدخلّعينيّ

ّأيّ ّإدراج ّيتم ّوال ّالتكاليف؛ ّلهذه احتسابّلعنصرّإضافيّمنّالمكافآت؛ّعلىّتبعا 
ّالمعلمينّ ّأو ّاألطباء ّأن ّلو ّالمثال، سبيل
ّقيمةّ ّفإن ّفقط ّوالسكن ّالطعام ّلقاء يعملون

ّ ّالراتبّاّباعتبارهذلك ّهي ّعينيا  لوحيدّدخال 
ّلهم ّيحتسب ّالذي ّقدّ. ّالحاالت ّهذه ومثل

ّأعقابّ ّفي ّأو ّالدينية ّالمؤسسات ّفي تنشأ
ّالطبيعية ّالكوارث ّالوحدةّ. ّكانت ّما فإذا

الموظفةّألولئكّالعاملينّمسئولةّعنّأيّقدرّ
ّهؤالءّ ّعليه ّيحصل ّقل ّمهما ّالمكافآت من
ّعلىّ ّالعمال ّأولئك ّيصنف ّحينئذ العاملون

ّ.أنهمّموظفين
لموظفونّمتطوعينّبشكلّبحتّإذاّماّكانّا 31-44

أيّبدونّأيّمكافآتّعلىّاإلطالقّوالّحتىّ
ّيعملونّفيّنطاقّوحدةّّعينيبشكلّ ولكنهم

ّالّ ّاألفراد ّهؤالء ّحينئذ ّمعترفّبها مؤسسية
يزالواّيعتبرونّكماّلوّأنهمّموظفينّفيّسياقّ
ّاالختالفّ ّولكن ّالقومية ّالحسابات نظام
ّليسّهناكّإدخالّلتعويضاتّأوّ ّأنه الوحيد

ّبالنسبة(ّأوّللدخلّالمختلط)أجورّالموظفينّ
ّ ّخدماتّ)لهم؛ ّيقدمون ّالذين األفراد

ّ ّآخرين ّأفراد ّمن ّتدريبّّ–لمجموعات مثل
ّقدمّمنّاألطفالّ بدونّأيّبنيةّّ–فريقّكرة

تحتيةّذاتّصلةّالّيعتبرونّموظفينّولكنهمّ
ّبوقتّ ّخاص ّمسعى ّفي ّفقط منخرطين
ّوقدرّ ّقيمة ّعن ّالنظر ّبغض الفراغ،

ّ(.ممجهوداته
ّفيّ 31-43 ّيشاركون ّاألسرة ّأفراد ّكان ّما إذا

ّالخاصّ ّالتقدير ّفإن ّفردية ّمنشأة مخرجات
ّيشملّ ّأن ّالمفترض ّمن ّالمختلط بالدخل
عنصرّللمكافآتّبالنسبةّلهم؛ّوبالتالي،ّفإنّ
ّالفئةّ ّضمن ّأنه ّلو ّكما ّيعامل جميعهم
ّنظرّ ّوجهة ّمن ّاقتصاديا  ّالناشطة السكانية

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّاإلحصاءات. ّوفي
ّمثلّ ّفإن ّالدولية، ّالعمل ّبمنظمة الخاصة

ّ ّلن ّالعمل ّالفئةّّيتمهؤالء ّفي تضمينهم
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ّتحتّ ّكانوا ّإذا ّاقتصاديا  ّالناشطة السكانية
الحدودّالدنياّلسنّالعملّسوفّتعتمدّ.ّ)السن

ّ(.علىّالظروفّالقومية
ّفإنهّالّتوجدّخدماتّ 31-48 بحسبّالعرفّالسائد،

ّمنّ ّإلىّالخدماتّالمقدمة ّعزوها ّيتم عمالة
ّمالكيهاّقب ّقبل ّمن ّالمشغولة ّالمساكن ل
؛ّوفيّ(85-83وحتى86ّّ-83أنظرّفقراتّ)

ّاألفرادّ ّمن ّمجموعة ّوافقت ّما ّإذا المقابل،
ّسبيلّ ّعلى ّما، ّتشييد ّأو ّمبنى ّإنشاء على
ّاألفرادّ ّهؤالء ّفإن ّبئر، ّأو ّمدرسة المثال،
ّالعملّ ّقوة ّمنّضمن ّكانوا ّلو يعتبرونّكما
ّلقاءّ ّمختلط ّدخل ّعلى ويحصلون

ّاتهممجهود ّبمكانّ. ّألنهّمنّالصعوبة ّمنّونظرا  ّيكن ّلم ّما ّالمشروعات ّهذه ّمثل تقييم
الممكنّإجراءّمقارنةّمباشرةّمعّبناءّمماثل،ّ
ّإلىّ ّتستند ّوأن ّينبغي ّالبناء ّقيمة فإن

ّالمتكبدة ّالتكاليف ّيشكلّ. ّالعملي والجهد
ّفقيمتهمدخال ّذاتّأهميةّوداللةّبالنسبةّلمشروعاتّ ّولذا ّوالبناء ّيتمّّالتشييد ّوأن البد
تضمينهاّكجزءّمنّالتكاليفّالكليةّباستخدامّ
معدالتّاألجورّالمدفوعةّمقابلّأنواعّمماثلةّ

ّ ّالمحلي ّالعمل ّسوق ّفي ّالعمل أنظرّ)من
ومنّثم،ّفإنّهذاّ(.46ّ-7و387ّّ-0فقرتيّ

ّعلىّ ّالحصول ّفي ّاستخدامه ّيتم الدخل
ّلطرفنتيجةّلقاءّجهودهمّوالتيّمنّالمحتملّالحقا ّ ّعليهاّّتسليمها ّللحفاظ ثالث

ّوصيانتها ّأنهّ. ّعلى ّالتصرفّاألخير ويقيد
ّ.تحويلّرأسماليّعيني

 المقاييس الموحدة لمدخالت العمالة. د
يمكنّالحصولّعلىّتقديرّتقريبيّلمدخالتّ 31-40

العمالةّالالزمةّلقياساتّاإلنتاجيةّمنّخاللّ
ّأنهّ ّحيث ّالعاملين؛ ّاألشخاص أعداد

ّ ّيمكن ّانطالق، ّكنقطة ّذلك حينئذّباستخدام
ّأجلّ ّمن ّالعمالة ّمدخالت ّقياسات ضبط
.ّإيجادّدرجاتّمتنوعةّمنّالتطورّأوّالتعقيد

ّيكونّ ّالترتيبّالمتزايد ّعلىّأن وهناكّأمثلة
ّالمعادالتّ ّمنها ّقياسه ّالصعب من
ّالعملّ ّوساعات ّالوقت ّلكامل المستخدمة
ّالمضبوطةّ ّالعمالة ّومدخالت ّالكلية الفعلي

عنصرّمنّّوكل.ّنوعيا ّالقائمةّعلىّالنماذج
ّ.ّهذهّالعناصرّسيتمّمناقشتهّبدورهّأدناه

 التوظيف المقدرة على أساس معادل لكامل الوقت. 1
ّعددّ 31-47 ّهو ّالوقت ّلكامل ّالمعادل العمل

ّويعرفّ ّالوقت، ّلكامل ّالمعادلة الوظائف
ّالكليّلساعاتّالعملّالفعليّ ّالعدد علىّأنه
ّمقسوما ّ ّالعاملين ّاألشخاص ّكافة ّقبل من

عاتّالعملّالفعليّفيّعلىّمتوسطّعددّسا
ّ.الوظائفّلكاملّالوقتّأوّبدوامّكامل

الّيصفّالتعريفّبالضرورةّكيفّيتمّتقديرّ 31-45
ّفيّ ّالمستخدمة ّالطريقة ّوتمثل ّالمفهوم؛ هذا

ّ ّكافةّّ–بعضّاألحيان ّإحصاء ّمجرد وهي
ّكامل)الوظائفّلبعضّالوقتّ (ّليستّبدوام

ّ ّالوقت ّلنصف ّوظائف ّأنها تمثلّّ–على
ّ ّممكنة ّطريقة ّالتقديرّيجادإلأبسط ألنّطولّفترةّالوظيفةّلكاملّالوقتّقدّتغيرّونظرا ّ.

بمرورّالوقتّكماّأنهّيختلفّبينّالصناعاتّ
ّذلكّ ّمثل ّتطورا ، ّأكثر ّأساليب ّتفضل لذا
ّالنسبةّ ّإيجاد ّعلى ّيعمل ّالذي األسلوب
ّللوظائفّ ّالعمل ّوقت ّومتوسط المتوسطة
ّبدوامّ ّللوظائف ّأو ّأسبوع ّنصف ّمن ألقل

ّمجم ّكل ّفي ّبشكلّكامل ّوظيفية وعة
ّ.منفصل

الّيوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّبالعمالةّأوّ 31-41
ّكالقياسّ ّالوقت ّلكامل ّالمعادل التوظيف
ّإذاّ ّذلك، ّومع ّالعمل؛ ّلمدخالت المفضل
ّللسماحّ ّالكفاية ّفيه ّبما كانتّالبياناتّجيدة

ّ ّالكلي ّللعدد ّتقدير العملّّلساعاتبإيجاد
ّينبغيّوأنّتظهرّالعمالةّعلىّ الفعليّحينئذ
ّباالرتباطّ ّأيضا  ّالوقت ّكامل ّمعادل أساس

وأحدّمبرراتّذلكّهوّ.ّمعّالحساباتّالقومية
أنّهذاّاإلجراءّمنّشأنهّأنّيسهلّمنّإجراءّ
ّالبلدانّالتيّالّيمكنهاّ المقارناتّالدوليةّمع
سوىّتقديرّالعمالةّعلىّأساسّمعادلّكاملّ

ومعّذلك،ّومعّتحركّمنظمةّالعملّ.ّالوقت
ّاستحسا ّتجاه ّالكليّالدولية ّالعدد ّقيد ن

ّالقياسّ ّإياه لساعاتّالعملّالفعليّباعتبارها
ّاستخدامّ ّفإن ّالعمالة ّلمدخالت األفضل
ّسيندثرّ ّأنه ّيرجح ّالوقت ّكامل معادالت

ّ.تدريجياّ 
ّالموظفينّ 31-36 ّعدد ّفإن ّللتو، ّلوحظ وكما

المعادلينّلكاملّالوقتّيقومّعلىّأساسّعددّ
ساعاتّالعملّالمبذولةّفيّالمتوسطّبالنسبةّ

ّتناقصّعددّلوظ ّما ذا ّوا  ّالوقت؛ ّلكامل ساعاتّالعملّفيّوظيفةّلكاملّالوقتّنتيجةّيفة
ّأوّ ّالسنوية ّاإلجازة ّاستحقاقات ّفي لزيادة
للعطالتّالعامةّعلىّسبيلّالمثال،ّفقدّيكونّ
ّبالنسبةّ ّيتالشى ّقد ّأو ّضئيل ّتغير هناك
ّأنّ ّمن ّالرغم ّالوقتّعلى للمعادالتّلكامل

ّالف ّالعمل ّلساعات ّالكلي ّقدّالعدد علي
ّانخفض ّمماثلّ. ويمكنّأنّيكونّهناكّأثر

ّاإلجازاتّ ّحدوث ّفي ّالزيادة ّجانب من
وبالتالي،ّفإنّتقديرّعددّالساعاتّ.ّالمرضية

ّالممنوحةّالوقتّيتمّتعديلهّتبعا ّّلكاملبالنسبةّلوظيفةّ ّالمرض ّإلجازات ّالمتوسط للقدر
ّاإلجازاتّ ّعن ّفضال  ّالمرجعية ّالفترة خالل

ّ.السنوية
 لعملساعات ا. 2
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ّعلىّ 31-33 ّتتم ّالتي ّالتعديالت ّظل ّفي حتى
ّالتفضيلّ ّالوقتّفإن ّلكامل ّالمعادلة األعداد
ّلساعاتّ ّالكلي ّالعدد ّاستخدام ّتجاه ينحى

ّ.الفعليّفيّتقديراتّاإلنتاجيةّالعمل
ّالعددّ 31-38 ّتقدير ّيلزم ّقد ّالعملية، ّالممارسة وفي

الكليّلساعاتّالعملّالفعليّفضال ّعنّعددّ
ّ ّالسنوية ّالعمل ّساعات لكاملّ)الفعلية

؛ّوفيّالعديدّمنّالبلدان،ّوعلىّوجهّ(الوقت
ّشهريا ،ّ ّالمدفوعة ّللوظائف ّبالنسبة ّالعملّالتحديد ّساعات ّأو ّالمعتادة ّالساعات فإن
ّإلىّجانبّأيّوقتّإضافيّ ّفقط االعتيادية
ّالسنويةّ ّعنّاستحقاقاتّاإلجازة بأجرّفضال 

وقدّيكونّمنّ.ّوالعطالتّيمكنّالتحققّمنها
كنّتقديرّقدرّاإلنزالّالذيّيتوجبّغيرّالمم

إجراءهّبالنسبةّللمستوىّالمتوسطّللغيابّعنّ
ّالكليّ ّالعدد ّمن ّالمرضّسواء ّنتيجة العمل
لساعاتّالعملّالفعليّأوّمنّساعاتّالعملّ

ّالوقت) ّلكامل ّالفعلي( ّالسنوية ّهذاّ. ّأن بيد
ّلكاملّ ّالمعادل ّالعمل ّعلى ّيؤثر ّلن الخطأ

ّ ّالمرض ّمعدالت ّكانت ّإذا بالنسبةّالوقت
ّبالنسبةّ ّنفسها ّهي ّالوقت ّلبعض للوظائف

ّ.للوظائفّلكاملّالوقتّأوّبدوامّكامل
ّالقياسيةّ 31-34 ّأو ّالمرجعية ّاألسابيع ّكانت إذا

المستخدمةّفيّالدراساتّالمسحيةّالتيّتوفرّ
ّفإنّ ّكامل ّبشكل ّتمثيلية ّليست البيانات
ّبشأنّاالختالفاتّ ّالمعلوماتّالمتاحة أفضل

ّينبغ ّالعام ّطوال ّالطارئة فيّّاستخدامهاي
ّ.تقديرّالبياناتّللعامّبأكمله

 مجموع ساعات العمل الفعلي
ّيعرفّّألغراض 31-33 ّالقومية، ّالحسابات نظام

ّفيّ ّالمستغرق ّالوقت ّأنه ّعلى ّالعمل وقت
ّفيّإنتاجّالسلعّ ّالتيّتساهم ّباألنشطة القيام
ّاإلنتاجّفيّنظامّ والخدماتّفيّنطاقّحدود
الحساباتّالقومية؛ّوهناكّسبعةّمفاهيمّلوقتّ
العملّمعرفينّفيّالقرارّالمعنيّبقياسّوقتّ

ّال ّالدورة ّقبل ّمن ّالمعتمد ّعشرّالعمل ثامنة
ّالعمالة،ّ ّإحصاءات ّلخبراء ّالدولي للمؤتمر

ّ:8665فيّديسمبرّمنّعامّ
ّساعاتّالعملّالفعلي، .أّ
 الساعاتّالمدفوعة، .بّ

 ساعاتّالعملّالعادية، .جّ

 ساعاتّالعملّالتعاقدية، .دّ

 ساعاتّالعملّالمعتادة، .هّ

 ساعاتّالعملّاإلضافية، .وّ

ّالغيابّمنّساعاتّالعمل .زّ
حساباتّالقياسّاألكثرّأهميةّبالنسبةّلنظامّال 31-38

ّباالستخدامّ ّارتباطا  ّاألكثر ّوالقياس القومية
ّ ّقياس ّالعملّّاإلنتاجيةفي ّساعات هو

ّالفعلي؛ّويغطيّهذاّالمفهوم
الساعاتّالمباشرة،ّالوقتّالمستغرقّ .أّ

ّفيّ ّوالواجبات ّالمهام ّتنفيذ في
ّبصرفّ ّفيّأيّموقع ّمعينة وظيفة
ّالوقتّالمتفقّعليهّ النظرّعنّقدر
ّالعملّ ّصاحب ّبين ّلموظف،واتعاقديا 

ّفيّذلكّ .بّ ّبما الساعاتّذاتّالصلة،
ّإلنجازّ ّوالسفر ّالطلب ّتحت الوقت
ّوالمهامّ ّوالتدريب ّالعمل، ّفي مهام

ّاألخرىّالمفصلةّفيّالقرار،
ّوتغطيّ .جّ ّالخدمة؛ ّانقطاع أوقات

الفتراتّعندماّيكونّالشخصّمتاحا ّ
للعملّولكنهّالّيستطيعّمزاولةّعملهّ
ّطبيعةّ ّذات ّمؤقتة ّتوقفات بسبب

ّديةّأوّاقتصاديةفنيةّأوّما
ّالقصيرةّ .دّ ّالفترات ّمثل ّالراحة؛ وقت

ّالستعادةّ ّأو ّلالستراحة المخصصة
ّ.النشاط،ّوماّإلىّذلك

ّالعملّساعاتيستثنىّمنّ 31-30
ّ .أّ ّاإلجازات ّأنواع سنوية،ّ)كافة

ّمرضية،ّ ّإجازات ّعامة، عطالت
ّ،(إجازةّالوالدين،ّواجبّمدني،ّالخ

لىّالعملّعندماّ .بّ ّإنتاجي،الّينجزّأيّعملّوقتّاالنتقالّمنّوا 
ّالتعليمّبخالفّالتدريب، .جّ
ّمنّ .دّ ّوغيرها ّالوجبات ّتناول فترات

ّللراحةّ ّالمخصصة ّاألطول الفترات
ّعندّالسفرّإلنجازّاألعمال

يمكنّالعثورّعلىّمزيدّمنّالتعريفاتّاألكثرّ 31-37
ّالمؤتمرّ ّقرار ّفي ّالمعايير ّهذه ّحول ّ.العالميّلخبراءّإحصاءاتّالعمالةشموال 

31-35 ّ ّللوظائفّّ–ّالبديهيةالحقيقة بأنّّ–بالنسبة
ّالمدفوعةّ ّالساعات ّتساوي ّالعمل ساعات
ّيتمّ ّولكنّالتيّلم ناقصّالساعاتّالمدفوعة
فيهاّأيّعمل،ّزائدّساعاتّالعملّولكنّالتيّ

هيّحقيقةّذاتّفائدةّّ–لمّيتمّدفعّمقابلّلهاّ
ّالدراساتّ ّمن ّالعديد ّألن ّنظرا  جمة
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ّالساعاتّ ّتسجل ّللمنشآت االستقصائية
ّول ّوبالتالي،ّالمدفوعة ّالعمل ّساعات يست

ّبالنسبةّ ّالعمل ّساعات ّتقدير ّيتم ّمن البد
ّالمعلوماتّ ّباستخدام ّوظيفية ّمجموعة لكل
ّاإلجازاتّالمدفوعة،ّ ّكانتّعن ّأيما المتاحة

ّ.وماّإلىّذلك
 مدخالت العمالة المضبوطة نوعياً . 3

ّالعملّ 31-31 ّلساعات ّالكلي ّالعدد ّاستخدام إن
ّلح ّللمدخالت ّقياس ّباعتباره سابّالفعلي

التغيراتّفيّإنتاجيةّالعمالةّمعّمرورّالوقتّ
يفترضّضمنيا ّبأنّكلّساعةّعملّمنّنفسّ

ّ ّمؤهالتّ)النوعية ّفي ّفروق ّتوجد ّال أي؛
ّالموظفة ّالعمالة ّمهارة ّوبعبارةّ(ومستويات ؛

ّقبلّ ّمن ّتبذل ّعمل ّساعة ّكل ّفإن أخرى،
ّمخ،ّ ّجراح ّمثل ّعالية ّمهارة ّذات شخص

ّتنتجّنفسّالكميةّوا لنوعيةّمنّيفترضّبأنها
ّمنّ ّمبذولة ّمثلّكلّساعة ّماهرالمخرجاتّتماما  ّغير ّعامل ّقبل .ّ إيجادّّالممكنومن
قياسّمضبوطّنوعيا ّلمدخالتّالعمالةّبحيثّ
ّالتغيراتّفيّمزيجّالعاملينّ يأخذّفيّاعتباره
ّوالموازنةّ ّالترجيح ّخالل ّمن ّالوقت بمرور
ّأوّ ّللدرجات ّبالنسبة ّالنوعية ّلمؤشرات ّالمختلمعا  ّالعمالالفئات ّمن ّ)فة ويستخدمّ.
مصطلحّمضبوطّنوعيا ّعلىّأنهّموازّلفكرةّ
ّنوعيا ،ّ ّالمضبوطة ّللسعر ّالقياسية األرقام
ّأنهّ ّعلى ّأيضا  ّإليه ّالنظر ّيمكن ّأنه غير
ّالعمالّ ّتركيبة ّفي ّللتغير ّتبعا  تعديل

ّ(.المعنيين
يمكنّأنّترتبطّمؤشراتّالنوعيةّالمستخدمةّ 31-86

ّاألكاديمي ّالمؤهالت ّمثل ةّبمتغيرات
ّ ّوالخبرات ّالتجارية ّعلىّ)والمؤهالت وعادة

ّالعاملّأساس ّعمر ّتتواجدّ( ّالتي والصناعة
ّترجيحّ ّويتم ّجرا؛ ّوهلم ّالوظيفة، بها

ّمتوسطّّالمؤشرات ّباستخدام ّمعا  ّللعاملّالموجودّفيّالمتنوعة ّبالنسبة األجورّبالساعة
والفرضيةّالكامنةّوراءّهذاّاألسلوبّ.ّكلّفئة

ّ ّكانّهيّأنّالعاملينّالّيتم ّإالّإذا تعيينهم
ّفيّذلكّ)سعرهمّالهامشيّ ّبما أي؛ّأجورهم،

ّالصلة ّذات ّالتكاليف ّالعائدّ( ّمن أقل
.ّالهامشيّالمتوقعّأنّينتجّمنّوراءّإنتاجهم

ّأنّ ّيمكن ّالمستخدمة ّالقياسي ّالرقم وصيغة
ذاتّوزنّثابتّأوّ(ّالسبيرس)تكونّصيغةّ

ّاعتباصيغةّأكثرّتطورا ّمثلّتورنفست،ّوالتيّتأخذّ ّخاللّفي ّمن ّالمتغيرة ّالموازين رها
ّفيّ ّزمنية ّفترة ّكل ّمن ّموازين استخدام

ّ.التحليل
ّبحيثّ 31-83 ّالعمالة ّلمدخالت ّقياس ّحساب إن

ّاألسلوبّ ّباستخدامّهذا يكونّمضبوطّنوعيا 
كثافةّفيّالبياناتّوفقطّتلكّّيستلزملهوّأمرّ

ّعاليةّّنالبلدا ّإحصائية ّنظم ّلديها التي

ّاألرج ّعلى ّالتي ّوحدها ّهي ّالتيّالتطور ح
ّ.ّلديهاّالبياناتّالتفصيليةّالالزمة

 مدخالت العمالة المستخدمة بتعويض ثابت. 4
العددّالكليّلساعاتّالعملّالفعليّفضال ّعنّ 31-88

ّعلىّحدّ ّالوقتّهما ّلكامل ّالمعادلة العمالة
ّالعمالةّ ّلمدخالت ّمادية ّقياسات سواء
المستخدمةّبتعويضّثابت؛ّإلىّجانبّذلك،ّ

ّ ّقياس ّيتم ّما ّعادة ّمنّفإنه المخرجات
ّاألمتارّ ّأو ّاألطنان ّمثل ّالمادية، الناحية
ّفيّ ّيحدث ّال ّذلك ّأن ّغير المكعبة،
ّاألساسيةّ ّألنّالقيمة ّنظرا  لكلّطنّأوّلكلّمترّمكعبّتختلفّاختالفا ّالحساباتّالقومية
ّهذهّ ّتكون ّبحيث ّالمنتجات ّبين القياساتّالماديةّمفتقرةّأليّداللةّاقتصاديةّكبيرا 

تعويضاتّلكلّساعةّأوّلكلّبيدّأنّال.ّعامة
سنةّمنّالعملّلكاملّالوقتّتختلفّاختالفا ّ

وتكونّالقياساتّالماديةّ.ّشاسعا ّهيّاألخرى
ّبتعويضّثابتّ ّالمستخدمة لمدخالتّالعمالة
ّالمختلفةّ ّاألنواع ّمزيج ّكان ّإذا ّفقط سليمة
منّالعمالةّهوّنفسهّإلىّأقربّحدّممكنّفيّ

ّالم ّاألوقات ّفي ّأو ّالمختلفة ختلفةّالبلدان
ّ.المعنيةّبالدراسة

ّلألسعارّ 31-84 ّتبعا  ّتقاس ّالمخرجات ّأن حيث
السائدةّومنّحيثّالحجمّعلىّحدّسواءّفمنّ
الطبيعيّأنّيفعلّالشيءّنفسهّمعّالمدخالتّ
ّالوسيطةّ ّالمدخالت ّعن ّفضال  ّالعمالة من
ّمكافآتّ ّتضمين ّيتم ّذلك، ّومع أيضا ؛
ّفيّ ّالخاص ّلحسابهم ّالعاملين األشخاص

ّوال ّالمختلط ّوالتعرفّالدخل ّتحديدها ّيمكن
ّمنفصل ّبشكل ّواضح ّبشكل ّعليها ولهذاّ.

ّبالنسبةّ ّالعمالة ّمدخالت ّفإن السبب،
ّوفقا ّ ّعرضها ّيتم ّوحدها للموظفين

ّ.للتعويضاتّأوّاألجورّالسائدة
ّتبعا ّ 31-83 ّالموظفين ّعمالة ّمدخالت قياس

ّيكونّ ّالحجم ّحيث ّومن ّالحالة لألسعار
ّومرهونا ّ ّالمخرجات ّقياس ّمع ّ.محاذيرّالتاليةبالمتناظرا 

ّأوّ .أّ ّوالتعويضات ّالسوق أسعار
ّيفترضّ ّالسوق ّفي ّالسائدة األجور
ّاالقتصاديةّ ّاألهمية ّتقيس أنها
ّوالوظائفّ ّوالخدمات ّللسلع النسبية
ّهذاّ ّوعيوب ّومزايا المختلفة؛
ّنفسهاّ ّللمدخالت ّهي االفتراض

ّ.بالنسبةّللمخرجات
ّقياسّ .بّ ّمفاهيم ّأن ّمن ّالرغم على

ّاأل ّأو ّوالتعويضات جورّالحجم
ّتقييمّ ّإعادة ّأنها ّتعرفّعلى الثابتة
ّاألساسّ ّفترة ّألسعار ّوفقا  للكميات
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ّأوّ ّالتعويضات ّلمستويات ّوفقا  ّفيّأو ّتقديرها ّيمكن ّأنه ّإال األجور،
ّباعتبارهاّ ّالعملية ّالممارسة واقع

ّ–عبرّكافةّالمجموعاتّّ–مجموعّ
ّوفقا ّ ّأو ّالحالية ّباألسعار القيم
ّاألجور،ّ ّأو ّالتعويضات لمستويات
ّقياسيّ ّعلىّرقم ّمقسوما  ّمنهما ّ.مناسبّلألجوركل

ّهيّ .جّ ّللمجموعة ّالقياسية ّاألرقام هذه
ّتمثيليةّ ّلعينة ّحسابها ّيتم تقديرات
ّأوّ ّالسلع ّمن ّأو ّالوظائف من
ّتعكسّ ّموازين ّباستخدام الخدمات،

فرعيةّّاألهميةّالنسبيةّلكلّمجموعة
ّمختارةّ ّوظيفة ّقبل ّمن ممثلة
ومحددة،ّأوّمنّقبلّسلعةّأوّخدمةّ

وبعبارةّأخرى،ّالرقمّ.ّمختارةّومحددة
ّيتمّ ّاألجور ّللتعويضاتّأو القياسي
ّالقياسيّ ّالرقم ّمثل ّتماما  إيجاد

ّ.للسعر
فيّحينّأنّقيمةّمدخالتّالعمالةّللموظفّ 31-88

ّيمكنّ ّالثابتة ّاألجور ّأو ّللتعويضات ّتبعا  ّمن ّتقديرها ّانكماش ّإحداث ّللقيمخالل
إالّأنّالبياناتّّ–كماّذكرّأعالهّّ–الحاليةّ

ّلألسلوبّ ّالمجال ّتفسح ّأن ّأيضا  يمكن
ّالحاليّ ّالعدد ّبضرب ّالخاص المباشر
ّالمجموعاتّ ّمن ّمجموعة ّكل ّفي للوظائف
الوظيفيةّفيّالتعويضاتّأوّاألجورّالسنويةّ
المتوسطةّفيّفترةّاألساسّبالنسبةّللوظائفّ

ّ.جموعةّالوظيفيةفيّهذهّالم
 تقدير إنتاجية العمالة. هة
 إنتاجية العمالة واإلنتاجية متعددة العوامل . 1

31-80 ّ ّعمل ّساعة ّكل ّالمخرجاتّعن أوّ)أحجام
ّموظف ّشخص ّكل ّعن ّبأنهاّ( توصف

قياساتّإلنتاجيةّالعمالة؛ّومعّذلك،ّفإنّهذاّ
حدّماّألنّّىالقياسّهوّقياسّبسيطّوأوليّإل

ّتعكسّ ّأن ّيمكن ّالقياس ّهذا ّفي التغيرات
ّالموظفينعددا ّمنّالعواملّبخالفّمجردّعددّساعاتّ ّعمل ّالخصوص،ّ. ّوجه وعلى
يمكنّأنّتؤثرّالزياداتّفيّكميةّرأسّالمالّ
ّبمرورّالمستخدمّعلىّهذهّالنسبةّتماما ّمثلماّيكونّ ّتأثيرا  ّالعمل ّقوة ّتركيبة ّ.الوقتللتغيراتّفي

ّقي 31-87 ّتعاني ّالمال ّرأس ّإنتاجية والتيّّ–اسات
ّعلىّ ّالمخرجات ّحجم ّبقسمة ّحاسبها يتم

ّ–المقدمةّّالمالالرقمّالقياسيّلخدماتّرأسّ
ّفيّ ّتأخذ ّال ّألنها ّنظرا  ّمماثلة ّعيوب االعتبارّأثارّقدرّالعمالةّالمستخدمةّومدىّمن

ّ.كفاءةّوتركيبةّمدخالتّرأسّالمال

ّالقياسّالذيّيعنىّبمساهماتّكلّمنّالعمالة 31-85
ورأسّالمالّفيّنموّالمخرجاتّهوّاإلنتاجيةّ

ّ ّالعوامل ّقياسّيشارّ(MFP)متعددة ّوهو ،
ّمتكاملةّ ّباإلنتاجية ّبعضّاألحيان ّفي إلهي

ّ ّاإلنتاجيةّ(TFP)العوامل ّاستخدام ّوميزة ؛
ّأنهاّ ّهو ّلإلنتاجية ّكقياس ّالعوامل متعددة
ّمدخالتّ ّفي ّالمتضمنة ّغير ّاآلثار تشمل

ّورأسّالمال ّالعمالة ّالموضوعّويناقشّ. هذا
بمزيدّمنّالتفصيلّفيّالفصلّالعشرينّوفيّ

ّ.دليلّقياسّرأسّالمال
31-81 ّ ّليشملّّأنيمكن ّاإلنتاجية ّنموذج يتوسع

ّالمستخدمةّ عواملّأخرىّمثلّالطاقةّوالمواد
ّإليجادّ ّذلك ّيتوسع ّأن ّويمكن ّاإلنتاج؛ في
ّاألكثرّ ّالمستوى ّعلى ّلإلنتاجية تقديرات

ات؛ّالمخرجّ–تفصيال ّمنّجداولّالمدخالتّ
ّعليهّ ّالعثور ّيمكن ّاإلجراء ّهذا ّعلى ومثال

ّ ّمشروع EU-KLEMSّفي ّكانّ. وقد
ّ ّاألمرEU-KLEMSّّمشروع ّباديء في

ّعلىّ ّيركز حصائي ّوا  ّتحليلي ّبحثي ّاإلتحادّمشروع ّفي ّالنمو ّومحاسبة ّاإلنتاجية تحليل
ّالصناعة ّمستوى ّعلى ّاألوروبي ويمكنّ.

ّبشأنهّ ّالمعلومات ّمن ّمزيد ّعلى اإلطالع
ّالموقع ّللمشروعّّعلى اإلليكتروني

http://www.euklems.netّ ويجرىّ.
ّ.تطبيقّالمشروعّبشكلّرسمي

 تقديرات العمالة لتقدير اإلنتاجية. 2
ّعددّ 31-06 ّفال ّد، ّالقسم ّفي ّموضح ّهو كما

الموظفينّوالّحتىّالموظفينّالمعادلينّلكاملّ
ّ ّقياساتّمثالية ّينفعان فيّّداملالستخالوقت

ّالكليّ ّالعدد ّويفضل ّاإلنتاجية؛ دراسات
ّوذلكّ لساعاتّالعملّالفعليّمنّقبلّالعديد
ّكثافةّألنهّتوفيقا ّمعقوال ّبينّتلكّالقياساتّالبسيطةّ ّعلى ّتعتمد ّالتي ّالقياسات وبين
ّلالختالفاتّ ّتبعا  ّضبطها ّيتم البياناتّوالتي
ّوتركيبةّ ّالمهارة ّومستويات ّالمؤهالت في

ّ.العمالة
كانّقياسّالعمالةّالمستخدمّفيّحسابّأيماّ 31-03

ّمنّ ّالتأكد ّجدا  ّالضروري ّمن اإلنتاجية
وضمانّأنّتغطيةّبياناتّالعمالةّمتسقةّمعّ
ّأخرى،ّ ّوبعبارة ّالقومية؛ ّالحسابات تغطية
البدّمنّأنّيتمّتقديرّمدخالتّالعمالةّضمنّ
ّنفسّ ّاستخدام ّوكذلك ّاإلنتاج ّحدود نفس
ّفيّ ّالمستخدمة ّتلك ّلإلقامة المعايير

ّالقومية ّالحسابات ّأوّ. ّنموذجي وبشكل
ّأكبرّ ّتسبب ّالتي ّالموضوعات ّفإن معتاد،

وعلىّوجهّ)قدرّمنّالصعوباتّهيّاإلقامةّ
ّالحدوديين ّبالعمال ّيتعلق ،ّ(الخصوصّفيما

ّ ّالدبلوماسيين ّوالموظفين ّالدفاع والذينّ)وقوة
ّقبلّمسوحاتّقوةّ ّمن ّتغطيتهم ّيتم ّال عادة

ّ ّّالمستخدمةالعمل ّلتوفير البياناتّغالبا 
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ّاألساسية ّتفاصيلّ( ّإلى ّالتوصل ناهيكّعن
ّ ّالمدفوعة ّغير ّالساعات ّسبيلّ)حول على

ّالمدفوع ّغير ّاإلضافي ّالوقت ّالمثال؛ أوّ(
تفاصيلّعنّبعضّالعملّللحسابّالشخصيّ

ّاألسرّ) ّعمال ّالمثال، ّسبيل على
ّ(.المشاركين

ّمهتمينّ 31-08 ّالمحللين ّفإن ّمتزايد، ّنحو وعلى
ّأساسّ ّعلى ّجنبا ّبقياسّاإلنتاجية الصناعة

ّويضيفّ ّككل؛ ّلالقتصاد ّبالنسبة ّجنب إلى
ّووقتّالعملّ ّما ّفيّصناعة حسابّالعمالة
بحسبّالصناعةّدرجةّإضافيةّمنّالصعوبةّ

ّالتقدير ّلعملية ّمزاي. ّبين ّفإنّّاومن أخرى،
ّعلىّ ّيتغلب ّالفعلي ّالعمل ّساعات استخدام
ّالعمالةّ ّقياس ّفي ّالمتضمنة المشكالت

ّيكون ّعندما ّالصناعة للعاملّّبحسب
ّ.وظيفتينّأوّأكثر،ّليساّفيّصناعةّواحدة

وعلىّوجهّالخصوص،ّفإنّبياناتّالمحاسبةّ 31-04
ّاالستقصائيةّ ّالدراسات ّمن ّتستقى القومية
ّبشكلّ ّالحصول ّيتم ّأنه ّحين ّفي للمنشآت
عامّعلىّتقديراتّالعمالةّباستخدامّالدراساتّ
االستقصائيةّلألسرّالمعيشية؛ّوفيّكثيرّمنّ

ّال ّمن ّيكون ّتوافقّاألحيان ّإحداث صعب
بشكلّصحيحّبينّالبياناتّالمصنفةّبحسبّ

ّالمصادرّ ّالمنفصلةالصناعةّمنّهذه ومنّ.
ّعلىّ ّمماثلة ّصعوبات ّيؤثر ّأن المحتمل
ّاالضطرارّ ّظل ّفي ّاإلقليمية التقديرات
ّإقليميّ ّمستوى ّعلى ّاإلقامة ّمفهوم لتطبيق

ّ.وليسّعلىّمستوىّالبلد
اجيةّبماّيشملهّذلكّمنّإنتّ–إنتاجيةّالعمالةّ 31-03

ّ ّمتعددةّّ–الصناعة ّاإلنتاجية ّعن فضال 
ّألداءّ ّسليمة ّقياسات ّاالثنين ّهما العوامل
ّالعملية،ّ ّالنظر ّوجهة ّومن ّمعين؛ اقتصاد
ّوساعاتّ ّالعمالة ّأن ّمن ّالتأكد ّالمهم من
ّالمجموعاتّ ّتلك ّفي ّالكامنة ّالفعلي العمل
منّالتقديراتّمتسقةّمعّبعضهاّالبعضّجنبا ّ

اتّعندّحسابّإلىّجنبّمعّقياساتّالمخرج
ّ.تقديراتّاإلنتاجية
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يشكلّفحصّأداءّاإلنتاجيةّالنسبيّلمختلفّ 31-08

ّمنّ ّالكثير ّاهتمام ّموضع الصناعات
ّفإنّ ّالعملة، ّالممارسة ّواقع ّوفي المحللين؛
ّلالقتصادّ ّبالنسبة ّالعمالة ّمدخالت تقديرات

"ّمنّأسفلّإلىّأعلى"ككلّيمكنّتقديرهاّإماّ
ّ ّأس"أو ّإلى ّأعلى ّفلمن ّللحالةّ". وبالنسبة

ّ ّأوال  فإنّّ–منّأسفلّإلىّأعلىّّ–المذكورة
ّككلّسوفّتكونّ ّلالقتصاد ّالكلية المجاميع
ّبحسبّ ّالتقديرات ّمع ّكامل ّبشكل متسقة
ّتقديراتّ ّالشتقاق ّجمعها ّتم ّألنها الصناعة

ّالكلية ّالعمالة .ّ لألسلوبّّوبالنسبةومعّذلك،

ّاستخدامّ ّفيمكن ّأسفل، ّإلى ّأعلى من
ّ ّمن ّمنّمجموعة ّالمختلفة ّالبيانات مصادر

ّوتصنيفّبحسبّ ّإلىّتفصيل ّالتوصل أجل
وفيّمثلّهذهّالحاالت،ّيكونّمنّ.ّالصناعة

ّمنّأنّمجموعّالتقديراتّبحسبّ ّالتأكد الهم
ّ.الصناعةّمتسقا ّمعّالمجاميعّالكليةّالقومية

إنّتصنيفّالعمالةّبحسبّالصناعةّالّيكونّ 31-00
ّالمسألةّ ّوتتمثل ّوصريحا ؛ ّمباشرا  ّالعمالةّدوما  ّتقديرات ّأن ّمن ّالتأكد ّفي الرئيسية
ّقدرّ ّبأقصى ّمتسقة ّصناعة ّلكل بالنسبة
ّالحساباتّ ّفي ّواألحجام ّالقيم ّمع ممكن
ّبهاالقوميةّبحيثّتكونّتقديراتّاإلنتاجيةّموثوقا ّ ّوجهّ. ّعلى ّتنشأ ّالتي ّالمشكالت وأحد
ّالعمالةّ ّتوظيف ّيتم ّعندما الخصوصّهي

ّخارجية ّتوظيف ّوكالة ّخالل ّمن نيّويع.
الحفاظّعلىّاالتساقّمعّمخرجاتّالصناعةّ
ّلصناعةّ ّتبعا  ّتصنيفها ّينبغي ّالعمالة أن
ّقانوني ّبشكل ّالعمال ّتوظف ّالتي .ّالمنشأة

ّهذهّ ّستكون ّالعملية، ّالممارسة ّواقع وفي
ّأجورّ ّتدفع ّالتي ّالمنشأة ّهي المنشأة
ّذاتّ ّاجتماعية ّمساهمات ّوأية الموظفين

ّالتوظي ّوكالة ّعادة ّستكون ّوالتي ف،ّصلة،
ومنّثمّسيتمّتصنيفّالموظفينّبحسبّالفئةّ

ّ ّوتوفير7313ّّالصناعية ّالعمالة توظيف
ّالموظفين ّالصناعةّ. ّهذه ّمنتجات وتشمل

ّالموظفينّ ّتعيين ّنشاط ّمن ّالمشتق العائد
موظفين؛ّوبشكلّعام،ّستكونّتلكّالمنشآتّخارجيا ّبتلكّالمنشآتّالتيّتكونّبحاجةّإلىّ

ّأخرى ّصناعات ّفي ّالمنشآتّ. وتدفع
المستخدمةّلهؤالءّالموظفينّلوكالةّالتوظيفّ
ّللموظفين،ّ ّبالدفع ّالتوظيف ّوكالة ّتقوم ثم
ّالمنشآتّ ّقبل ّمن ّالمدفوعات ّفإن ّثم ومن

ّالمستخِدمة" ّجزءّ" ّعلىّأنها سوفّيتمّقيدها
ّللصناعةّ ّبالنسبة ّالوسيطة ّالمدخالت من

ّ.المستخِدمة
ّألغراضّ 31-07 ّفبالنسبة ّالمثالية، ّالناحية ومن

كلّمنّالمخرجاتّالتيّتعزىّّاإلنتاجية،ّفإن
ّساعاتّعملهمّ ّوكذلك ّالموظفين ّأولئك إلى
يمكنّأنّيتمّقيدهاّفيّالصناعةّالتيّيعملونّ

ّ ّصناعة ّوليسّفي ّفعليا  ّالعمالةّ"بها تعيين
ّالموظفين ّواقعّ"وتوفير ّوفي ّذلك، ّومع ؛

ّفمنّغيرّالمرجحّإمكانيةّ ّالعملية، الممارسة
ّتصنيفّ ّمن ّللتمكين ّالبيانات جمع

ّالفعليّوفقّهذهّالمخّر جاتّوساعاتّالعمل
ّالطريقة ّلبعضّ. ّالمفيد ّمن ّيكون وقد

األغراضّبالنسبةّللموظفينّالمعينينّخارجيا ّ
ّتوزيعهمّ ّيتم ّأن ّالتوظيف ّوكاالت ّقبل من
ّأولئكّ ّفعليا  ّتستخدم ّالتي ّالصناعات على

ّالموظفين ّهذاّ. ّمن ّتوزيع ّفأي ّذلك، ورغم
ّالقبيلّينبغيّعرضهّفيّجدولّتكميليّوليس

ّ.فيّالحساباتّالرئيسية
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 المقارنات الدولية. 4
ّيتمّالتعبيرّعنّالنموّفيّاإلنتاجيةّ 56-11 ّما ّالمقارناتّغالبا  ّوتجرى ّالمئوية؛ ّالنسبة ّحيث من

ّالمئوية ّالنسب ّتلك ّحيث ّمن ّالبلدان .ّعبر
ّأساليبّمماثلةّ ّاستخدام ّتم وبافتراضّأنهّقد
ّالبلدانّ ّفي ّالتقديرات ّوتصنيف ّتجميع في

أيّتلكّالبلدانّّ–نةّبينهاّوأنهاّالجاريّالمقاّر
ّمنّلديهاّمستوياتّمماثلةّتقريبا ّقابلةّللمقارنةّّ– ّالنوع ّهذا ّيكون ّحينئذ ّاإلنتاجية من

ّويتميزّ ّلالهتمام ّومثير ّجدا  ّهام ّمقارنةّالمقارنات ّوهو ّالبديل ّمن ّكثيرا  ّأبسط ّالمستوياتبأنه ّالنسبيةّ. ّالمستويات وقياس
ّ ّح)لإلنتاج ّالمثال، ّسبيل ّالناتجّعلى جم

المحليّاإلجماليّأوّنصيبّالفردّمنّالناتجّ
ّاإلجمالي ّالمحلي ّالبلدانّ( ّبين ّاإلنتاجية أو

ّالضروريّ ّمن ّألنه ّتعقيدا  ّأكثر ّأمرا  ّعملةّيكون ّإلى ّالقومية ّالحسابات ّبيانات تحويل
ّمشتركة ّهوّ. ّبذلك ّللقيام ّوسيلة وأفضل

ّ ّالشرائية ّالقوة ّمعادالت ،ّ(PPPs)حساب
ّتقيسّ ّالذيّربماّوالتي ّالعملة ّتحويل معدل

ّسلةّ ّأسعار ّبين ّإلحداثّتعادل ّالبلدانّيكونّالزما  ّبين ّوالخدمات ّالسلع ّمن مشتركة
ّالمعنية ّيتمّ. ّالعملية، ّالممارسة ّواقع وفي

ّتبعا ّ ّالشرائية ّالقوة ّمعادالت ّوتعديل ّالبلدانّضبط ّبين ّاألسعار ّمستويات ّفي للفروق
ّالصرفّ ّأسعار ّفي ّللفروق ّتبعا  ّ(.أنظرّالقسمّهـّمنّالفصلّالخامسّعشر)وكذلك

تمثلّالمقارناتّالدوليةّلإلنتاجيةّدونّمستوىّ 31-01
ّ ّاإلجمالي ّالمحلي ّالمقارناتّ–الناتج مثل

ّ ّالصناعة ّذاتها؛ّّ–بحسب ّحد ّفي إشكالية
ّالشرائيةّ ّالقوة ّمعادالت ّحساب ّيتم حيث
ّاإلجماليّ ّالمحلي ّالناتج ّتقديرات باستخدام

اليّالّيكونّهناكّالقائمةّعلىّاإلنفاق،ّوبالت
ّالفرديةّ ّللصناعات ّالشرائية ّللقوة معادالت
ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّفي ّتسهم .ّالتي

ّوضعّ ّالضروري ّمن ّذلك، ّعلى ّبالنسبةّوبناءا  ّالشرائية ّالقوة ّمعادل ّبأن افتراض
ّ ّالناتج ّمثل ّواحد اإلجماليّّالمحليلتجميع

ّالصناعات ّكافة ّعلى ّللتطبيق ّقابال  .ّيكون
ّاستعرا ّالقوةّويبين ّمعادالت ّفي ضّالفروق

ّلإلنفاقّ ّالمختلفة ّللمكونات ّبالنسبة الشرائية
أنّهذهّالمعادالتّيمكنّأنّتختلفّإلىّحدّ
كبيرّوبالتاليّفإنهّمنّغيرّالمرجحّأنّيكونّ

ّجيداّ  ّاالفتراضّافتراضا  ّهذا ّفإنّ. وبالتالي،
ّعلىّ ّلإلنتاجية ّقوية ّدولية ّمقارنات إجراء

ّ.ملحةةّمستوياتّتفصيليةّيمثلّممارس
 مالحظة عن بيانات المصدر. و

بصورةّعامة،ّهناكّثالثةّأنواعّمنّمصادرّ 31-76
ّويمكنّ ّالعمالة؛ ّببيانات ّالمتعلقة البيانات
ّبينهمّ ّبالجمع ّأو ّمفرد ّبشكل استخدامها

ّمنهم ّكل ّدورية ّتختلف ّعندما .ّخاصة
وبشكلّواضحّتنطبقّالتحذيراتّالمعتادةّمنّ
ّحجمّ ّعلى ّتعتمد ّالمسح ّنوعية ّأن حيث

ّاالستجابةّال ّومعدل ّالمسح ّوتصميم عينة
ّعلىّ ّالقياس ّفترة ّأو ّالمرجعية والفترة

ّ ّالعمالةّّالمستخدمةالمسوحات ّبيانات لجمع
ّالدراساتّ ّمع ّالحال ّهو ّكما ّالتوظيف أو

ّاالستقصائيةّاألخرى ّينبغيّالقيامّ. ومنّثم،
ّللحيلولةّدونّعدمّ ّاتخاذها بالخطواتّالالزم

ّ.االستجابةّوالتقاريرّالمغلوطة
 :مصادر البيانات الثالثة هي 19-71

ّلألسرّ .أّ ّاالستقصائية الدراسات
ّالخاصّبقوةّ ّالمسح ّمثل المعيشية؛

ّالعمل؛
 الدراساتّاالستقصائيةّللمنشآت؛ .بّ

علىّسبيلّالمثال،ّ)البياناتّاإلداريةّ .جّ
العمالةّالمرتبطةّبدفعّالضرائبّمنّ

ّ(.واقعّكشوفّالمرتبات
ّ ّقد ّالسكانية ّاإلحصاءات ّأو ّالتعدادات تكونّبيانات

ّ.متاحةّأيضا ّبشكلّغيرّمنتظم
عادةّماّتقومّتقديراتّالعمالةّمنّخاللّمسحّ 31-78

ّاألشخاصّ ّعدد ّبإحصاء ّالمعيشية لألسر
عددّساعاتّّكذلكالذينّلديهمّوظائفّوربماّ

ّالعمالةّ ّمدخالت ّقياس ّكان ذا ّوا  ّحينئذّعملهم؛ ّالوظائفّفيّالبلد ّهوّعدد المستخدم
ّمنّ ّأقل ّتقديرا  ّالمعيشية ّاألسر ّمسح ّالذينّسيقدم ّاألشخاص ّبعض ّحد ّإلى قيمته
ّيجمعّ ّلم ّما ّوظيفة، ّمن ّأكثر ّفي يعملون
.ّالمسحّمعلوماتّبشأنّحيازةّوظائفّمتعددة

ّ ّجمع ّإذا ّأخرى، ّالخاصّومنّناحية المسح
ّبساعاتّ ّمتعلقة ّتفاصيل ّالمعيشية باألسر
ّالوظائفّالتيّيعملّ ّالفعليّفيّكافة العمل
بهاّكلّشخصّحينئذّفإنّهذاّالمسحّينبغيّ
ّبالنسبةّ ّللعمالة ّجيدا  ّتقديرا  ّيقدم وأن

ّ.لالقتصادّككل
االستقصائيةّللمنشآتّإلىّأنّّالدراساتتميلّ 31-74

ّيكونّبهاّبعضّأوجهّالقصورّعندماّتستخدم
ّاألول،ّ ّففيّالمقام ّلبياناتّالعمالة؛ كمصدر
منّالصعبّالتأكدّمنّأنّاإلطارّالذيّيقومّ
الكامنةّفيّالمصادرّالمستخدمةّفيّتحديثّعليهّالمسحّمحدثا ّبشكلّكاملّنظرا ّللعيوبّ

علىّسبيلّالمثال،ّتسجيلّالمنشآتّ)اإلطارّ
ّبالهيئاتّالمناسبة وحتىّإنّكانتّ(.ّالجديدة

ّف ّالكامنة ّإطارّالعيوب ّبتحديث ّيتعلق يما
المسحّمتسقةّفإنّأثرهاّعلىّتقديراتّالعمالةّ
ّدورةّ ّفي ّوالقمم ّللحضيض ّتبعا  وثانيا ،ّغالبا ّماّيكونّمنّ.ّاألعمالّالتجاريةسيختلف
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الصعبّجمعّبياناتّبشأنّاألشخاصّالذينّ
ّوجهّ ّوعلى ّالخاص، ّلحسابهم يعملون
ّفردية ّمنشأة ّيديرون ّكانوا ّإذا .ّالخصوص

ّيكون ّمعّّوقد ّحقيقي ّوخلط ّارتباك هناك
ّماّ ّيتعلقّبالعمالّالعاديينّإذا المنشآتّفيما

وعالوةّ.ّكانواّمقدميّخدماتّوليسواّموظفين
ّبعضّحاالتّ ّهناك ّيكون ّربما ّذلك، على

ّ.تعمدّاإلبالغّالخاطئّعنّأعدادّالموظفين
ّللبياناتّ 31-73 ّمفيدا  توفرّالبياناتّاإلداريةّمصدرا 

لقوميةّولكنّربماّالعماليةّبالنسبةّللحساباتّا
ّمعّ ّجنب ّإلى ّوجنبا  ّبحذر ّاستخدامها غيرهاّمنّالمصادر؛ّوحتىّعندماّتكونّهذهّيلزم
ّمعقولّ ّبشكل ّكاملة ّتغطية ّذات البيانات

ّالضرائبّ) ّبياناتّبشأن ّالمثال، ّسبيل على
فإنّهذهّالبياناتّقدّالّتكونّ(ّعلىّالمنشآت

متاحةّإالّبعدّفترةّطويلةّمنّالسنةّالمرجعيةّ
ّث ّالعمالةّومن ّعن ّلمحة ّمجرد ّتقدم م

ّتقدمّ ّأن ّمن ّبدال  ّالسنة ّهذه والتوظيفّفي
وفيّكثيرّمنّاألحيانّيكونّ.ّللسنةمتوسطا ّ

ّللبياناتّعلىّغرارّبياناتّالضرائبّ مصدرا 
ّبوجودّ ّمتأثرا  ّالمرتبات ّكشوف ّواقع ّمن ّاألصغر ّللمنشآت ّذلك،ّ)إعفاءات ّفي بما

ّالفردية ّالحد(المنشآت ّعن ّيسفر ّما ّوهو ،ّ
ّالبيانات ّتتمة ّمن ّالحاالت،ّ. ّهذه ّمثل وفي

يكونّمنّالمرجحّأنّتختلفّتغطيةّالمنشآتّ
ّالمنشآتّ ّلكثافةّوجود بحسبّالصناعةّنظرا 
الصغيرةّفيّصناعاتّمثلّالزراعةّواإلنشاءّ

ّ.والبيعّبالتجزئة
ّبالتعاملّ 31-78 ّالمتعلقة ّالمشكالت ّوصف ّتم لقد

ّالعمالّالحدوديينّفيّالحساباتّالقوميةّ مع
ّتكونّفيّال ّوبقدرّما ّالخاصّباإلقامة؛ قسم

ّالدراساتّ ّفإن ّمعنية، ّالبيانات مصادر
ّاألرجحّ ّعلى ّالمعيشية ّلألسر االستقصائية
تكونّشاملةّللموظفينّالعاملينّفيّالبلدّالتيّ

أي؛ّبلدّ)تجرىّبهاّالدراسةّاالستقصائيةّلهمّ
ّإقامتهم )ّ ّتحتوي ّلم االستقصائيةّّالدراسةما

ّ ّلتحديد ّمحددة ّأسئلة ّالعاملينّعلى هؤالء
ّ.ومنّثمّاستثنائهم

ّأكثرّ 31-70 ّلديهم ّتكون ّالذين األشخاصّالعاملين
ّيمكنّ ّالمرجعي ّاألسبوع ّحالل ّوظيفة من
ّوتبعا ّ ّالصناعة ّبحسب ّفقط تصنيفهم
لوضعهمّفيّالعملّمنّخاللّتطبيقّبعضّ
ّمثلّ ّالتحديد ّوجه ّعلى ّاالستثنائية المعايير
ّاألكثرّ ّهيّالوظيفة ّمنّوظائفهم أيّوظيفة

ة؛ّوعلىّالمستوىّالعملي،ّفيّحينّأنّأهمي
ّالمعيشيةّ ّلألسر ّاالستقصائية الدراسات
ّاألشخاصّ ّبشأن ّبيانات ّتقديم يمكنها
ّفإنّ ّكالهما ّالوظائفّأو ّبشأن ّأو العاملين
ّبياناتّ ّللمنشآتّتقدم الدراساتّاالستقصائية

ّ.عنّالوظائفّفقط

خدمات رأس المال والحسابات  :العشرون الفصل
 القومية

 مقدمة. أ
ّالفصلّفيّالمضمونّواألسلوب86-3ّّ يختلفّهذا

ّ ّعن ّنظامّالفصول ّحسابات ّتصف التي
ّالقومية ّالحسابات ّكيفّ، ّإظهار ّهو وهدفها

ّ ّيمكن ّاألصولّعمل ّقيمة ّبين صلة
ّ ّاإلنتاج ّفي ّالمستخدمة جمالي فائضّوا 

وقدّتمّوضعّهذاّالرابطّعلىّ.ّالناتجّالتشغيل
ّ ّعاما ّخمسين ّمدى ّنطاق ّالمعرففي ّةمن

ّ ّبأنه ّفيه ّخدماتّرأسّالماليوضح ،ّنظرية
عددّحيثّأدرجّالّمؤخراّإّوماّهفومعّذلك،ّ

ّأفكاّر ّاإلحصائية ّالمكاتب ّمن منّّاّ قليل
األصولّهذهّقياسّمخزونّمنّأجلّنظريةّال

ألنّهناكّأدلةّعلىّّو.ّالمستخدمةّفيّاإلنتاج
أنّهذاّالنهجّيؤديّإلىّتحسينّتدابيرّأسهمّ

ّال ّلتلك ّويقترح ّالمال، المعنية،ّّمكاتبرأس
ّ ّإعداد ّتكميلي ّلجدول ّةقياسياللحسابات

ّ ّالخدمات ّمنّلعرض ّالمقدمة الضمنية
مساهمةّولقدّتمّإقرارّ.ّاألصولّغيرّالمالية

ّال ّمدخالت ّعمالة ّفي لتعويضّاإلنتاج
ّالموظفين ّربط ّطريق ّعن ّوأيضا تقديراتّ،

القيمةّمستوىّانهيارّمالّمعّالّخدماتّرأس
ّمساهم ّتصور ّيمكن ّمنّالمضافة، ّكل ات

إلنتاجّفيّشكلّنمّأجلّاالعمالةّورأسّالمالّ
ّ ّلالستخدام ّبطريقةّلجاهز ّاإلنتاجية تحليل

ّالحساباتّ ّنظام ّحسابات ّمع ّتماما متسقة
ّ.القومية

األفكارّعنّمقدمةّلمحةّعامةّتعطيّباقيّال86-8ّ
ّ فيّالربطّبينّخدماتّرأسّالمالّالمساهمة

ّّ؛معّالحساباتّالقومية كيفّيبينّالقسمّب،
رأسّالمالّمعّمفهومّأسهمّقياسّتوافقّمكنّي

بعّذلكّويتّ،سعرالكفاءةّاألصولّفضالّعنّ
ّ ّيبين ّالذي ّج، ّبالقسم ّكيفية تدفقاتّتحديد

الموجودةّخاللّالمدخالتّرأسّالمالّخدماتّ
ّالحسابات ّفي ّد ّالقسم ّويبين ّيمكنّ، كيف

ّقيمةّّاستغالل ّبين ّاألساسي ّالرابط اعتبار
تشغيلّلتحديدّفيّفائضّالاألصلّوالمساهمةّ

ّالمرتبطةّ ّالتكاليف ّلحساب ّالمناسبة الطريقة
ّب ّحيازة ّوالتصرفّاألصول ّقيمةّفيها وتحديد

ّ ّاألصول ّتتاح ّحيث ّمحدودة عنّمعلومات
ّيناقشّالقسمّ،ّّسعرّالسوق ّوأخيرا، شكلّهـ

ّ.لجدولّتكميليمحتملّ
 لخدمات رأس المال الرئيسيةاألفكار  -1

86-4ّّ ّتزيد ّالمالية ّغير ّمنّالاألصول ّإما فوائد
ّماستخدخاللّا نتاجّأوّببساطةّمنّاإلفيّها

ّل ّحيازتها ّالزمنخالل ّمن ّفترة .ّ هذاّيهتم
غيرّالماليةّالتيّتسهمّبهذهّاألصولّالفصلّ

ّالمساهمةّاإلفيّ نتاجّوكيفّيتمّتسجيلّهذه
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األصولّالمعنيةّهيّاألصولّ.ّفيّالحسابات
ّ ّالثابتة ّالطبيعية ّوالموارد وهذهّوالمخزونات
المستخدمةّعقودّاإليجارّوالتراخيصّّالعقود،

الفوائدّالمستمدةّمنّّتزيدّالنفائس.ّفيّاإلنتاج
ّ ّكمخزونّللقيمة بدالّمنّاستخدامهاّحيازتهم

ّ.هذاّالفصلوبهذاّفإنهاّليستّمتضمنةّفيّ
86-3ّّ ّالعموميةّتظهر ّالميزانية ّعلى األصول

ّ ّاالقتصادي ّتحديدّلصاحبها ّيتم ّأن ويجب
واألخرىّتغيراتّالقيمةّبينّالميزانيةّالعموميةّ

.ّالحسابّالمناسبالتيّتليها،ّوتضمينهاّفيّ
ّ ّإن ّاألصول ّقيمة ّفي ّعنّالتغيرات الناتجة
ّال ّفي ّاألتغيرات ّّةمطلقالسعار ّةنسبيالأو

ّ ّالتقييمتظهر ّإعادة ّحساب ّّوفي التغييراتّ،
ّالنا ّتجة ّمتوقعة ّغير ّأحداث غيرّعن

فيّالمعامالتّتظهرّفيّالتغييراتّالمنعكسةّ
ّ ّحجم ّفي ّاألخرى ّاألصولحساب يتمّّو.
قيمةّكعمليةّالفيّآخرّالتعاملّمعّكلّتغيرّ

سجلّفيّأماكنّأخرىّفيّنظامّيويجبّأنّ
مستخدمّاألصولّإذاّكانّ.ّالحساباتّالقومية

ّ ّتسجيلّأحدا  ّيتم ّالقانوني، ّالمالك غير
ّ ّالمعامالت، ّمن ّيزيدّمجموعتين وذلك

تّبينّالمستخدمّوالمالكّوهذاّيظهرّالمدفوعا
ّ ّيحصل ّالمستخدم ّاستخدامّأن ّفوائد على

ّاألخيرّللمستخدمّاألصول ،ّويتمّتسجيلّهذا
ّكداخلي .ّ ن ّوا  ّالقانوني ّالمالك لألصولّكان

المعامالتّها،ّفيتمّتسجيلّهوّأيضاّمستخدم
ّ.فقطّالداخلية

86-8ّّ ّدفع ّيتم ّأن ّفيّيجب ّالمستخدمة األصول
ّ ّاإلنتاج ّخصم ّادون ّلمبلغ ّمن قيمةّالمدفوع
ّّاإلنتاج ّفترة ّهذه ّولكنّفي ّاألصل، حيازة
.ّاستخدامّاألصلّفيّاإلنتاجفترةّبطولّينشرّ

ّ ّالثابتة، ّلألصول ّهذاّوبالنسبة ّتسجيل يتم
ّ ّالالمبلغ ّلألتدريجي ّكصل رأسّلاستهالك

انخفاضّفيّقيمةّيعتبرّالمالّالثابت،ّوالذيّ
ّاإلنتاج ّفي ّاستخدامه ّنتيجة ّاألصول ومعّ.

ّفإنّلكذ ،ّ ّليستّمجرد ّعلىّاألصول عبء
فإنهاّتسهمّأيضاّفيّربحيةّالمؤسسةّاإلنتاج،ّ

ّ ّمن ّالتشغيلخالل ّلفائض ّمصدرا .ّكونها
أنّفائضّالتشغيلّهوّعائدّولقدّشاعّإقرارّ

ّ ّفي ّالمستخدم ّالمال ولكنّّاإلنتاجرأس
ّ ّكيف ّتوضيح ّوكيفّتكون ّالفائض، هذا

ّت ّبتصل ّتغيرّتتعلق ّوطريقة ّاألصول قيمة
هذاّّسبقّتضمينيلمّ،ّالقيمةّخاللّفترةّههذ

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّّو. هوّكما
ّمالحظ ّنظريةّف، ّبوصفه ّالتعبير ّهذا يعرف

ّالمال ّرأس ّخدمات ّالمصطلحّ. ّهذا ويعتبر
ّلغيرّمريحّقليالّ ّبالنسبة القوميينّلمحاسبين

ّ ّأن ّليستّحيث ّإليها ّالمشار الخدمات
ّهيّالطريقةّهذهّمخرجاتّاإلنتاجّفيّ مثلما

.ّفيّخدماتّالنقلّوالتعليمّعلىّسبيلّالمثال
والّ،ّجداراسخةّّالمصطلحاتفإنّومعّذلك،ّ

ماّدامّّافيّحدّذاتهأنّتثيرّالمشاكلّينبغيّ

ّ ّيتم ّالمال ّرأس ّخدمات ّبأن ليستّالتذكير
بدالّمنّذلك،ّيمكنّالتفكيرّمنتجة،ّّوّخدمات
علىّأنهاّهيّببساطةّرأسّالمالّخدماتّفيّ

ّ ّطريقة ّقيمةّمصطلح ّفي ّالتغيرات تسجيل
األصولّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّوتسجيلهاّفيّ

ّ.حسابّاإلنتاجّوالميزانيةّالعمومية
86-0ّّ ّكبير ّدافع ّظهر ّاللقد مدخالتّلتحديد

ّالحساباتّ ّفي ّبخدماتّرأسّالمال المرتبطة
القوميةّمنّالمهتمينّفيّمجالّاالستخداماتّ
ّمنّ ّتكونّمصنوعة ّأن ّيمكن ّالتي التحليلية

ّللدراساتّالمع ّبالنسبة ّوخاصة لومات،
ّاإلنتاجية .ّ ّإلىّألنه ّيعهد ّالعمل ّهذا معظم

ّ ّيتمّفالباحثين، ّأن ّمحتما ّأمر ّيكون ربما
ّوراءّ ّوالمنطقي ّالعقلي ّاألساسي عرض

ّأكاديميةّ أفضلّمنّذلك،ّالمقترحاتّبطريقة
ّ ّخالل ّمن ّوخاصة ّللجبرّاستخدام كبير

ّأحيانا ّالمعقد .ّ ّنهجاّ ويأخذ ّالفصل ّهذا
ّمختلفاّ  ّإلى ّيهدف ّحيث ّ؛ ّأكثرّإظهار ذلك

ّ ّتقديم ّالحساباتّمن ّنظام ّفي ّجديد مفهوم
خدماتّرأسّالمالّمنّويمكنّتحديدّالقومية،ّ

وعالوةّّ.الحاليةفيّالحساباتّّالناحيةّالنظرية
ّإلىّ ّذلك ّإقرار ّيؤدي ّأن ّيمكن ّذلك، على
ّالمالّ ّرأس ّاستهالك ّتقديرات ّفي تحسينات

ّ ّالثابت، ّحاليا ّمطلوبة ّحساوهي باتّفي
وهذهّمطلوبةّرأسّالمال،ّأسهمّاإلنتاج،ّوقيمّ

وكذلكّيمكنّأنّينظرّ.ّالميزانيةّالعموميةفيّ
ّ ّاستنتاج ّإلى ّتحليليا ّالمعلومات المفيدة
ّاإلنتاج ّمنتجّّلدراسات ّتكون ّأن ّيمكن التي

ّالقوميةّ ّالحسابات ّتجميع ّلممارسات جانبي
ّإضافية ّممارسات ّوليست ّالمحسنة لقدّ.

ّالتفسيرّ ّالعدديةّوضعّهذا منّحيثّاألمثلة
ّال ّمبسطة ّالعالية ّإلىّولكن ّتهدف ّزالت ما

المشارّإليهاّفيّإظهارّالعالقةّبينّالمفاهيمّ
المالّالدراساتّالتيّتشيرّإلىّخدماتّرأسّ

ّالمالّّو ّرأس ّلتقييم ّالقومية ّالحسابات نهج
ّ.األسهمواالشتقاقّمنّمستوياتّ

86-7ّّ ّالتفسير ّسطحي ّهو ّهنا ّماّالمقدم ّحد إلى
لمحةّعامةّعنّالمفاهيمّانهّمعدّلتقديمّّحيث

ّ ّعامة ّبعبارات ّويشير نظريةّألسبابّعالقة
.ّقوميينالمحاسبينّالمعّرأسّالمالّخدماتّ

ّإلىّّو ّاإلشارة ّينبغي ّللموضوع، ّأعمق لفهم
ّهذاّ ّفي ّاثنين ّوالتنمية ّالتعاون ّمنظمة أدلة
ّوقياسّ ّالمال ّرأس ّوقياس الموضوع،

ّ ّالعملية ّاألعمال ّوبعض والنظريةّاإلنتاجية
ّ.المشارّإليهاّفيّهذهّاألدلة

 تقييم أسهم رأس المال. بّ
ّعملية86-5ّّ ّليست ّالمال ّرأس ّأسهم ّقيمة تقدير

ّبسيطة ،ّ ّقياس ّالممكن ّمن ّكان كلّولما
ّ ّّرعمليات ّتكوين ّءوسّاألموال التيّالجديدة

ّوتمّ ّمباشر ّبشكل ّسنة ّفي ّبها ّالتكفل تم
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ّ ّاإلجماليةّإجمالها ّالقيمة ّوتقدير ببساطة،
ّسأل ّاألساسيّهم ّالنوع ّمن ّوحتى األصول،

ومنّمختلفةّخصائصّوجودّنفسه،ّولكنّمعّ
ّ ّاألعمار، ّمختلف ّبسيطوهذا ّاّ ليس منّّو.
أسواقّمثاليةّهناكّإنّكانتّالناحيةّالنظرية،ّ

ّ ّالمستعملة ّلألشياء بجميعّلألصول
ّاألسعارّال ّهذه ّتستخدم ّيمكنّأن مواصفات،

إعادةّتقييمّكلّأصلّمعّاألسعارّالسائدةّفيّ
ولكنّفيّالممارسةّالعملية،ّهذاّسنةّمعينة،ّ

ّجدا ّنادرا ّالمتاحة ّالمعلومات ّمن .ّالنوع
ّ ّتدابير ّتكون ّأن ّيجب ّوبالتالي رأسّأسهم

ّ ّمباشر ّغير ّبشكل ّمستمدة ّهذاّالمال ويتم
حولّكيفيةّمنّخاللّخلقّافتراضاتّتقليدياّ

ّ ّاألصول ّسعر ّانخفاض بمرورّحدوث
ّ ّنموذج ّفي ّذلك دراج ّوا  ّعلىّالوقت، يعتمد

ّ ّالمستمر ّالجرد ّالجردّ)نموذج نموذج
وفيّاألساس،ّيدونّنموذجّالجردّ.ّ(المستمر
ّ ّفيّالمستمر ّالموجودة ّاألصول ّجميع قيمة

انخفاضّقيمتهاّالمعنيةّمنّخاللّبدايةّالسنةّ
خاللّالعام،ّويقضيّعلىّتلكّاألصولّالتيّ

ّحياته ّنهاية ّإلى ّالسنة،ّمالّاتصل ّفي فيدة
ّالم ّالقيمة ّلويضيف ّدونة ّتمتّألصول التي

ّالعام ّخالل ّحيازتها .ّ ّوضع ّتم هذاّلقد
بشكلّجيد،ّحيثّيمكنّأنّتتغاضىّالروتينّ
ّاال ّالتحققّفتراضاتّعن ّيمكنك ّأيضا ولكن

ّاالفتراضاتّ ّهذه ّفوائدّمن ّتكشفّعن التي
ّ.رأسّالمالاتّقيمّخدممنّاشتقاقّمزدوجةّ

ّّو86-1ّ ّغياب ّاألّمراقبةفي ّتحديدّفسعار، ّيتم قد
ّلألرباحّ ّالحالية ّالقيمة ّحسب ّاألصول قيمة

ّفيّالمستقبل ّإلىّ. ّاالقتصادية تشيرّالنظرية
ّ ّفي ّأنه ّيالسوق ّجيد ّبشكل تعريفّ)عمل
ّمناسب )ّ ّاألسعار ّتكون ّعندما تحتّحتى

ّ ّالمراقبة، ّسوف ّأيضاتحوز ّالهوية ،ّهذه
ّقدّ ّالتي ّاألسئلة ّمن ّنوعين ّهناك وبالتالي

ستجلبّإذاّكمّ(3ّ)يمةّاألصول؛ّعنّقتطرحّ
ّوبيعت ،(8ّ ّست( ّبكم ّفي ّاإلسهم زيادةّنتاج

األسئلةّهوّوأولّهذهّهيّ.ّعنّفترتهاّالمفيدة
ّقبلّ ّمن ّيطرح ّالذي ّالتقليدي السؤال

ّ ّالمحاسبين ّالقوميين، ّهو أساسّوالثاني
ومعّذلك،ّهذينّالسؤالينّّ.لدراساتّاإلنتاجيةا

ّ.ينمستقلغيرّ
 المساهمة في اإلنتاج تحديد .1

366ّضيفّقيمّيلنفترضّأنّأحدّاألصولّس86-36ّ
ّ ،56ّّ ،06ّّ إلنتاجّعلىّإلىّا86ّّ،36ّ،

ّالمقبلة ّالخمس ّالسنوات ّمدى تبسيط،ّلول.
والّالمنتجاتّبنفسّاألسعارّافترضّأنّجميعّ

ّ ّتضخميوجد ّا. ّفترض، ّالسعرّأيضا أن
ّ ّللفائدة ّالحقيقي ّسنوياّهو ّالمائة ّفي خمسة
ّ.سنواتّعنّكلّخمس

كلّخمسّيمكنّأنّتستمدّقيمةّاألصولّفي86-33ّّ
ّكماّ ّالحالية ّالقيمة ّتقنيات ّباستخدام سنوات

ّالجدول ّفي ّموضح ،ّوللتبسيط)3ّ-86ّهو
ّ ّفإن ّالتالية، ّاألمثلة ّجميع ّوفي القيمّهنا

ّ ّالمبينة ّالقيم ّهي ّالموجودة ّفي السنةّأول
ّ ّعندما ّأنه ّالخحتى ّاستخدامّيتم ّيتم صم،

يتمّهذاّالتبسيطّفقطّ.ّكاملّعاملّلمدةّعامال
يجبّأنّيتمّاستخدامّاألرقامّ؛ّشرحلتسهيلّال

منتصفّالعام،ّويجبّأنّيالحظّممارسةّفيّ
ّأرقامّ ّهي ّالجداول ّفي ّالموجودة ّاألرقام أن

ّ ّمقربة ّفوبالتالي ّتظهر ّأجلّقد ّمن ليس
القارئّالذيّومعّذلكّفسيحققّ،ّفقطّإلضافةا

ّ ّاألمثلة ّيتابع ّالموجودة ّالفي األرقامّجدول
ّ.(المبينة

من3ّّالسنةّضافةّإلىّقيمةّاألصولّفيّاإل86-38ّ
ّ ّمن ّالمتوقعة 56ّّاألرباح ّالسنة هو8ّّفي

70ّ ّهو ّوهذا ،56ّّ ّعلى .3.68ّمقسوما
ّّو) ّذلك، ّمن ّقيمةّبدال ّإلى ّاإلضافة فإن

ّ ّالسنة ّفي ّتحسبّعلى3ّّاألصل ّأن يمكن
ّ ّبنسبة56ّّأنها ّالخصم، ّعامل ّمن مرة

6.1883ّ ،ّ ّ(3.68معكوس ّإلىّإلا. ضافة
ّ ّفي ّاألصل ّقيمة ّفي8ّّالسنة ّاألرباح من

ّ(3.68ّمقسوماّعلى06ّ)،87ّهي4ّّالسنةّ
83ّيكون3ّّوفيّالسنةّ علىّّامقسوم87ّ)،

ّوهكذاّ(3.68 ّعند. ّقيمة ّتضاف 366ّما
تكونّقيمةّ،70ّفيّالسنةّاألولىّإلىّلألرباحّ

ّاألولى،ّ ّالسنة ّفي ّالثانية ّالسنة أرباح
ّ ّإلى ّأرباح83ومضافة ّقيمة ّالثالثةّّ، السنة

لىّ ،ّتمثلّقيمة30ّو48ّّفيّالسنةّاألولىّوا 
ّ ّالسنوات ّفي 3ّّاألرباح ّالسنة8ّّو في

ّّو ّاألولى، ّتشتق ّفي ّاألصول ّقيمة 3ّالسنة
ّ 858ّمن ّكامالّ ّو. ّالجدول ّيكون ،ّعندما

سنواتّخمسّاألصلّفيّكلّيالحظّأنّقيمةّ
ّ.86ّ،81ّّ،858ّّ،313ّّ،330ّتكونّ

ّقيمّو86-34ّ ّانخفاض ّحساب ّمنّيمكن ّاألصول ة
ّكلّ ّقيمة ّخصم ّطريق ّعن ّأخرى ّإلى سنة

ّ ّسنة ّالحاليةتالية ّالسنة ّقيمة ّمن وهكذاّ،
،86ّّ،13ّ،73ّ،41ّ،87ّسلسلةّمنّنشتقّ

ّ ّسلسلة ّإلى ّاألصلية858ّتصل ّالقيمة ،
ّتمّخصمّانخفاضّ.ّلألصل قيمةّاألصلّإذا

ّاألولى13ّ) ّالسنة ّفي ّفيّ( ّالمساهمة من
ّ ّاألولى366ّ)اإلنتاج ّالسنة ّ(في وقيمةّ،
ّ ّالدخل ّالناتج ّالعام ّنتائج ّالسنة1ّّ)في في
ّ(األولى .ّ ّيمثلّولكي ّالبند ّهذا ّأن نرى

ّفيّ ّالعناصر ّمجموع ّأن ّونعتبر الدخل،
ّ ّاألول ّلالعمود ّحت8ّلسنوات سويا8ّّى

(358ّ )ّ ّقيمة ّيمثل ّأسهم ّالمالّنفس رأس
ّولكن8ّّالسنةّالموجودّ ّتقييمها فيّالسنةّتم
ّاألولى .ّ ّوتزداد ّالقيمة 358ّّهذه 1ّبمعدل
هذاّويفيّ.8ّوالسنة3ّّبينّالسنة313ّّإلىّ

ّ ّبالمبلغ ّالدخل ّالمبلغّمعيار ّهو ّيعتبر الذي
الذيّيمكنّينفقّمنهّمالكّرأسّالمالّويبقىّ
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ّ.البدايةفيّحالةّجيدةّحتىّنهايةّالفترةّكماّكانّفيّ
 رفة بمساهمتها في اإلنتاجمثال اشتقاق قيمة أسهم رأس المال من خالل المع: 1-20جدول 

ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي

3ّسنةّ
8ّسنةّ
4ّسنةّ
3ّسنةّ
8ّسنةّ

ّالقيمةّفيّالسنة
ّ(عامّبعدّعام)مؤشرّالقيمةّ
ّانخفاضّالقيمة

ّالدخل

ّسنوات8ّمجموع8ّّسنة3ّّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

858ّ
35ّ

366ّ
70ّ
83ّ
48ّ
30ّ
858ّ
3.66ّ
13ّ
1ّ

ّ
56ّ
87ّ
40ّ
37ّ
313ّ
6.05ّ
73ّ
0ّ

ّ
ّ
06ّ
45ّ
35ّ
330ّ
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87ّ
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ّ
ّ
ّ
36ّ
31ّ
81ّ
6.83ّ
41ّ
3ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
86ّ
86ّ
6.43ّ
86ّ
6ّ

ّ
ّال86-33ّ ّمدة ّوطوال ّسنوات، ّقيمةّخمس تساوي

ّ ّالدخل ّالعناصر ّمجموع ّبين ّةقطريالالفرق
(466ّ ّالقيمةّناقصّ( ّاالنخفاضّفي مقدار
ّهناكّ(858) ّأخرى، ّبعبارة ّأو ،ّ بينّتطابق

ّالمتأصلّالقيمةّدخلّعوائدّاألصولّّو خصم
ّ.فيّتحديدّالقيمةّالحالية

 قيمة في أي وقتال تحديد. 2
ّلنفترض86-38ّّ ّعن ّأيّشيء ّمعرفة مساهمةّعدم

ّقيمةّ ّانخفاض ّولكن ّاإلنتاج ّفي األصول
ّوذلكّ ّالخمس، ّالسنوات ّمدى ّعلى األصول

ّبسببّ ّمعروفالقدم، ّمنّف. ّافترضّهذا إذا
ّال ّمؤشر ّحيث ّبقيمة ّالسنةّالمتعلق قيمة

ّ ّأنهاّالسابقة، ّعلى ّتعرف ّاألولية والقيمة

ّفيّالجدولالمدخالتّ،ّثمّيمكنّحساب858ّ
86-8ّ ّّو. ّالتصميم، ّسلسلةّنحسب فترض

ّالجدولّ ّفي ّالواردة ّاألرقام ّمع ّتتفق قيمة
ّوت86-3 ّانخفاضّ، ّالطبيق ّقيمة 6.05ّمن

ّ ّالقيمة ّإلى 858ّّاألولية ّقيمة 330ّيعطي
ّ ّّو8للسنة إلى6.03ّّّبيقّانخفاضّقيمةتط،
بدالّمنّّو.ّ)وهكذا4ّلسنةّل330ّيعطي313ّّ
ّذلك ،ّ ّأن ّزمنيةّييمكن ّسلسلة فترضّوجود

ّّو ّالقيم ّمن ّاألوليةيتم ّالقيمة ّعلى .ّ(تطبيقها
االنخفاضّفيّقيمةّ،ّيمكنّاستنتاجّمنّهذاّو

ّإليهاّ ّوينظر ّأخرى ّإلى ّسنة ّمن األصول
ّ ّتلك ّمع ّمتطابقة ّأنها ّعلى فيّالموجودة

ّ.3-86ّالجدول
 مثال اشتقاق قيمة أسهم رأس المال من خالل معرفة انخفاض سعره: 2-20جدول 

ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي
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ّانخفاضّالقيمة

ّالدخل
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ّ
ّعامة86-30ّ ّيذهبّوبصفة ّكما ّبعيدا ّذلك ّيعد ،

هوّمزدوجّوالغرضّالنموذجّالجردّالمستمر،ّ
ّالعموميةّ ّالميزانية ّفي ّاألصل ّقيم حساب

ّ ّمن ّاالستهالك ّالثابتّوأرقام ّالمال رأس
ّّو ّهذه ّالمرحلةتتحقق ّهذه ّفي ّ،المتطلبات

ّالواقع ّفي ّولكنه ّيمكننا ّقدما، ّالمضي إنّ.
ّالسنةّ ّفي ّاإلنتاج ّفي ّاألصول مساهمة

ّ 86ّ)األخيرة ّالنهائيةهيّ( ّالسنة .ّنفسّقيمة
بنسبةّخمسةّفيّالمائة،ّمّفإنّتمّعملّخص

ّ ّتحديد ّاإليتم ّفيّبدايةّلضافة ّاألصول قيمة
ونظراّلقيمةّاألصلّفيّ.31ّلتكون3ّّّالسنة

يجبّأنّيكونّهناكّف،81ّهو3ّّبدايةّالسنةّ
ّ 36ّّرقم ّفي ّالسنةمساهم ّتلك ّفي .ّاإلنتاج

ّ ّللسنة ّبالنسبة ّذلك، ّأن4ّولتوسيع ّيجب ،
ّلمساهمةّفييمثلواّا35ّمن330ّّتتألفّقيمةّ

مخفضةّمرتين،86ّّمن8ّّاإلنتاجّفيّالسنةّ
ّال45ّ ّيمثلوا ّساهمالمقيمة ّاإلة ّفيّفي نتاج
ّال 3ّّسنة 36ّّمن ّمرة ّمخفضة وهكذاّواحدة

ّالقيمةّ ّتكون ّأن ّفيجب ّالمتبقي ّطريق عن
.06ّهي4ّّفيّالسنةّالمساهمةّفيّاإلنتاجّ

ّ ّالطريقة ّسبقّوبهذه ّما ّكل ّإكمال يمكن
ّ ّالجدول، ّمن ّوجزء ّأوالثالثي ّويمكن يتمّن

ّ ّهوّاشتقاق ّكما ّالسنة ّفي ّالدخل ّمبالغ قيم
ّ.3-86الحالّفيّالجدولّ
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8ّ-86و3ّّ-86أنّالجداولّعلىّالرغمّمن86-37ّّ
ّنفسّ ّبالضبط ّمختلفة، ّافتراضات ّمن تبدأ

ّ ّالكامل ّالجدول ّبالنتائج ّتدوينها ترتيبّبرغم
ّالحالتين ّفي ّّ.مختلف ّيبدأ 3ّ-86الجدول

ّب ّحول ّالافتراضات ّانخفاض فيّمساهمة
نخفاضّاالاألسهمّّوواشتقاقّقيمّإلنتاجّالقيمّا

ّسنة ّكل ّقيمة ّفي .ّ ّويبدأ 8ّ-86الجدول
ّب ّقيمة ّانخفاض ّحول األسهمّافتراضات

فيّنخفاضّاالفيّاإلنتاجّّووتشتقّالمساهمةّ
ّسنة ّكل ّقيمة .ّ ّكال ّقيمّالطريقتين تعطي

ّ ّاألسهم ّالكي ّفي ّالعموميةّتدرج لميزانية
ّوأرقامّاستهالكّرأسّالمالّالثابت يجبّأنّ.

ّكلتاّ ّفي ّالموضوعة ّاالفتراضات تكون
،ّيمكنّإظهارّأنّفيّالواقع،ّالحالتينّمتسقة

ّ ّكل ّنموذج ّمن ّمساهمةّاالنخفاض في
ّا ّفي ّاألصل ّّو)إلنتاج ّعادة حجمّتسمى
منّنموذجاّواحداّفقطّيناظرّ(ّالكفاءةّالمعمرة

وعادةّتسمىّحجمّ)ّعاراألسنماذجّانخفاضّ
ّ(.السعرّالمعمر

ّ
يبدوّأنهّمنّالممكنّأنّتأخذّفقدّونظراّلهذا،86-35ّّ

نموذجّالمعلوماتّفيّمجموعةّمنّافتراضاتّ
ّاشتقاقّ ّيتم ّوببساطة ّالمستمر، الجرد

وبينماّكانّفعلّ.ّالمساهماتّفيّاإلنتاجّمنها
ّحيثّ ّعامة ّبصفة ّحيازته ّفيتم ّممكنا، هذا

ّ ّأخرى ّمرة ّالبدء ّافتراضّيفضل ّخالل من
ّالمعمرة ّالكفاءة ّحجم ّمن ّمجموعة يمكنّ.

ّ.4-86توضيحّسببّذلكّفيّالجدولّ
 مع وجود نمط اختالف طفيف النخفاض السعر 2-20جدول : 3-20جدول 

ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي

3ّسنةّ
8ّسنةّ
4ّسنةّ
3ّسنةّ
8ّسنةّ

ّالسنةالقيمةّفيّ
ّ(عامّبعدّعام)مؤشرّالقيمةّ
ّانخفاضّالقيمة

ّالدخل

ّسنوات8ّمجموع8ّّسنة3ّّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

858ّ
35ّ

56ّ
10ّ
78ّ
83ّ
0ّ

858ّ
3.66ّ
76ّ
36ّ

ّ
363ّ
71ّ
80ّ
0ّ

833ّ
6.78ّ
18ّ
0ّ

ّ
ّ
54ّ
87ّ
0ّ

330ّ
6.88ّ
53ّ
8ّ

ّ
ّ
ّ
85ّ
7ّ
48ّ
6.46ّ
85ّ
6ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
7ّ
7ّ

6.86ّ
7ّ
6ّ

86-31ّّ ّيبدأ 4ّّ-86الجدول ّأخرى ّمنّبمرة سلسلة
ّ ّتغيرات ّفيّاألسعار ّالحال ّهو ّكما النسبية
ّ ّتختلف8ّّ-86الجدول ّالتغييرات ّهذه لكن

،3.66ّ،6.05ّبدالّمنّسلسلةّف.ّإلىّحدّما
6.03ّ ،6.83ّ ّالسلسلة6.43ّ، ّاتخاذ ّيتم ،
تبخسّ.3.66ّ،6.78ّ،6.88ّ،6.46ّ،6.86ّ
معدلّاالنخفاضّفيّمنّقيمةّالتغييراتّهذهّ
تفترضّمعدالّأسرعّقيمةّفيّالسنةّالثانيةّّوال

ّ ّالالحقةلالنخفاض ّالسنوات ّفي للوهلةّف.
ّ ّغيرّمعقوالذلكّاألولىّالّيبدو ومعّذلك،ّ.

ّ ّالفإن ّفي ّالمساهمة ّعلى نتاجّاإلتأثير
ّ ّالناتجة ّوالسلسلة 56ّخطير، ،363ّ ،54ّ،

فأيّ.ّإطالقاغيرّقابلّللتصديقّهي85ّ،7ّّ
ّ ّاألصول ّمن ّنوع ّيمكن ّأن عشرينّيتجاوز

ّالفيّالمائةّ عامّالثانيّالكفاءةّفيّمنّناحية
ّ ّكانت ّمما ّأكثر ّفي ّعليه ّتومازالالبداية

ّكانتّأكثرّكفاءةّفيّالسنةّالثالثةّ أكثرّمما
ّانخفاضّسريعّ ّحدوث ّقبل ّالبداية ّفي عليه

ّالنمطّ ّذلك؟ّعلىّالرغمّمنّأنّهذا منّبعد
ّمعّالتدفقاتّ ،858ّالقيمةّاألوليةّمنّمتسقا

ومعّانخفاضّتراكمي8ّّ-86ولّكماّفيّالجد
المبلغّعلىّمدىّمضافاّإليهاّهذاّفيّالقيمةّ

ّ.خمسّسنوات
ّبأن86-86ّّ ّالقول ّتجعل ّالتي ّاألسباب ّهي هذه

االفتراضاتّحولّانخفاضّكفاءةّمنّالمرجحّ

ّ ّيأن ّنتائج ّإلى ّؤدي ّاألسهم،ّعالية لقيمة
ّّهاوانخفاض ّالفي ّّوقيمة ّتنتجهّالدخل الذي

ّ ّافتراضات ّوضع ّمن ّمعدلّبشأعلى أن
ّاالنخفاضّفيّاألسعار لسببّوكمثالّآخرّ.

ساهمّيهذاّأسهل،ّالنظرّفيّحالةّأصلّكونّ
ّاإل ّفي ّالمساهمة ّبنفس ّولنتاج، ،366ّنقل
مثلّثمّتوقفّتماما،ّعنّكلّخمسّسنوات،ّ

ّكهربائي ّمصباح ّتفترضّ. ّأن ّالسهل فمن
ّولكنّ ّمستمرة ّللعمر ّبالنسبة ّكفاءة حجم

ّللع ّبالنسبة ّالسعر ّلحجم ّبديهيا ّالموافق ّالخصمّمر ّلعامل ّوفقا ّويختلف ّبكثير أقل
ّ.المطبق

أسبابّوجيهةّالستخدامّبينماّتوجدّومعّذلك،86-83ّّ
ّ ّللعمر ّبالنسبة ّالكفاءة ّحجم ،ّالبدايةكنقطة

ّ ّمتاحة ّالفعلية ّالمعلومات ّحجمّحيث عن
ّكانتّ ّوان ّحتى ّللعمر ّبالنسبة السعر
ّحجمّ ّأن ّتأكيد ّأن ّفيجب ّجزئية، معلومات

ّبال ّحركاتّالكفاءة ّمع ّمتسق ّللعمر نسبة
ّ.السعرّبالنسبةّللعمرّالمراقبة

بشكل الحالة الخاصة لالنخفاض المظهر الجانبي . 4
 هندسي

ّافتّر86-88ّ ّايمكن ّالنماذج ّمن ّعدد ّلحجمّض إما
المعمرّأوّلحجمّالكفاءةّالمعمرة،ّوهذاّسعرّال

ّوأشكالّ ّالمستقيم يشملّخطّانخفاضّالقيمة
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ّ ّمختلفة ّنوقشتّفي ّخطية ّغير رأسّمعايرة
ّالمال ّاال. ّالهتماموأحد ّأينماّّةخاصات أنه

وهذاّيحدثّبشكلّهندسيّ،ّينخفضّالسعرّ
نسبةّ(ّعندّتعديلهّللتضخم)فالسعرّعامّكلّ
ّثابتة ّمنّ، ّالعامّالسابقوهذا هذهّألنّمثلّّو.
حقيقةّالّتصلّولكنّتقاربّالصفرّسلّسالال

فإنهّمنّالصعبّتصورّذلكّإلىّذلكّأبدا،ّ
أعالهّولكنّبالمعروضةّهذهّفيّالجدولّمثلّ

ّ ّباستخدامّيمكن ّالمميزة ّالخصائص اشتقاق
ّ.القليلّمنّالجبرّالبسيطّجدا

ّمنّّيمكن86-84ّ ّأنّنجد ّبالجداول أعالهّالموجودة
ّأيّسنة ّبداية ّفي ّاألصول ّقيمة ،ّ(Vt)ّأن

ّل هذهّرأسّالمالّالمقدمةّفيّخدماتّمساويا
ّّ،السنة ّإليها ّمضافا ّأ د،ّّخصمالعامل

ّاألصلّفيّبدايةّالعامّالمقبل،ّأضعافّقيمة
(Vt+1)ّّوهكذا
(Vt=a+dVt+1)ّ

ّ ّالحالة ّفيهاّفي ّيكون التي
(Vt+1=fVt,V1=a/(1-df))ّ
ّّو ّإذا قيمةّخدماتّعادتّعنّطريقّالقياس،

(t=1ّ)فيّعامرأسّالمالّعنّطريقّاألصلّ
ّ bّتكون ،(Vt+1=b/(1-df)ّ ّحيثّ(. ولكن
ّ ّ,Vt+1=fVt)أن )ّ ّأن bّّتليها .afّتساوي

ّ ّحجمّوبالتالي ّشكل ّأن ّحالة ّلدينا تكون
ّالكفاءةّ ّحجم ّوشكل ّللعمر ّبالنسبة السعر
ّبعضهماّ ّمثل ّبالضبط ّهم ّللعمر بالنسبة

ّ.البعض
ّّو86-83ّ ّأعاله، ّذكر ّالمعمرّكما ّسعر ّحجم يوجد

واحدّفقطّمطابقّلحجمّالكفاءةّالمعمرةّ،ّلذاّ
ّهوّ ّاالنخفاضّالهندسي ّحجم ّأن ّذلك فيلي

ّ ّالذي ّالوحيد ّبالنالحجم ّنفسه ّهو لكالمّسبة
ّ ّمن ّالسعر ّالكفاءةّوانخفاض ّالنأّو. تائجّحد

ّ ّأن ّهو ّأرقام ّأسهم ّالمال المعدلةّرأس
لهذهّاألرقامّالمعدلةّالنخفاضّالقيمةّمساويةّ

تضيفّ.ّرأسّالمالّالنخفاضّالكفاءةألسهمّ
ّ ّإلى ّالخاصية ّأنّاألهذه ّيمكن ّالتي سباب

ّ ّتطور ّهذا ّاختيار ّأسهمّالحجم ّقيمة لتحديد
ّ.رأسّالمال
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ّالقسم،ّهناكّكثير86-88ّّ ّلوحظّفيّبدايةّهذا وكما

منّالتبسيطّفيّاألمثلةّالمقدمة،ّونظمتّمنّ
أجلّتسهيلّشرحّالنظريةّاألساسيةّوراءّفكرةّ
ّالفكرة ّلهذه ّالجديدة ّالمال ّرأس .ّخدمات

ّأجلّ ّمن ّرأسّالمال ّمعايرة ّاستشارة وينبغي
ّ ّأخرى ّوالعتبارات ّصرامة ّأكثر مثلّمناقشة

األساسّالمنطقيّالختيارّأحدّملفاتّالسعرّ
ّالمعمرة)المعمرّ ّأوّالكفاءة أكثرّمنّغيره،ّ(

ّالتقاعدّ ّوأنماط ّالحياة ّمدد ّتقدير وكيفية
ّ.لألصولّودورّالتوقعاتّفيّالحسابات

ّإلى86-80ّّ ّالعودة ّأن ّحقيقة ّأيضا ّالدليل ويناقش
ّلتغطيةّ ّكافية ّتكون ّأن ّيجب ّالمال رأس

ّع ّالمفروضة ّالمعنية،ّالضرائب ّاألصول لى
وهيّالنقطةّالتيّيتمّتجاهلهاّهناّأيضاّباسمّ

ّ.التبسيط
ّالفائدة86-87ّّ ّاختالفّبين ّعمل ّيتم ّللدقة، وتوخيا

،ّّوغالباّماّيفترضّأنهاrّّأوّسعرّالخصم،ّ
ّالفصل،ّ ّهذا ّفي ّالمائة ّفي ّخمسة بنسبة

ّ ّمعكوس ّهو ّالذي ّالخصم (.rّ+1)وعامل
ّّاعندم rّّتكون ّالمائ8ّتساوي يكونّّ،ةفي

ّ ّالخصم ّالمائة18.83ّعامل ّفي وعندماّ.
ّيكون18.6ّّيكونّعاملّالخصمّ فيّالمائة،

ّ.فيّالمائة8.80ّسعرّالخصمّ
 تفسير التدفقات. ج

ّثالث86-85ّّ ّبأعاله ّالموجودة ّالجداول تظهر
ّهذهّ ّأحد ّخاصة؛ ّذاتّأهمية ّزمنية سالسل
ّأحدّ ّإنتاج ّفي ّالمساهمة ّهي السالسل

ّوالثا ّالزمن، ّبمرور ّهيّاألصول نية
ّالدخلّ ّوالثالثة ّاألصل ّقيمة ّفي االنخفاض

ّاألصل ّمن ّالناتج ّالمدىّ. ّأن ّالواضح ومن
ّ ّالثابتّيواالمتوسط ّالمال ّرأس ّاستهالك فق

ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام ّمفهوم ّهو .ّكما
مساهمةّرأسّالمالّفيّاإلنتاجّهيّماّيسمىّ
بإجماليّفائضّالتشغيل،ّوهكذاّتكونّسلسلةّ

ّالد ّالثالثة، ّفائضّالمرة ّصافي ّتوافق خل
ّيمكنّ ّذلك، ّومع ّمالئم، ّبشكل التشغيل
ّأيضا ّبديلة ّبأسماء ّالتدفقات ّهذه .ّوصف

ّيبينّ ّالذي ّالجدول ّفي ّالقطري العنصر
ّقيمةّ ّبأنه ّفيّاإلنتاجّيعرفّأيضا المساهمة
خدماتّرأسّالمال،ّوعنصرّالدخلّهوّعائدّ

ّالمال ّرأس ّهوّ. ّالمال ّرأس ّعائد ومعدل
ّ ّرأس ّلقيمة ّالدخل ّالمالنسبة وبالنسبةّ.

يكونّتدفقّالدخل8ّّ-86،ّو3ّ-86للجداولّ
ّالعامّ ّفي ّرأسّالمال ّأسهم ّقيمة ّمن كنسبة

ّ ّالسنةّ)المقبل ّفي ّيستخدم ّال ّالجزء وهذا
ّالحالية ّسعرّ( ّنفس ّوهو ّالمائة، ّفي خمسة
يتمّتوضيحّالمصطلحاتّالبديلةّفيّ.ّالخصم
ّ.3-86الجدولّ

جمالي فائض التشغيل. 1  خدمات رأس المال وا 
ّالقومي86-81ّّ ّالمحاسب ّيسأل ّالنقطة، ّهذه عند

ّبهذهّ ّالتشغيل ّفائض ّإجمالي ّتقدير كيفية
ّالموازنةّ ّفي ّكقيد ّاشتقاقه ّتم ّعندما الطريقة
ّإجابتانّ ّهناك ّالدخل؟ ّحساب ّإنتاج في
ّهيّ ّاألولى ّاإلجابة ّالسؤال؛ ّلهذا محتملتان
ّالتشغيلّ ّلفائض ّكاملة ّهوية ّيوجد ّال أنه

ّخدما ّقيمة ّولكن ّالمالّاإلجمالي ّرأس ت
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متضمنةّداخلهّلذاّيمكنّمالحظتهاّعلىّأنهاّ
ّفائضّ ّبإجمالي ّالمرتبط ّالمعني القيد

ّالتشغيل ّالمختارّ. ّالخصم لنفترضّأنّسعر
ّعلىّ ّالحصول ّبه ّيمكن ّالذي ّالسعر هو

ويحددّذلكّالمبلغّالذيّ.ّوديعةّمصرفيةّمثال
ّصافيّ ّإلنتاج ّاألصول ّمستخدم يحتاجه

ّتمّتسعيرّ األصولّبشكلّفائضّالتشغيلّإذا
ّفعال ّرأسّالمالّ. ّخدمات ّاألرقام ّكانت إذا

ّسواءّ ّحد ّعلى ّالتشغيل ّفائض جمالي وا 
،ّثمّأوجدّالمنتجّخياراّمعقوالّلألصول،366ّ

بلّكسبّالكثيرّبالنسبةّلهّعندّتركّمالهّفيّ
ّالبنك .ّ ّعن ّقليال ّيزيد ّما ّكسب ن ،366ّوا 

ّالبنك ّفي ّالمال ّترك ّمن ّله ّأفضل .ّفيكون
ذاّبينتّالحساب ،386ّاتّالقوميةّأنهّكسبّوا 

ّفيّ ّجدا ّمحظوظ ّالمنتج ّيكون ّفقد مثال،
ّحققّبعضّاألرباحّاالحتكارية .ّالواقعّوربما

ومعّذلك،ّفمنّالممكنّأيضاّأنّهناكّنوعاّ
ّحسابّ ّفي ّتحديده ّيتم ّلم ّاألصول من
خدماتّرأسّالمال،ّوأحدّاالحتماالتّتشكلتّ
ّغيرّ ّاألصول ّبعض ّمن ّما ّحد إلى

ّالملموسة .ّ ّإن ّإجماليّوكذلك ّقيمة كانت
ّخدماتّ ّقيمة ّبكثيرّمن ّأقل فائضّالتشغيل
ّسببّ ّهناك ّيكون ّفقد ّالمقدرة، ّالمال رأس
ّاألصولّ ّوتقييم ّمدى ّفي ّللتشكيك وجيه
ّنوعيةّ ّأو ّاإلنتاج ّفي ّتستخدم المفترضّأن

ّفائضّالتشغيل ّتقديراتّإجمالي ّفإنّ. وهكذا
ّبهذهّ ّرأسّالمال ّخدمات ّمن ّالقيمة اشتقاق

أداةّقيمةّللتحققّمنّجودةّالطريقةّهوّأيضاّ
ّ.البيانات

ّباعتبارها86-46ّّ ّخدماتّرأسّالمال ّلمعاملة البديل
ّأنّ ّهو ّفائضّالتشغيل ّإجمالي ّمن عنصرا
ّخدماتّ ّمع ّالتشغيل ّفائض ّإجمالي تساوي
ّبذلكّعنّطريقّتحديدّ رأسّالمالّوأنّتقوم

ّ ّالعائد ّالخصم)معدل ّسعر ّيجلبّ( الذي
ّذلك ّالتحل. ّمن ّالعديد ّاستخدمت يالتّوقد

ّوبعضّ ّالنهج، ّهذا ّاإلنتاجية التقليدية
المقارناتّالتيّتتمّبينّالدولّبشأنّاإلنتاجيةّ

ّاالفتراض ّهذا ّعلى ّتعتمد ّالدراساتّ. تشير
ّعلىّمستوىّالصناعة،ّ ّالمستخدمة األخرى،
إلىّأنّالتباينّفيّمعدلّالعائدّالظاهرّالذيّ
ّيحتاجّألنّ ّالطريقة ّبهذه ّالحصولّعليه يتم

.ّحال،ّوبحذرّشديدّجداّيستخدم،ّوعلىّكل
ّاألوساطّ ّفي ّقوي ّنقاش ّهناك ّيزال وال
ّلتحديدّ ّالمفضلة ّالطريقة ّحول األكاديمية
ّفيّ ّموضح ّهو ّكما ّخارجيا ّالعائد، معدل
.ّالفقرةّالسابقةّأوّداخلياّكماّهوّموضحّهنا

أحدّطرقّتفسيرّاالختالفّهيّأنّأقولّأنّ
ّببساطةّ ّفإنه ّالخارجي ّالعائد ّمعدل استخدام

(ّخدماتّرأسّالمال)لفةّرأسّالمالّيواجهّتك
،ّومعدلّ(إجماليّفائضّالتشغيل)معّالفوائدّ

العائدّالداخليّيعطيّرقمّواحدّلكيّيقارنّمعّ
ّ.عيارّمعدلّالعائدّالطبيعي
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ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:األصلّمنّاألرباحّفيالمشاركةّفيّقيمةّ

3ّسنةّ
8ّسنةّ
4ّسنةّ
3ّسنةّ
8ّسنةّ

ّالقيمةّفيّالسنة
ّ(عامّبعدّعام)مؤشرّالقيمةّ

ّسنوات8ّمجموع8ّّسنة3ّّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

366ّ
70ّ
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48ّ
30ّ
858ّ
3.66ّ
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13ّ73ّ87ّ41ّ86ّ858ّّالقيمةانخفاضّ
ّّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّ

1ّ0ّ4ّ3ّ6ّ35ّّالدخل
ّّعائدّرأسّالمالّأوّصافيّفائضّالتشغيلّ
ّ
 األسعار واألحجام. 2

86-43ّّ ّالجدول ّدراسة ّأي3ّّ-86وتبين ّبالفعل أو
ّعندّ ّاألصول ّقيمة ّأن ّاألخرى ّالجداول من

ّمثلّ ّفيّالوقتّالمناسب، ّالعام،ّنقطة بداية
ّمجموعّ ّإعادة ّبدقةّعند ويمكنّالتعبيرّعنها
ّإليهّ ّمضافا ّالعام ّفي ّالمال ّرأس خدمات
ّالعام ّنهاية ّفي ّلألصل ّالمخصومة .ّالقيمة

ّعملياتّ ّمن ّلكثير ّالبداية ّنقطة ّهي وهذه

ّفيّ ّالمال ّرأس ّلخدمات ّالجبري اإلعداد
األدب،ّولكنّمعّوجودّفارقّواحدّمهم،ّفيّ

ّالمحاسب ّمعظم ّأن ّيميلونّحين ّالقوميين ين
ّالسعرّ ّإلجماليات ّحسبا ّأوال ّيفكروا ّأن إلى

ّ ّذلك ّوبعد ّربما)الحالي ّفيّ( ّالنهيار حسبا
ّالسعرّالمقابل،ّ ّإليه إجمالياتّالحجمّمضافا
ّفيّ ّالمال ّرأس ّخدمات ّمعظم ّتسير حيث

ّاآلخر ّويطورواّ.ّاالتجاه ّحجما إنهمّيفترضوا
ّ ّالمقابل ّالسعر ّالمستخدم)"نظرية "(.ّتكلفة

ّقيمةّويم ّإلعطاء ّمعا ّهذا ّمضاعفة كن
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ّالتحليالتّ ّمن ّالعديد ّتجرى ّولكن حالية،
ّ.باستخدامّمعلوماتّالحجمّأوّالسعر

ّأن86-48ّّ ّهو ّالطريقة ّبهذه ّالعمل ّأسباب أحد
،ّبأن3ّ-86االفتراضّالمتضمنّفيّالجدولّ

المساهماتّفيّاإلنتاجّعلىّمدىّالحياةّمنّ
ّمنّ ّصحيح ّليس ّوغالبا ّمعروفة، األصول

ّالعملية ّالناحية ّالكفاءةّ. ّتغير ّمدى ومؤشر
ّأوّ ّمقدرا ّأو ّمعروفا ّيعتبر ّالوقت بمرور

ّمفترضا ّاألصلّ. ّقيمة ّتعتبر وبالتساوي
،ّهي8ّ-86المفترضّالمعروفّفيّالجدولّ

ّأصلّ ّأساس ّعلى ّالمعروفة ّالوحيدة القيمة
ّتقديرّ ّفيتم ّجديد، ّالكل ّيكون ّعندما بأصل

بّمبينةّجميعّأرقامّالقيمّاألخرىّوذلكّألسبا
ّبأعاله ّأنّ. ّهوية ّتستخدم ّأن ّالممكن فمن

قيمةّبدايةّالعامّلألصلّتساويّخدماتّرأسّ
ّقيمةّ ّإليها ّمضافا ّالعام ّفي ّالمقدمة المال
ّذلكّ ّكل ّيبين ّحيث ّالمخصومة ّالعام نهاية
ّوجودّ ّوافتراضّعدم ّالمؤشر فيّنموذجّرقم
ّخدماتّ ّقيمة ّعن ّتعبر ّواحدة ّفي تضخم،

ّعلى ّتعتمد ّالتي ّالمال انخفاضّقيمةّّرأس
ّ ّالعمر ّبسبب ّاإلهالك)األصول (ّعنصر

ّ ّالعائد ّللفرصة)ومعدل ّالمالية ّالتكلفة إذاّ(.
تمّحالياّأخذّأثرّالتضخمّالعامّفيّاالعتبار،ّ
ّرأسّ ّخدمات ّسعر ّعن ّالتعبير ّيمكن فإنه

ّ ّالمستخدم)المال ّتكلفة ّتسمى ّوغالبا تبعاّ(
للزيادةّفيّقيمةّأصولّجديدةّمنّنفسّالنوع،ّ

ّاالنخفاضّالنسبيّّوالتكلفة ّو ّللنقود االسمية
ّاألصولّ ّقيمة ّفي ّسنوي ّأساس ّعلى العام

ّ.بسببّالعمر
ّمختلفة86-44ّّ ّأسعار ّتوجد ّأن ّأيضا ّالممكن ومن

ّفيّ ّوننظر ّاألصول ّمن ّمختلفة ألنواع
ّاألصولّ ّأسعار ّبين ّالمختلفة الحركات

استندّ(.ّوالحركاتّفيّالمستوىّالعامّللتضخم
ّ ّافتراضات3ّ-86الجدول ّجداّّعلى تقييدية

ّفيّ ّنسبي ّأو ّمطلق ّتضخم ّوجود ّعدم من
ّ.األسعار

ّتم86-43ّّ ّالتي ّالهامة ّاألخرى ّاالعتبارات أحد
ّالبسيطةّ ّفيّالجداولّالرقمية التغاضيّعنها
فيماّيلي؛ّبالنسبةّلبياناتّالميزانيةّالعمومية،ّ
نحتاجّإلىّالقيمّفيّتاريخّاستخراجّالميزانيةّ

ّالعمومية ّخ, ّلتقديرات ّرأسّوبالنسبة دمات
إجماليّفائضّالتشغيلّباإلضافةّإلىّ/ّالمالّ

االستهالكّالزائدّلرأسّالمالّالثابتّوتدفقاتّ
ّ ّمتوسط ّبأسعار ّقيم ّإلى ّنحتاج الدخل،

ّسنوات ّيتمّ. ّما ّفغالبا ّالعملية، ّالناحية ومن
ّلتكونّ ّالسنة ّمنتصف ّمالحظات افتراض
ّولكنهاّ ّالسنوية ّالمعدالت ّمن ّقريبة تقريبات

كذلك،ّوالّسيماّفيّأوقاتّوجودّليستّدائماّ
ّ.تضخمّخطير
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بمجردّوجودّصلةّنظريةّبينّمحتوىّإجمالي86-48ّّ
فائضّالتشغيلّوّخدماتّرأسّالمالّالممثلةّ
ّفهناكّ ّاإلنتاج، ّفي ّالمستخدمة ّاألصول في
ّللحساباتّ ّاألخرى ّالمفيدة ّاآلثار ّمن عدد

تخدامّاألراضيّوهذهّتشملّمسألةّاس.ّالقومية
فيّاإلنتاج،ّوتقييمّالمواردّالطبيعية،ّوالفصلّ
بينّالدخلّالمختلطّفيّمكوناتّالعملّورأسّ
المال،ّومعايرةّاألصولّذاتّالقيمةّالمتبقية،ّ
ّمحلّ ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّمع والتعامل
ّالنهائية،ّ ّالتكلفة ّمع ّوالتعامل الحيازة،
والمحافظةّعلىّرأسّالمال،ّوتقييمّالتقدمّفيّ
ّوهوّ ّاألجل، ّطويلة ّالمشروعات ّفي العمل
ّالمحتسبةّ ّاإليجارات ّلتقدير ّبديل نهج
ّوفصلّ ّمالكوها ّيشغلها ّالتي للمساكن
ّاإليجارّالماليّلكيّ المدفوعاتّبموجبّعقد
يتمّاعتبارّهذاّالعنصرّكإعادةّسدادّلألساسّ

وسيتمّشرحّ.ّمنّالعنصرّالذيّيعتبرّالفائدة
ّ.أدناهكلّنقطةّمنّهذهّشرحاّأكثرّقليالّب

قبلّمناقشةّاألراضيّوالمواردّالطبيعية،ّفمن86-40ّّ
المفيدّأنّنذكرّالنتائجّالمترتبةّعلىّاألصولّ
ّالمالكّ ّوليس ّوحدة ّقبل ّمن المستخدمة

ّلألصول ّالقانوني ّذلكّ. ّأن ّهو ّالمهم الفرق
ّالمرتبطةّ ّالمخاطر ّالمستخدم ّتحمل سواء
باستخدامهّفيّاإلنتاجّأوّلمّيتحملها،ّفعندماّ

ّيتح ّيعتبرّال ّالمخاطر، ّهذه ّالمستخدم مل
وفيّ.ّاألصلّخاضعاّلعقدّاإليجارّالتشغيلي

ّالستخدامّ ّالحالة،المدفوعات ّهذه مثل
ّمنّ ّجزءا ّويشكل ّإيجار ّهو األصول

ّالوسيط ّاالستهالك ّاألصولّ. ّاستخدام فوائد
ّفائضّ ّفي ّالمالك ّعلى ّتعود ّاإلنتاج في
التشغيلّمنّحسابّاإلنتاجّالمتعلقّبنشاطهّ

إلى463ّّ-37أنظرّالفقراتّمنّ)ّ.أإليجاري
37-464.)ّ

عندماّالّيتحملّالمستخدمّالمخاطرّالمرتبطة86-47ّّ
ّفوائدّ ّفإن ّاإلنتاج، ّفي ّاألصول باستخدام
ّعلىّ ّتعود ّاإلنتاج ّفي ّاألصول استخدام
المستخدمّوتظهرّفيّفائضّالتشغيلّالخاصّ
ّاألصولّ ّمن ّكل ّعلى ّينطبق ّوهذا به،

ّالمنتجة ّوغير ّالمنتجة ّب. ّمنشآتّالفرق ين
األصولّالمنتجةّواألصولّغيرّالمنتجة،ّهوّ
ّالقانونيّ ّالمالك ّبين ّالقائم ّاإليجار نوع
والمستخدمّونوعّدخلّالملكيةّالمدفوعّللمالكّ

ّ.القانونيّلألصل
ّمستخدم86-45ّّ ّفإن ّالمنتجة، ّاألصول ّحالة في

األصلّالذيّيتحملّجميعّالمخاطرّالمرتبطةّ
يظهرّ.ّباألصلّيصبحّالمالكّاالقتصاديّله

ّللمالكّ ّالعمومية ّالميزانية ّعلى األصل
نّكانّالمالكّالقانونيّمختلفا،ّ.ّاالقتصادي ّالمالكّوا  ّمن ّيدفع ّمبلغ ّأي ّتسجيل فيتم

االقتصاديّإلىّالمالكّالقانونيّكدخلّملكيةّ
ّالمالي ّاإليجار ّعقد ّبموجب ّالدفع .ّمستحق
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(ّ ّمن ّالفقرات 463ّّ-37أنظر -37إلى
461.)ّ

ّاألصول86-41ّ ّحالة ّعندماّّفي ّالمنتجة، غير
ّالقانوني،ّ ّوالمالك ّالمورد ّمستخدم يختلف
ّللمالكّ ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّاألصل يبقى
القانونيّولكنّعقدّاإليجارّالموردّبينّالمالكّ
ّدخلّ ّبدفع ّاألخير ّيلزم ّوالمستخدم القانوني

ّإيجار ّشكل ّفي ّالسابق ّ)الملكية أنظرّ.
ّ(.438-37إلى436ّّ-37الفقراتّمنّ

ّالمالية86-36ّّ ّغير ّاألصول ّلكافة بالنسبة
ّقيمةّ ّتقدير ّفإن ّاإلنتاج، ّفي المستخدمة
خدماتّرأسّالمالّالمرتبطةّباألصولّتسمحّ
لذلكّأنّيتناقضّمعّدخلّالملكيةّالمستحقةّ
ّاستخدامّ ّكان ّإذا ّما ّلتحديد الستخدامها

ّ.األصولّفعالّمنّحيثّالتكلفة
 األراضي. 1
رفّاألرضّهيّأولّوأقدمّشكلّمعت86-33ّّ

ّالمنتج ّغير ّالمال ّرأس ّمن ّبه فاألرضّ.
ّيفترضّ ّجيدة ّإدارة ّوتحت ّذلك، ّفي خاصة
ّأخرىّ ّإلى ّسنة ّمن ّثابتة ّالقيمة ّتظل أن
ّاألراضي ّفيّأسعار ّالتضخم ّآثار .ّباستثناء

ّلألرضّ ّإهالك ّيوجد ّال ّأنه ّيعني، وهذا
ّالمساهماتّفيّاإلنتاجّ ويمكنّاعتبارّجميع

ّكدخل ّذلك. ّيكون ّأن ّيمكن ّكيف ّوإلظهار
8ّ-86متعلقّباألمثلةّالسابقة،ّيبينّالجدولّ

ّتساهمّ ّلألرضّالتي ّمقابل ّجدول ّمن جزءا
ّ ّدائم86ّبنسبة ّإنتاج ّفي ّالكاملّ. الجدول

ّمنّ ّله ّحصر ّال ّأعداد ّيتضمن سوف
ّواألعمدة ّالصفوف ّفقط،ّ. ّالقليل ّهنا ويبين

ّ ّالبسيطّجدا ّبعضّالجبر ّاستخدام معّ)ويتم
ّ.الياتلشرحّكيفيةّالتوصلّإلىّاإلجم(ّالشرح

86-38ّّ ّمجموع ّهو ّاألول ّالعمود 86ّقيمة ،86ّ
مساهمةّالسنةّالثانيةّفيّ)مخفضةّمرةّواحدةّ

ّواحدة ّمرة ّمخفضة ّبأسعار ،ّ(اإلنتاج
ّ ّالثالث86ّّوبمجموع ّللعام ّمرتين مخفض

ّاألقلّ ّعلى ّاألبد، ّإلى ّيكن ّلم ّإن وهكذا
ّجدا ّلسنواتّعديدة .ّ ّقدره 8ّمعّسعرّخصم

ّّو ّكانّمنّقبل، ّكما يكونّمجموعّفيّالمائة
ولكيّنرىّاألمرّعلىّ.386ّهذاّالعمودّهوّ

ماّهوّ.ّهذاّالحال،ّنراعيّتقدمّهندسيّبسيط
ّيمكنّ ّالتي ّالسلسلة ّمجموع ّهو مطلوب

ّ:كتابتهاّعلىّالنحوّالتالي
ّn=a+ad+ad2+ad3+ad4+ad5

+…+ad
n 

ّإلىّاألصولaّّوحيثّأنّالرمزّ هيّالعودة
ّ ّوالرمز ّفترة ّكل ّالخصمdّفي ّعامل .ّهو

وكماّذكرّسابقا،ّبالنسبةّلسعرّالخصمّمنّ)
18.83ّفيّالمائة،ّفغنّعاملّالخصمّهو8ّّ

ّفيّالمائة ّتمتّمضاعفةّكلّمصطلحّ(. إذا
ستكونdّّفيّالمعادلةّبواسطةّعاملّإضافيّ

ّ:النتيجةّكماّيلي
ّ

dSn=ad+ad2+ad3+ad4+ad5
+…+ad

n

+1ّ

ّالمعطياتّ ّمن ّالثاني ّالتعبير واستنتاج
ّ:ىاألول

ّSn(1-d)=a (1-adn+1) 

ّ dّّفإنّكان ّستكونّفيّ)أقلّمنّوحدة كما
ّالخصم ّإطار )ّ ّفيصبحnّّوكان ّجدا، كبير

ّتحديدّ ّويمكن ّضئيال ّاألخير المصطلح
ّ ّالسلسلة ّهذه Snّمجموع ّأنها ّعلى ،a/(1-

d)ّ .ّ ّالجدول 8ّّ-86وفي مساويةaّّتكون
86ّ ّو ،dّّ ّفإن6.1883ّمساوية ّوبالتالي ،

ّ.386مجموعّهذهّالسلسلةّهوّ

 حالة األرض: 5-20جدول 
ّ%8سعرّالخصمّ

ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي
3ّسنةّ
8ّسنةّ
4ّسنةّ
3ّسنةّ
36ّسنةّ
88ّسنةّ
36ّسنةّ

ّالقيمةّفيّالسنة
ّ(عامّبعدّعام)مؤشرّالقيمةّ

ّ....36سنةّ...8ّّسنة3ّّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّ
86ّ
31ّ
35ّ
37ّ
34ّ
0ّ
4ّ

386ّ
3.66ّ

ّ
86ّ
31ّ
35ّ
33ّ
7ّ
4ّ

386ّ
3.66ّ

ّ
ّ
86ّ
31ّ
33ّ
7ّ
4ّ

386ّ
3.66ّ

ّ
ّ
ّ
86ّ
38ّ
5ّ
4ّ

386ّ
3.66ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
30ّ
5ّ
3ّ

386ّ
3.66ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
...86...ّ
...36...ّ
..ّ.8.ّ..ّ

386ّ
3.66ّ

6ّ6ّ6ّ6ّ6ّ6ّّانخفاضّالقيمة
86ّ86ّ86ّ86ّ86ّ86ّّالدخل

ّ
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ّأعمدة86-34ّّ ّمن ّعمود ّكل ّأن ّحيث ّذلك، ومع
ّعلىّ ّأقصرّمنّالجدول، ّمنّكلّفترة الرغم

سابقتها،ّفهوّأيضاّبدايةّسلسلةّالّنهايةّلهاّ
بنفسّالطريقةّتماما،ّومجموعّكلّعمودّهوّ

وبالتاليّفإنّاالنخفاضّفيّقيمةّ.386ّأيضاّ
ّصفر،ّ ّهو ّأخرى ّإلى ّسنة ّمن األرض

ليسّمجردّمساهمةّفيّاإلنتاج86ّّومجموعّ
ّأيضا ّللدخل ّولكن ّالحساباتّ. ّلغة وفي

ّ ّفائضّالقومية، ّإجمالي ّمن ّكال يكون
ّ ّالتشغيل ّفائض ّوصافي ّوال86ّالتشغيل ،

ّإهالك ّيوجد ّكالّمنّ. وبالتساويّتكونّقيمة
ّالمالّ ّرأس ّعلى ّوالعائد ّالمال ّرأس خدمة

86.ّ
ّقليال86-33ّّ ّذلكّغريبا ّيبدو ّفقد ّذكرّمسبقا، وكما

ّالتيّتسهمّ ّالمنتجة ّغير ّفيّاألصول لتفكر
ّ ّالخدمة"في ّدائما" ّمنتجة ّأنها فيّّحيث

ّالقومية ّالحسابات ّانعكاسّ. ّمجرد وهذا
ّلوصفّ ّاالقتصاديون ّاختارها ّالتي للكلمات
ّربطّ ّدون ّاإلنتاج ّفي ّالمال ّرأس مساهمة

.ّمعّالتفسيرّمحددّالمعطىّلها"ّخدمة"كلمةّ
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّفقدّ. وبالمثل

ّالموظفينّ ّتعويضات ّعن ّمنا ّالفرد يسمع
ّ.لالموضحةّحسباّلتكلفةّخدماتّالعم

ّآخر86-38ّّ ّمصطلح ّهو ّاالقتصادي اإليجار
يستخدمّلخدماتّرأسّالمالّوفيّالبدايةّيبدوّ
ّاألرض،ّ ّحالة ّفي ّللتطبيق ّقابلية ّأكثر هذا

ّإدراكه ّيمكن ّال ّخطر ّأيضا ّولكنه فيّ.
،ّاإليجارّاالقتصاديّلألرض8ّ-86الجدولّ

ّمنّ ّالمزارع ّبه ّيستفيد ّالذي ّالمدى هو
ّالزراع ّلإلنتاج ّاألراضي ّاستخدام (.86ّ)ي

ّيزرعّ ّالمزارع ّكان ّإذا ّاإليجار ّهذا ويتراكم
ّمستأجراّ  ّإنّكانّمزارعا ّأو ّالخاصة .ّأرضه

ّالمزارعّ ّقبل ّمن ّدفعه ّالمستحق المبلغ
ّالحساباتّ ّتظهره ّما ّهو ّللمالك المستأجر

فيّاأليامّ.ّالقوميةّكإيجارّتحتّدخلّالملكية
التيّكانّيدفعّفيهاّالمزارعّإيجارهّكحصةّمنّ

ّكان ّوضوحاّالمحصول، ّأكثر ّاالرتباط ماّ.
احتفظّبهّيمثلّماّيكفيّلتغطيةّنفقاتهّونفقةّ

ّالخاصّ ّأيّعملّمستأجر)عمله ّأو وفيّ(.
ّاالتفاقّعلىّ ّيتم ّما ّغالبا ّالنقدي، االقتصاد
أنّيكونّاإليجارّمستحقّالدفعّللمالكّمقدماّ

ّجدا ّطويل ّوقت ّقبل ّاإليجارّ. مقارنة
ّ ّالتشغيل)المحصل ّكفائض ّاإليجارّ( مع

ّإذاّمستح ّما ّيوضح ّالملكية ّكدخل ّالدفع ق
ّ ّعليه ّالمتفق ّاإليجار ّعادال"كان ّربماّ" أو
ّ.مفرطاّبالنسبةّللدخلّالزراعي

 الموارد الطبيعية/ تقييم األصول. 2
ّالمال86-30ّّ ّرأس ّقيمة ّلوضع ّمتزايد ّاهتمام يوجد

ّاألصول ّهذهّ من ّأن ّحيث ّولكن الطبيعية،

ّاألصولّنادراّماّتباعّفيّالسوق،ّفهناكّشك
عندّالبحثّفيّالريعّ.ّحولّكيفيةّالقيامّبذلك

ّالرواسبّ ّخالل ّمن ّلتحصيله االقتصادي
ّسبيلّ ّعلى ّالطبيعية، ّالغابات ّأو المعدنية

ّ.المثال،ّهوّأحدّالسبلّلحلّالمشكلة
ّحجم86-37ّّ ّتعرف ّالتعدين ّشركة ّأن لنفترض

ّ ّومتوسط ّالمدفونة، ّاالستخراجّالودائع معدل
ّواحدة ّوتكاليفّاستخراجّوحدة ّالسماحّ. فبعد

ّوتكلفةّ ّوالعمالة ّالوسيطة، ّالتكاليف لجميع
ّيمثلّ ّأن ّيجب ّالمستخدمة، ّالثابتة األصول
ّالطبيعية ّللموارد ّاالقتصادي ّالريع ّتبقى .ّما

ومنّخاللّتطبيقّهذاّاالستخراجّالمتوقعّفيّ
ّفيّ ّالدخول ّتدفق ّتقدير ّيمكن المستقبل،
المستقبل،ّومنّهذا،ّوباستخدامّالتقنياتّالتيّ

ّمنّّسبق ّالمخزونات ّلقيمة ّرقم وصفها،
ّ.المواردّفيّأيّنقطةّفيّالوقتّالمناسب

ّرأس86-35ّّ ّخدمة ّتقنية ّتطبيق ّفإن ّالواقع، وفي
ّهذا ّمن ّأبعد ّإلى ّتذهب ّالمال ّحالةّ. ففي

ّمعدلّ ّكان ذا ّوا  ّالطبيعية، ّالغابات ّلمعدلّوجود ّمساوية ّاألقل ّعلى ّالنمو إعادة
ّتنخفضّ ّال ّالغابات ّقيمة ّفإن الحصاد،

ّمستداماّ وم ّيكون ّالحصاد ّعدل ّذلك،ّ. ومع
ّلهاّ ّليس ّمعدنية ّرواسب ّوجود ّحالة ففي
ّالممكنّ ّفمن ّالتجدد، ّعلى ّالطبيعية القدرة
ّعنصرّ ّإلى ّاإلنتاج ّفي ّالمساهمة فصل
يوضحّاالنخفاضّفيّقيمةّالودائعّوالعنصرّ

ّالمتبقي ّمعّ. ّيتفق ّالمتبقي ّالمبلغ ّهذا وألن
ّسليمة، ّالثروة ّمستوى ّعلى ّالحفاظ ّفكرة
فيمكنّاعتبارهّعلىّأنهّالدخل،ّومنّالواضحّ
ّالمحاسبةّ ّبمجال ّيسمى ّفيما ّيؤدي ّهذا أن
ّباستهالكّ ّالسماح ّاحتماالت ّكل الخضراء
رأسّالمالّالطبيعي،ّباإلضافةّإلىّاستهالكّ
ّللحساباتّ ّبديل ّالثابتّفيّتقديم رأسّالمال

وفيّالحقيقة،ّهذهّ.ّالقوميةّفيّحسابّفرعي
ّ ّبمزيد ّالمطورة منّالتفصيلّومعّهيّالحجة

ّمنّ ّد، ّالقسم ّفي ّمحددة ّلموارد تطبيقات
ّ ّواالقتصادية7ّّالفصل ّالبيئية المحاسبة
ّ ّوالمفوضيةّ)8664ّالمتكاملة ّالمتحدة، األمم

ّومنظمةّ ّالدولي، ّالنقد ّوصندوق األوروبية،
ّالدولي،ّ ّوالبنك ّوالتنمية ّاالقتصادي التعاون

8664ّ ّالمحاسبةّ( ّنظام ّبأنه ّإليه ويشار
ّ.القتصاديةالبيئيةّوا

 الدخل المختلط. 3
عندّمناقشةّاألرضّبأعاله،ّتمتّاإلشارةّإلى86-31ّّ

أنّالريعّاالقتصاديّلألرضّهوّالجزءّالذيّ
ّوتكلفةّ ّالوسيط، ّاالستهالك ّفي ّيوضح لم
ّوخدماتّرأسّالمالّالمقدمةّ ّالمؤجرة العمالة
ّمنّ ّالعمالة ّوتكلفة ّالثابتة ّاألصول من

ن،ّيكونّمنّوفيّكثيرّمنّاألحيا.ّالمزارعين
ّيعملّ ّشخص ّعمل ّقيمة ّتحديد الصعب
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ّمعّ ّذلك ّدمج ّيمكن ّالخاصّوهكذا لحسابه
ّوخدماتّ ّاألراضي ّعلى ّاالقتصادي الريع
ّالثابتةّ ّاألصول ّمن ّالمقدمة ّالمال رأس
ّدخلّ ّأنها ّعلى ّوالموضحة المستخدمة

ومنّحيثّالمبدأ،ّبرغمّإنّكانّمنّ.ّمختلط
ّرأسّ ّلخدمات ّمنفصل ّتقدير ّإجراء الممكن

الّالمقدمةّمنّاألصولّالثابتةّمنّخاللّالم
ّأصولّ معلوماتّحولّالخدماتّالتيّتقدمها
ّثمّ ّاالقتصاد، ّمن ّأخرى ّأجزاء ّفي مماثلة
ّمكوناتّ ّإلى ّالمختلط ّالدخل ّتقسيم يمكن

ّ.العملّرأسّالمال
ّصعوبة86-86ّّ ّإثبات ّتم ّلقد ّالعملية، ّالناحية ومن

ّألنّالمبلغّالمتبقيّلدخلّالعاملينّ ذلكّنظرا
ّأوّلحسا ّيتحولّإلىّمبلغّصغيرّجدا ّقد بهم

سلبي،ّوأكثرّاألسبابّوضوحاّعلىّذلكّهوّ
ّمرتفعةّ ّالمال ّرأس ّخدمات ّتقديرات أن

ّللغاية ّأكبرّ. ّقدرة ّبسبب ّهذا ّيكون قد
ّبشكلّ ّالمال ّبرأس ّاالستفادة ّعلى الشركات
ّاستخدامّ ّالمثال ّسبيل ّفعلى ّكفاءة، أكثر
ّبشكلّ ّعالية ّقيمة ّذات ّالمعدات ّمن قطعة

ّأوّّمستمر بدالّمنّأنّيكونّبشكلّمتقطع،
ّلمّ ّوالتي ّأخرى ّمعنوية ّأصول ّلديهم ألن

ّالحسبان ّفي ّتؤخذ ّخدماتّ. ّأن ّيعني وهذا
رأسّالمالّلهذهّاألصولّغيرّالمعايرةّتنسبّ
ّهذاّ ّولكن ّعليها ّيتعرفوا ّالذين لهؤالء
ّللعاملينّ ّيعمل ّلمن ّمناسبة ّغير باإلضافة

ّوبالتاليّفمنّغيرّالمرجح.ّلحسابهمّالخاص
ّيقدمّ ّالمال ّرأس ّخدمات ّنموذج ّقبول أن
ّالمختلطّ ّالدخل ّلهبوط ّودقيقا ّسريعا تفصيال
ولكنهاّتظهرّوسيلةّلتحقيقّالبياناتّلكلّمنّ
ّمعايرةّ ّلضمان ّوالصغيرة ّالكبيرة المشاريع

ّ.رأسّالمالّعلىّنحوّشاملّومتسق
 األصول ذات القيمة المتبقية. 4

ّقب86-83ّ ّمن ّاألصول ّمن ّالكثير ّاستخدام لّيتم
ومعّ.ّمالكّواحدّحتىّيبلواّوالّيستحقواّشيئا

ّلجميعّ ّبالنسبة ّالحال ّهو ّهذا ّليس ذلك،
األصول،ّفبعضّاألصولّيتمّالتخلصّمنهاّ
ّالصيانةّ ّتكلفة ّألن ّربما ّسنوات، ّبضع بعد
الدوريةّمنّقبلّالمالكّالحاليّتعتبرّمرتفعةّ

ّفيّ ّالمساهمة ّاألصول ّلقيمة ّبالنسبة للغاية
ّاإلنتاج ّعلىّسبيلّبعضّشركاتّا. لطيران،

ّالحقيقةّ ّهذه ّاستخدام ّفي ّترغب ّقد المثال،
ّالطائراتّكجزءّ ّأحدثّأساطيل ّيواكبوا وأنهم

ّاإلعالني ّندائهم ّمن ّأخرى،ّ. ّحاالت وفي
علىّسبيلّالمثالّمعّمعداتّالبناء،ّفريماّلمّ
يعدّهناكّاستخدامّآخرّلهذاّاألصلّمنّقبلّ

ّ.المالكّاألصلي
علىّاألصولّالتيّّمثاال0ّ-86يبينّالجدول86-88ّّ

ّيتمّ ّأربعّسنواتّفقطّثم ّلمدة ّاستخدامها يتم
ّ ّبقيمة 466ّالتخلصّمنها ّأخرىّعنّ. ومرة

ّالتخلصّ ّقيمة ّتعرف ّفيفترضّأن البساطة،
ّحيازةّ ّمن ّسنوات ّأربع ّبعد ّاألصل من

ّاألصول ّتكونّ. ّفقد ّالمثال، ّسبيل وعلى
األصولّالمستخدمةّفيّالسوقّكافيةّلضمانّ

ّنقط ّأي ّعند ّالقيمة ّالخدماتّأن ّتساوي ة
ّاألصول ّبواسطة ّتسليمها ّيتم ّلكي .ّالمتبقية

ّ.وماّزالّيفترضّأنّالتضخمّصفرا
ّالجدول86-84ّّّ ّمن ّثالثي ّجزء ّأعلى يبين

ّالمالّ ّرأس ّخدمات ّلقيمة ّالعادي الحساب
المقدمةّفيّهذهّالسنواتّاألربع،ّوهيّالقيمةّ

،ّومن367ّ3ّالتيّترىّفيّالبدايةّعلىّأنهاّ
يمةّالمخفضةّللقيمةّالمتبقيةّاجلّهذاّفإنّالق

ّتضاف466ّ ّأن ّيجب ّهيّ. ّالقيمة هذه
ّلألصول837ّ ّاإلجمالية ّالقيمة ّيجعل ّمما ،
كماّهوّفيّحالةّاستنفادّاألصول،ّ.483ّ3ّ

ّالقيمةّ ّفيّذلك ّبما ّاألصول وانخفاضّقيمة
ّمنّ ّأكبر ّبشكل ّسنة ّبعد ّسنة المتبقية
انخفاضّخدماتّرأسّالمالّفيّهذهّالسنواتّ

وجودّعنصرّالدخلّالناتجّمنّّاألربعّبسبب
ّاقتربّ ّكلما ّتزداد ّالمتبقية ّالقيمة ّأن حقيقة

ّاألصول ّمن ّالتخلص ّوقت إجماليّ.
ّالمبينّ ّاألصول، ّقيمة ّفي االنخفاض

ّ ّهو ّالثابت، .683ّ3ّكاستهالكّرأسّالمال
،ّتساوي466ّهذهّالقيمة،ّمعّالقيمةّالمتبقيةّ

ّ ّاألصلية 483ّ3ّالقيمة ّالدخلّ. إجمالي
،ّومجموع383ّهوّ(ّلتشغيلصافيّفائضّا)

ّفيّاإلنتاجّ اإليراداتّالناشئةّعنّاستخدامها
مضافا ّإليهّاإليراداتّالناشئةّعنّتفككّ(05ّ)

ّ(.84)عاملّالخصمّعلىّالقيمةّالنهائيةّ
 األصل ذو القيمة المتبقية: 6-20جدول 

ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي

3ّسنةّ
8ّسنةّ
4ّسنةّ
3ّسنةّ

ّالقيمةّفيّالسنة
ّاالنخفاضّفيّالقيمة

ّالدخل
ّالقيمةّالمتبقية

ّسنوات3ّمجموعّّالقيمةّالمتبقية3ّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّ
366ّ
850ّ
887ّ
313ّ
3367ّ
408ّ
48ّ
837ّ

ّ
466ّ
845ّ
863ّ
738ّ
875ّ
88ّ
881ّ

ّ
ّ

886ّ
833ّ
303ّ
841ّ
33ّ
878ّ

ّ
ّ
ّ

888ّ
888ّ
888ّ
6ّ

850ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
6ّ
ّ
ّ

466ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

3367ّ
05ّ
ّ



 نظام الحسابات القومية
 

033 

ّالدخل
ّالقيمةّالمشتركة

ّاالنخفاضّفيّالقيمة
ّالدخل

38ّ
3483ّ
488ّ
35ّ

34ّ
3663ّ
808ّ
48ّ

33ّ
740ّ
880ّ
83ّ

33ّ
833ّ
833ّ
33ّ

ّ
466ّ

84ّ
ّ

3683ّ
383ّ

ّ
ّ ّالجدول ّالتراكمية0ّّ-86يوضح ّالقيمة أن

ّفيماّ ّالمحسوبة ّالثابت ّرأسّالمال الستهالك
ّ ّتساوي ّأن ّيجب ّباألصل، القيمةّيتعلق

األوليةّلألصل،ّويتمّالتعاملّمعهاّعلىّأنهاّ
ّناقصّالقيمةّ ّالثابت، منّتكوينّرأسّالمال
.ّالخاصةّبالمالكّعندّالتصرفّفيّاألصول

ّلالستخدامّ ّاألصل ّانتقل ّسواء ّذلك يحوز
ّأوّ ّآخر، ّمستخدم ّقبل ّمن ّثابت كأصل
ّأوّ ّنفسّاالقتصاد ّفي ّلغرضّآخر استخدم

ّ.تصديره
 الناتجة عن استحواذ األصول تكلفة نقل الملكية. 5

ّالمترتبة86-83ّّ ّالملكية ّنقل ّتكلفة ّمع ّالتعامل يتم
ّثابت ّأصل ّكتكوين ّاألصول .ّعلىّاستحواذ

ّالتأكيدّافتراضّأنّالخدماتّالتيّ يعادلّهذا
تقدمهاّاألصولّيجبّأنّتكونّكافيةّلتغطيةّ
ّالملكية ّنقل ّوتكاليف ّاألصول ّتكاليف .ّكل

46ّتكاليفّمثالّحيث7ّّ-86يبينّالجدولّ
ّفيّ ّاألصل ّعلى ّاالستحواذ ّعلى المترتبة

ّ 0ّ-86الجدول ّاألصلّ. ّيكون ّأن ّأجل من
بنفسّالقيمةّبالضبطّكماّكانّقبلّالتصرف،ّ

ّنقل466ّ ّتكاليف ّحساب ّيتم ّأن ّفيجب ،
ّالمالكّ ّفيها ّيكون ّالتي ّالفترة ّخالل الملكية
الذيّتسببّفيّهذهّالتكاليفّيستخدمّاألصلّ

ّاإلنتاج ّفي ّا. ّإضافة ّالجزءّتمت ّفي ألرقام
لهاّالجزءّالمقابل7ّّ-86الثالثيّمنّالجدولّ

ّ ّجدول ّمتزايدة0ّ-86من ّقيمة ّإعطاء ّمع ،
ّ ّالسنة ّنهاية ّحتى ّعام ّكل ّفي ،3ّلألصول

ّالثابت،ّ ّالمال ّلرأس ّالمتزايد واالستهالك
ّألنهّ ّوذلك ّطفيف، ّبشكل ّالمتزايد والدخل
ينظرّإلىّتكاليفّنقلّالملكيةّوينظرّكالقيمةّ

ّل ّلتغطيةّالحالية ّالمطلوبة لخدماتّاإلضافية
ّ.التكاليف

ّبحياة86-88ّّ ّمرتبطة ّالملكية ّكانتّتكاليفّنقل إن
ّمنّ ّالذي ّالجزء ّفقط ّوليس ّبأكملها األصل
ّتملكّ ّالتي ّالتكاليف ّالوحدة ّدفعت أجله
ّالقيمةّ ّبين ّتطابق ّعدم ّوهناك األصل،
المحسوبةّلألصلّوالقيمةّالسوقيةّالمبينةّفيّ

مثلّهذهّالحالة،ّيجبّّفي.466ّالبيعّبقيمةّ
أنّيتمّإعادةّالبياناتّمنّأجلّتحقيقّالتوافقّ
ّفيّالتغييراتّاألخرىّفيّ عنّطريقّإدخاله
حسابّحجمّاألصول،ّولكنّهذاّيعنيّأنهّلمّ
ّالمالكّ ّالتكاليفّالتيّتكبدها ّعرضّكل يتم
ّالقيمةّ ّإجمالي ّمن ّخصما ّباعتبارها األولي

ّفيه ّيكونّالدخلّمبالغا  ّالمضافةّوهكذا وقدّ.
ّبشكلّ ّاألصول ّبيع ّعند ّحتميا  ّذلك ّالمركباتّيكون ّمن ّالعديد ّحالة ّفي ّولكن مفاجئ
ومعداتّالبناءّالمتحركة،ّقدّيراعيّالمشتريّ
ّفترةّ ّبعد ّالبيع ّقيمة ّيحقق ّلكي ّجيدا القيمة

عندماّيكونّاألمرّكذلك،ّينبغيّبذلّ.ّمعينة
ّالعمرّ ّطول ّعامل ّلمراعاة ّممكن، ّجهد كل

ّحساب ّفي ّأيضا ّاستهالكّالمتوقع ّمبلغ ات
رأسّالمالّالثابتّوليسّالقيمةّالمتبقيةّفقط،ّ
لكيّتنسبّإلىّتكاليفّنقلّالملكيةّوبالتاليّ
ّالتكاليفّعندّ ّهذه ّمن ّمتبقية ّقيمة ّتوجد ال

ّ.التصرفّفيها
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حالةّما،ّعندماّيكون80ّّ-86يدرسّالجدول80ّّ-86 التكاليف النهائية. 6
لألصلّقيمةّمتبقيةّفيّالوقتّالذيّتصرفّ
ّومنّ ّاألصل، ّهذا ّفي ّالحالي ّالمالك فيه
ّعليهاّ ّأصول ّتمتلك ّأن ّأيضا المحتمل
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كبيرةّجداّمرتبطةّبالتصرفّفيها،ّومنّتكاليفّ
األمثلةّعلىّذلكّتكاليفّوقفّتشغيلّمحطاتّ
ّتكاليفّ ّأو ّالنفط ّرافعات ّأو ّالنووية الطاقة

ليسّالمقصودّمنّ.ّتنظيفّمواقعّدفنّالنفايات
ّالصعوبةّ ّشأن ّمن ّالتقليل ّالتالية المناقشة
ّتبينّ ّلكي ّبل ّالتكاليفّالنهائية، ّلتقدير العملية

ّي ّلماذا ّالتكاليفّببساطة ّوجود ّيقلل ّأن جب
ّ.النهائيةّمنّقيمةّاألصلّطوالّحياته

ّلتكوينّرأسّالمالّفي86-87ّّ ّمماثلة التكاليفّالنهائية
ّالناتجّ ّالدخل ّطريق ّعن ّتغطيتهما ّينبغي أنه

ّاألصلّفيّاإلنتاج ّاستخدام ّفترة ّخالل ّلمّ. إن
يحدثّذلكّخاللّحياةّاألصل،ّفقدّيتمّمعاملةّ

تكاليفّمتوسطةّفيّوقتّهذهّالتكاليفّالكبيرةّك
ّمنّ ّدخل ّأي ّفيه ّيتكون ّيعد ّلم ّهناك ّيعد لم
ّسالبة ّقيمة ّإضافة ّإلى ّيؤدي ّوهذا .ّاإلنتاج،

ّتكوينّ ّأنها ّعلى ّتسجيلها ّيتم ّذلك، ّمن وبدال
رأسّالمالّولكنّبدالّمنّتكاليفّيتمّاستردادهاّ
ّالتكاليفّمستبعدةّمنّ منّالقيمةّالمضافة،ّهذه

ّحجم ّحساب ّفي ّاألخرى .ّاألصولّالتغيرات
ّالمشكالتّ ّمجموع ّمن ّاإلجراء ّهذا يحذف
االقتصاديةّالكبرىّلالقتصادّالكليّتكلفةّقانونيةّ
ّيبالغّفيّاإلجماليّوصافيّالناتجّ للعملّوهكذا

ّ.القوميّعلىّمدىّفترةّمنّالسنوات

86-85ّّ ّالجدول ّكيفية5ّّ-86يعرض ّعلى مثاال
ّالنهائية ّالتكاليف ّتسجيل ّتتفقّ. ّالواقع، في

ّم ّالبيانات ّالجدول ّفي ّاألرقام 0ّ-86ع
للمساهمةّفيّاإلنتاجّفيّكلّعام،ّولكنّفيّ
ّالمتبقيةّسلبيةّبدالّ ّالقيمة ّالحالةّتكونّ هذه

ّ.منّأنّتكونّإيجابية
ّمعنية86-81ّّ ّذلك ّتلي ّالتي ّالبيانات ّتحليالت إن

ّ ّبالتحديد0ّ-86بالجدول ّقيمةّ. ّتزال وال
ّاألصلّ ّمن ّالمقدمة ّالمال ّرأس خدمات

ّ 3306ّالمستخدم ّالقيمةّ. ّأن ّبما ّذلك، ومع
ّ ّهي ّالنهائية ّللتكلفة ّيكون837ّ-الحالية ،

وكماّسلف،ّ.506ّمجموعّقيمةّاألصولّهوّ
ّالمالّ ّلرأس ّالمتراكمة ّاالستهالك ّقيمة فإن

ّناقص3306ّّالثابت، ّالقيمة ّهذه تساوي
ّ ّالنهائية 466ّ-القيمة ّقيمةّ. ّفقط ليست

األصولّفيّكلّسنةّأقلّمنّقيمةّاستخدامهاّ
يتكونّالقيمةّسلبية3ّّتاج،ّففيّالسنةّفيّاإلن

ّالواقع ّفي ّأنهّ. ّهو ّلهذا ّالمنطقي السبب
ّخدماتّ ّعن ّسوفّيثمر ّاألصل ّمن بالرغم

فيّتلكّالسنة،ّإالّأنّالتكاليفّالقريبة888ّّ
ّعلى466ّّ ّقادرا  ّيكون ّلن ّالمالك ّأن بيعّاألصل،ّوأنهّفيّالواقعّسوفّيدفعّلمالكّتعني

ّاألصل ّهذا ّعلى ّيستحوذ ّلكي لكيّّآخر
ّأنّ ّالجديد ّالمالك ّمسئولية ّوقتها ّمن يصبح

ّ.466يغطيّتكاليفّالتصرفّ
 األصل ذو القيمة المتبقية: 8-20جدول 

ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي

3ّسنةّ
8ّسنةّ
4ّسنةّ
3ّسنةّ

ّالقيمةّفيّالسنة
ّاالنخفاضّفيّالقيمة

ّالدخل
ّيةالقيمةّالمتبق

ّالدخل
ّالقيمةّالمشتركة

ّاالنخفاضّفيّالقيمة
ّالدخل

ّسنوات3ّمجموعّّالقيمةّالمتبقية3ّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّ
366ّ
850ّ
887ّ
313ّ
3367ّ
408ّ
48ّ
-837ّ
-38ّ
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84ّ

ّ
466ّ
845ّ
863ّ
738ّ
875ّ
88ّ
-881ّ
-34ّ

354ّ
813ّ
1ّ

ّ
ّ

886ّ
833ّ
303ّ
841ّ
33ّ
-878ّ
-33ّ

318ّ
884ّ
-4ّ

ّ
ّ
ّ

888ّ
888ّ
888ّ
6ّ
-850ّ
-33ّ
-03ّ

841ّ
-33ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
6ّ
ّ
ّ
-466ّ

ّ
-466ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

3367ّ
05ّ
ّ
-84ّ

ّ
3306ّ
38ّ

ّ
التكاليفّالمتوقعةّلنقلّالملكيةّعندّالتصرف86-06ّّ

ّاألتعابّ ّذلك ّفي ّبما ّاألصول، ّأحد في
القانونية،ّوالعمولة،ّوالنقلّوالتفكيك،ّوماّإلىّ
ذلك،ّيجبّأنّيتمّالتعاملّمعهاّمنّاألساسّ

ّ.الطريقةّمثلّالتكاليفّالنهائيةبنفسّ
 التجديدات واإلصالحات  الرئيسية. 7

ّواإلصالحات86-03ّّ ّالتجديدات ّمع ّالتعامل يتم
ّمثلّ ّاألصل ّعمر ّمن ّتطيل ّالتي الرئيسية

ّقيمةّ ّإضافة ّوتتم ّالمال، ّرأس تكوين
ّاألصلّ ّقيمة ّإلى ّوالتجديدات اإلصالحات

ويمكنّتطبيقّمثالّتكاليفّ.ّقبلّإجراءّالعمل
الملكيةّعندّاستحواذّأصلّبشكلّمباشرّّنقل

ّتكونّ ّأن ّباستثناء ّفقط ّالحالة، ّهذه في
التكاليفّمتكبدةّخاللّعامّواحدّبخالفّعامّ

ّاالستحواذ ّقيمةّ. ّتكون ّأن ّالمفترض ومن
ّللقيمةّ ّمساوية ّالمال ّرأس إصالحات
المخفضةّللخدماتّالمتزايدةّالتيّستنتجّعنّ
ّزيادةّ ّطريق ّعن ّذلك ّكان ّسواء األصل،

ّالمتبقيةّال ّالسنوات ّمن ّسنة ّكل خدماتّفي
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منّمدةّالحياةّاألولية،ّأوّإطالةّمدةّالحياة،ّ
ّ.أوّكالهما

يمكنّتحليلّقيمةّإصالحاتّرأسّالمالّمن86-08ّّ
خاللّدمجّالقيمةّمعّاألصلّالمعنيّوتغييرّ
ّوالدخلّ كافةّحساباتّالخدماتّالتيّستقدم،
ّالثابتّلألصولّ الناتجّواستهالكّرأسّالمال

ّمجتمعةوالص ّبها ّالقيام ّيتم ّالتي ّيانة ومعّ.
،ّفمنّالممكن7ّ-86ذلك،ّوكماّيبينّالجدولّ

ّاألصلّ ّأجل ّالحساباتّمن ّتغادر ّأن أيضا
ّتحليلّ ّخالل ّمن ّببساطة ّتجميعهم ّتم حيث
ّلوّ ّكما ّمباشرتها ّيتم ّالتي ّللصيانة منفصل

ّ.كانتّترتبطّبأصلّجديدّكليا
 دىاألعمال قبل االنجاز للمشروعات طويلة الم. 8

86-04ّّ ّالجدول ّالنهائية1ّّ-86يتعلق ّقيمته بأصل
ّأربع866ّ ّمدة ّطوال ّإنشاؤه ّيتم ّلكي ،
ّسنوات ّافتراضّ. ّأن ّهو ّاالحتماالت وأحد

ّتسجيلّ ّيتم ّأن ّيجب ّالتضخم، ّوجود عدم
ّ ّالعمل ّالسنوات86ّّتقدم ّمن ّسنة ّكل في

ومعّذلك،ّباالتفاقّمعّفكرةّتخفيضّ.ّاألربع
نظرّبديلةّالدخلّفيّالمستقبل،ّفهناكّوجهةّ

لنفترضّأنهّهناكّنسبةّخصمّ.ّهيّاألفضل
ّوفيّكلّعام،ّ ّفيّالمائة، تصلّإلىّخمسة
تكونّقيمةّاألصلّالمكتملّفيّكلّسنةّمنّ

ّ ّسنة ّمن 3ّّالسنوات ّسنة ّهي4ّحتى ،
378.5ّ ،353.3ّ ّمنها316.8ّ، ّكل ّيتراكم ،
،ّعلىّالتوالي،ّوبعدّثالثةّسنوات866ّلقيمةّ

ّا ّيكون ّواحدة، ّسنة ّأو ّسنتين ّفيّأو لتراكم
يعنيّتقسيمّكلّمنّهذهّ.ّفيّالمائة8ّالقيمةّ

ألربعةّأنهّحتىّلوّوضعتّكمياتّمتساويةّ
منّالعملّفيّكلّعام،ّفيجبّأنّتكونّالقيمّ

ّ ّتسجيها ّيتم 34.8ّالتي ،38.3ّ ،37.0ّ،
86.6ّ ّيكونّ. ّفسوف ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّقدّ ّالعمل ّإلى ّالعودة ّعن ّناتج ّدخل هناك
ّبالفعل ّوضع ّس. ّيقدم ّزمنيةّوسوف لسلة

ّ ّوالدخولّاألخرىّالبالغة ،8.8ّللعملّالمنفذ،
فيّكلّمنّالسنواتّمنّاثنينّإلى3.8ّ،7.3ّّ

أربعةّإلعطاءّقيمةّالبناءّالمكتملّجزئياّمثلّ
34.8ّ ،16.7ّ ،338.1ّ ،866.6ّ ّهيّ. هذه

ّالمكتملّ ّالبناء ّمشتري ّسيكون ّالتي القيم
جزئياّعلىّاستعدادّلدفعّمقابلها،ّونظراّألنهّ

ّالمنتهيّسوفّيتخ ّالبناء ّمن ّالدخل ّعن لى
ّ.لمدةّتصلّإلىّثالثّسنوات

 تقييم تقدم العمل على مدى عدة سنوات: 9-20الجدول 
ّ%8سعرّالخصمّ

3ّسنة4ّّسنة8ّّسنة3ّّسنةّّ
ّقيمةّالمنتجّالنهائيّفيّكلّسنة

ّ(ربعّالقيمةّالنهائية)قيمةّنشاطّالبناءّ
ّالمنفذالدخلّالناتجّعنّالعملّ

3ّفيّالسنةّ
8ّفيّالسنةّ
4ّفيّالسنةّ

ّقيمةّالسنةّاألخيرة

37.5ّ
34.8ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

34.8ّ

353.3ّ
38.3ّ
ّ
88ّ
ّ
ّ

16.7ّ

316.8ّ
37.0ّ
ّ
8.4ّ
8.4ّ
ّ

338.1ّ

866.6ّ
86.6ّ
ّ
8.3ّ
8.3ّ
8.3ّ

866.6ّ
 بها المالك مالمساكن التي يقي. 9

ّيجب86-03ّّ ّأنه ّإلى ّالحساباتّالقومية ّنظام يشير
ّ ّيتم ّللمساكنّأن ّالمحتسب ّاإليجار تضمين

ّاإلنتاجّ ّحدود ّفي ّمالكوها ّبها ّيقيم التي
ّالمنزلي ّاالستهالك ّمن ّوكجزء ّالموقفّ. في

ّلهذهّ ّإيجاريه ّسوق ّفيه ّتوجد ّال الذي
الممتلكاتّأوّوجودّسوقّواحدّمحدودّللغاية،ّ

ّذلك ّالصعبّتنفيذ ّمن ّيكون ّنتائجّ. توضح
ّ ّالدول ّبين ّتجرى ّالتي ّفيّ)المقارنات كما

ّالدوليةب ّالمقارنات ّرنامج ّالتقنياتّ( أن
ّشديدةّ ّنتائج ّعن ّتسفر ّالمستخدمة المختلفة
ّالتقنياتّ ّاستخدام ّفإن ّأيضا، ّوهنا التباين،

ّ.الموضحةّفيّهذاّالفصلّقدّتكونّمفيدة
ّفمن86-08ّّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّلألرض وبالنسبة

لألرضّالتي386ّّالممكنّأنّنستخلصّقيمةّ
كلّسنة86ّّيّهوّعائدهاّمنّالريعّاالقتصاد

وفيّحينّأنّالمنازلّالحديثةّ.ّبشكلّمستمر

الّتدومّإلىّاألبد،ّفإذاّافترضّأنهاّتستمر،ّمثال،ّ
ّعاما،ّ ّخمسين ّلمدة ّالخصم ّعامل ّتطبيق يتم
ّاألصلّ ّلقيمة ّمساهمات ّيقدم ّالفترة ّهذه وخالل

ّومرة ّالنهاية، ّفي ّللغاية ّضئيلة أخرىّّالتيّهي
ّالم ّقيمة ّكانت ّإن ّيفترضّأنه، ّفقد ،220ّنزل

وبالنظرّإلىّأنّ.86ّيكونّاإليجارّالمحتسبّهوّ
سوقّالمنازلّأفضلّبكثيرّمنّالمساكنّالمؤجرة،ّ
وهذاّقدّيقدمّأيضاّمصدرا ّللبياناتّالمفيدةّوالقابلةّ

ّللحساباتّالقومية ّمزعجة ّلمنطقة ّللمقارنة ومعّ.
ّاألسلوبّبحذرّحيثّ ّهذا ّفينبغيّاستخدام ذلك،

ّيتمّشراءّالم نازلّفيّانتظارّتحقيقّأنهّغالباّما
مكاسبّحيازةّحقيقيةّكبيرة،ّكماّينبغيّاالعترافّ
ّإيجارّ ّيتضمن ّما ّعادة ّالمنزل ّإيجار بأن

ّ.األرض
 عقد التأجير المالي. 10
ّالمستقبلي86-00ّّ ّالدخل ّتخفيضّتدفقات ّعملية تنطبق

لتحديدّالقيمةّالحاليةّعلىّاألصولّالماليةّفضالّ
ّ ّالمالية، ّغير ّاألصول ّمعّعن ّاالتفاق وبمراعاة
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علىّمدىّفترةّخمس3666ّّالبنكّالقتراضّ
سنواتّبنسبةّفائدةّخمسةّفيّالمائة،ّويكونّ

ّ ّللبنك ّسيدفع ّالذي ّاإلجمالي 3366ّالمبلغ
ولكن،ّكماّيبينّالجدولّ.ّسنويا886ّبمعدلّ

ّمن86-36ّّ ّشهر ّكل ّمدفوعات ّتتألف ال
ّالقرضّ ّأصل 866ّّسداد 86ّوالفوائد إنّ.

ّ ّمستحقة ّالمتبقي،ّالفائدة ّالرصيد ّعلى الدفع
ّالسنةّ ّفي ّيكون ّما ّأعلى ّتكون ّفهي ولذلك

ّالماضية ّالسنة ّفي ّوصفر ّ)األولى، وهذاّ.
ّالفصل ّفي ّالمستخدم ّالتبسيط ّنتيجة ومنّ.

ّبشكلّ ّالعملية،ّسوفّتحتسبّالفائدة الناحية
ّستكونّ ّالماضي ّالعام ّفي ّوحتى يومي،

ّالدفع ّمستحقة ّبعضّالفوائد ّفإنّ. ومعّذلك،
ّالفائدةّّالطريقة ّبين ّالرصيد ّبها ّيتغير التي

ّمثلّ ّالوقت ّبمرور ّاألصلي ّالقرض وسداد
ّ(.القرضّمقتنياتّسريعة

86-07ّّ ّجدول ّوراء ّالحساب ّيمكن36ّّ-86إن ال
ّعنّأيّمنّالجداولّاألخرىّفيّهذاّ تمييزه
الفصلّمماّيدلّعلىّأنّإتباعّنفسّاألسسّ
ّباألصولّ ّيتعلق ّفيما ّالمالية ّاألصول لتقييم

ّالما ّليةغير ّيمكنّ. ّالتي ّالمنهجية ونفس
ّفيّ ّالمساهمة ّحجم ّأن ّإلظهار استخدامها
اإلنتاجّهوّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّوحجمّ

ّأنّ ّويمكن ّفائضّالتشغيل ّصافي ّفي مساهمته
ّالمدفوعّ ّالمبلغ ّحجم ّأن ّإلظهار ّأيضا تستخدم

كالّمنّ.ّللبنكّهوّسدادّرأسّالمالّوحجمّالفائدة
ّّو ّالثابت ّالمال ّرأس ّرأسّاستهالك ّسداد سمة

المالّفيّحساباتّالتراكمّكتغييرّفيّقيمةّأسهمّ
ّاألصول ّفائضّ. ّصافي ّفي ّالمساهمات كانت

ّوتمّ ّالدخل ّتدفقات ّعن ّعبارة ّوالفائدة التشغيل
ّ.توضحيهاّفيّالحساباتّالجارية

تعتبرّهذهّاالزدواجيةّهامةّوخصوصاّعندّحيازة86-05ّّ
ة،ّفيّهذهّالحال.ّأصلّطبقاّلعقدّاإليجارّالمالي

إلظهارّكالّمن36ّّ-86يمكنّاستخدامّالجدولّ
ّالقروضّ ّفي ّوالتغير ّاألصول، ّقيمة ّفي التغير

يعتمدّتحليلّفائدةّالتكاليفّ.ّالمأخوذةّلدفعّثمنها
ّهذاّ ّعلى ّاألصول ّلشراء ّاالقتراض ّمزايا عن

ّالحساب ّمن ّالنوع ّمنّ. ّاألصل ّيتمكن ّلم ما
ّفيّاإلنتاج،ّحيثّ المساهمةّعلىّاألقلّبقدرّما

ائدّالمستحقةّللمقرض،ّفإنّهذاّليسّاستثمارا ّالفّو
ّكافيةّ ّأموال ّلديه ّمنتجا  ّكان ن ّوا  ّحتى لشراءّاألصولّدونّاالقتراض،ّفمنّالمفيدّإجراءّجيدا ،
مثلّهذهّالتحاليلّحيثّأنّبديلّاستحواذّاألصلّ
هوّتحويلّاألموالّإلىّأصلّإماّلكسبّدخال ّأوّ

ّ.لتقديرّوتحقيقّمكاسبّالحيازة
 حالة القرض المالي: 10-20جدول 

ّ%8سعرّالخصمّ
ّ:المشاركةّفيّقيمةّاألصلّمنّاألرباحّفي
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 الجدول التكميلي لخدمات رأس المال. و
ّقد86-01ّّ ّيكون ّأن ّيمكن ّجدول ّالجزء يصفّهذا

تمّجمعهّلمقارنةّالبياناتّالقادمةّمنّجداولّ
ّالقومية ّإجماليّّالحسابات ّلعناصر الموحدة

ّتطبيقّ ّمن ّالمشتقة ّتلك ّمع ّالمضافة القيمة
نظريةّخدماتّرأسّالمالّلبياناتّالحساباتّ

ّالمال ّرأس ّأسهم ّفي ّالقومية ّعرضّ. قبل
الجدول،ّعلىّالرغمّمنّأنهّمنّالمناسبّأنّ
ّالمبسطةّ ّاالفتراضات ّمختلف ّبإيجاز نذكر
ّالجزءّ ّفي ّالرقمية ّاألمثلة ّوراء ّتكمن التي

ّالتيّالسا ّواالفتراضات ّالفصل، ّهذا ّمن بق
ّجديّ ّتقدير ّفي ّتماما  ّمالئمة ّتكون ّ:وأهمهاّماّيلي.ّلتدفقاتّخدماتّرأسّالماللن

ّإنّكانّأيّ .أّ ّمختلفة ّسوفّتظهرّأرقام بشكلّما
ّأوّ ّالسنة ّلبداية ّحسابها ّسيتم ّالتي ّالجداول من

ّمنتصفها ّأو ّنهايتها ّمنتصفّ. ّالتدفقات تحتاج
ّلبدءّالسنةّأنّتكونّبمقدارّن صفّسعرّالخصم

ّ.أرقامّالسنة،ّعلىّسبيلّالمثال
االفتراضاتّبأنهّالّيوجدّتضخمّفيّالسعرّسواءّ .بّ

ّغيرّ ّمختلفة ّأصول ّبين ّأو ّشامال ّذلك كان
ّواقعية ّحركاتّ. ّعن ّالناتجة ّالتغيرات تحتاج

السعرّإلىّأنّيتمّتحديدهاّبشكلّمنفصلّوتدرجّ
 .فيّحسابّإعادةّالتقييم

يلّالعامّلمنهجّالكفاءةّيجبّأنّالّيتمّأخذّالتفض .جّ
ّرأسّالمالّليعنيّأنّ ّقيمة ّللعمرّلتحديد بالنسبة
ّللسن،ّ ّبالنسبة ّانخفاضّاألسعار المعلوماتّعن

ّذلك ّيجبّتجاهل ّهذا، ّمثل ّيوجد ّعندما وكانّ.
ّللعمرّ ّبالنسبة ّالبحثّعنّنمطّالكفاءة الحلّهو
ّاألسعار ّفي ّالملحوظ ّاالنخفاض ّيوافق .ّالذي

ّالتّو ّهذا ّمثل ّتحقيق ّهذاّوعند ّيخطر ّفقد افق،
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ّللعمرّحيثّالّ ّبالنسبة ّانخفاضاتّالكفاءة خيار
 .توجدّمعلوماتّعنّسعرّالموافقة

ّالمالئم86-76ّّ ّالتفاصيل ّمستوى ّحول ّسؤال هناك
ّاألصول ّفي ّالستخدامه ّمنتجاتّ. فهناك

ّتبدوّ ّالتي ّالمنتجات ّوحتى ّجدا، متنوعة
ّيكونّ ّفقد ّالطائرات، ّمثل ّمشابهة، ظاهريا

ّ ّمواصفات ّتمامالديها ّمختلفة ّهيّ. هذه
نّاستخدمتّأيّ ّوا  ّالتيّيجبّحلها ّاألصولالمشكلة ّأسهم ّرقم ّلتحديد ّوسيلة ّيكونّ. وقد
ّغيرّ ّلمعلومات ّمصدرا  ّالنهائي االختيار
ّيؤديّإلىّتكلفةّ ّقد ّأوّعلىّالعكس، دقيقة،

ّ.مواردّإضافيةّلتحسنّطفيفّفيّالنتائج
تمّعرضّالمستوىّاألولّمنّالتفاصيلّالتي86-73ّّ

ّيمك ّالجدول ّفي ّبحثها 33ّ-86ن وهذاّ.
ّالمضافةّ ّالقيمة ّعن ّالمعلومات يفترضّأن

ّمتاحة ّالمؤسسي ّالقطاع ّقبل ّمن ويمكنّ.
ّللشركاتّ ّالتشغيل ّفائض ّأرقام ّهذه مقارنة
ّبالنسبةّ ّالمالية ّوالشركات ّالمالية غير
لخدماتّرأسّالمالّمنّاألصولّالثابتةّالتيّ

ّتعدلّ ّالتي ّالقطاعات ّهذه ّقبل ّمن تستخدم
ّالطبيعيةّحس ّللموارد ّبالنسبة ّالضرورة ب

ّوالمخزونات ّأرقامّ. ّتتساوى ّأن ويجب
ّالربحيةّ ّغير ّوالمؤسسات ّالعامة الحكومة
الخدميةّالمنزليةّفيّبياناتّالحساباتّالقوميةّ

ّالمال ّرأس ّخدمات ّوبيانات ّألنّ. وذلك
ّعلىّاألصولّ ّرأسّالمال ّعودة ّعدم اتفاقية
ّيتم ّالسوقي ّغير ّاإلنتاج ّفي ّالمستخدمة
ّكمجموعّ ّاإلنتاج ّتقدير ّيتم ّعندما تضمينها

ّالتكاليف ّفائضّ. ّإجمالي ّفإن ّلذلك، ونتيجة
ّالثابتّ ّرأسّالمال ّاستهالك ّيساوي التشغيل

ّ ّصفر ّفائضّالتشغيل ّيكونّ)وصافي وربما
ّفائضّالتشغيلّ ّمن ّكمياتّصغيرة باستثناء

ّالثانوية ّالسوق ّإنتاج ّمن ّقادمة ّأنّ(. يجب
ّللمسا ّالمال ّرأس ّخدمات ّاألسريةّتوافق كن

الفائضّالتشغيليّلألسر،ّورقمّخدماتّرأسّ
ّالمنزليةّ ّالفردية ّللمؤسسات ّبالنسبة المال
ّرقمّ ّمع ّمقارنة ّتكون ّأن ّهو األخرى

ّ ّالمختلط ّللدخل ّالقومية والتيّ)الحسابات
ّالعملّ ّتعويض ّعنصر ّتشمل ّأن يجب

ّ(.أيضا
 ملمخطط الجدول التكميلي المحت: 11-20جدول 

ّالصافيّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّكلي/ّإجماليّبياناتّالحساباتّالقومية
ّإجماليّالقيمةّالمضافة

ّتعويضّالعاملين
ّالدخلّالمختلط
ّفائضّالتشغيل

ّالمؤسساتّغيرّالمالية
ّالمؤسساتّالمالية
ّالحكومةّالعامة

ّالمؤسساتّغيرّالربحيةّالخدميةّاألسرية
ّالمشروعاتّاألسرية

ّالدعمّعلىّاإلنتاجّالضرائبّناقص

ّّّ

ّخدماتّرأسّالمال
ّاألصولّالثابتة
ّ(باستثناءّالمشروعاتّاألسرية)إجراءاتّالسوقّ

ّالمؤسساتّغيرّالمالية
ّالمؤسساتّالمالية
ّالحكومةّالعامة

ّالمؤسساتّغيرّالربحيةّالخدميةّاألسرية
ّالمشروعاتّاألسرية

ّالمساكن
ّالمؤسساتّالفرديةّاألخرى

ّالمواردّالبشرية
ّالمخزونات

ّعائدّرأسّالمالّانخفاضّالقيمةّخدماتّرأسّالمال

ّ
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قياس نشاط الشركة: الفصل الحادي والعشرين
 مقدمة. أ

ّالجوانبّ 25-5 ّمناقشة ّهو ّالفصل ّهذا ّمن الغرض
الخاصةّبالشركاتّفيّكلّمنّقطاعاتّالشركاتّ

ويستهلّالفصلّالمناقشةّفيّالماليةّوغيرّالمالية؛ّ
القسمّبّبتناولّديموغرافياّالشركات؛ّكيفّنشأتّ
وكيفّتتوارىّوكيفّيحدثّاالندماجّبينّبعضهاّ

والنتائجّالمترتبةّعلىّهذهّاإلجراءاتّفيّ.ّالبعض
ّذاتّ ّجميعها ّتكون ّتكاد ّالحساباتّالقومية نظام
ّفيّ ّالملكية ّلحقوق ّالمالك ّحيازة ّبقيد صلة

ّبعضّال ّإعادةّالشركاتّوفي ّإلى حاالتّتتطرق
ّ.تصنيفّاألصولّوالخصومّبينّالقطاعات

ّالفرعيةّ 25-2 ّالقطاعات ّببعض ّج ّالقسم يعنى
ّفعالّ ّبشكل ّذلك ّوضع ّيمكن ّوكيف بالشركات

ّ.موضعّالتحليل
ّفيّ 25-0 ّالشركات ّبين ّالعالقات ّفي ّد ّالقسم ينظر

ّجانبّ ّويهتم ّالعالم؛ ّبقية ّوفي ّالمحلي االقتصاد
ّالعّو ّبنواحي ّالقسم ّهذا ّمن ّوباشتقاقّكبير لمة

ّ.المؤشراتّذاتّالصلة
ّفيّ 25-2 ّالمناقشة ّجوانب ّبعض ّهـ ّالقسم يستدعي

ّالتفصيلّ ّمن ّبمزيد ّويناقش ّالعشرين الفصل
ّ.مساهمةّاألصولّفيّاإلنتاج

ّعلىّالضائقةّ 25-1 ّالمترتبة ّفيّالنتائج ّو ّالقسم ينظر
ّالتصحيحيّ ّاإلجراء ّوأثار ّوتضمينات المالية

ّ.يةبالنسبةّللقيدّفيّنظامّالحساباتّالقوم
25-1 ّ ّاألخير ّالقسم ّّ–يغطي ّز موضوعّّ–القسم

ّمعاييرّ ّلنشوء ّبالمناقشة ّويتطرق ّأخر مختلف
ّالعديدةّ ّالسنوات ّمدى ّعلى ّالتجارية المحاسبة
ّإيجادّ ّعملية ّتكون ّأن ّيمكن ّوكيف الماضية
ّعلىّ ّالمساعدة ّفي ّمفيدة ّعملية ّجديدة معايير
ّالحساباتّ ّنظام ّنطاق ّفي ّجديدة ّنهج وضع

ّ.القومية
 حول المصطلحاتمالحظة . 1

ّهوّموضحّفيّالقسمّبّمنّالفصلّالرابع،ّ 25-1 كما
ّالحساباتّ ّفيّنظام ّيستخدم ّشركة فإنّمصطلح
القوميةّليشملّمجموعةّمتنوعةّواسعةّمنّالنماذجّ
ّذلك،ّ ّعلى ّوعالوة ّالمؤسسية؛ ّللوحدات القانونية

ّ ّالتعبير ّمنشأة"فإن ّبأنشطةّ" ّيتعلق ّفيما يستخدم
عادةّالمصطلحّّوفيّحينّأنّالشركةّهي.ّاإلنتاج

المفضلّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّإالّأنّوثائقّ
ّ ّلمنظمةّّ–أخرى ّالمعياري ّالتعريف والسيما

ّاألجنبيّ ّلالستثمار ّوالتنمية ّاالقتصادي التعاون
ّمنشأة"تميلّإلىّاستخدامّّ–BDّالمباشرّ أكثرّ"

ّ ّشركة"من ّالسجلّ". ّفإن ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّماّ ّعادة ّالشركات ّأو ّالمنشآت الخاصّبكافة
يسمىّسجلّاألعمالّالتجاريةّوذلكّعلىّالرغمّ

ّ ّمصطلح ّأن ّالتجارية"من ّاألعمال ليسّ"
ّالحساباتّ ّفي ّاالستخدام ّشائع مصطلحا 

ّالقومية ّالمصطلح. ّفإن ّالفصل، ّهذا اتّوفي
ّأيّ ّيتضمن ّأن ّبدون ّيستخدم ّجميعها الثالثة

ّ.اختالفّبينهم
 ديموغرافيا الشركات. ب

ّقائمةّ 25-1 ّإمساك ّيماثل ّبالشركات ّقائمة إمساك
ّأنهّ ّحيث ّمن ّبالبلد ّالموجودين ّاألفراد لكافة
ّإلىّ ّتأتي ّوهي ّالجديدة ّالشركات ّلقيد ّالتيّضروريا  ّأيضا  ّالشركات ّتلك ّولقيد ّالوجود عالم

نشاطها؛ّويكونّالسجلّالتجاريّتتوارىّويتوقفّ
ّيقتفيّ ّمنّحيثّأنه ّإدارية ّوظيفة ّبمثابة عادة
ّاالقتصادّ ّفي ّالموجودة ّالتجارية ّاألعمال أثر
ّاألساسيّ ّاإلطار ّيعد ّأخر ّجانب ّمن ولكنه
ّالموجهةّ ّاالستقصائية ّللدراسات ّبالنسبة للعينة

وبالتالي،ّمنّالطبيعيّ.ّناحيةّاألعمالّالتجارية
ّتجاري ّلسجل أنّيشملّمعلوماتّعنّّبالنسبة

ّيتعلقّ ّفيما ّذلك ّإلى ّوما ّوموقع ّوحجم نشاط
ّيدونّمالحظاتّعندماّ بأيّنشاطّتجاري،ّكما
يتغيرّالنشاطّالرئيسيّلشركةّمنّنوعّنشاطّإلىّ

ّأخر ّنشاط ّيشملّ. ّقد ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّالروابطّ ّعن ّمعلومات ّأيضا  ّالتجاري السجل
ّمنّ ّغيرها ّمع ّشركة ّلدى ّتكون ّقد التي

ّ.اتّالمقيمةّوغيرّالمقيمةالشرك
 إنشاء الشركات. 1

يمكنّأنّتأتيّالشركاتّلعالمّالوجودّبعددّمنّ 25-6
ّكانتّ ّما ّتصبح ّعندما ّيكون ّأحدها الطرق؛
ّاألسرّ ّقطاع ّنطاق ّداخل ّفردية ّمنشأة ّبسجلّسابقا  ّمدرجة ّأو ّمساهمة ّشركة المعيشية

مثلّمتىّّ–وعمليةّالتأسيسّنفسهاّ.ّ)الشركات
ذلكّأوّكيفّيجعلّساريّقدّأوّالبدّأنّيحدثّ

ّ ّالشركاتّّ–المفعول ّقانون ّعلى تتوقف
ّالمعني ّالبلد ّفي ّبه ّالمعمول ّيحدثّ(. وعندما

ّفيّ ّكانت ّالتي ّوالخصوم ّاألصول ّفإن ذلك،
السابقّجزءّغيرّمميزّمنّاألسرةّالمعيشيةّيتمّ
ّالشركة ّوخصوم ّأصول ّوتصبح ّبينها .ّالفصل

ّهذهّ ّعلى ّالسيطرة ّعن ّالتخلي ّمقابل وفي
وعنّالمسئوليةّعنّالخصوم،ّتكتسبّّاألصول،

ّالشركةّ ّفي ّملكية ّحقوق ّالمعيشية األسرة
ّبالضبطّفيّ ّتكونّفيّالبدايةّمساوية الجديدة،
ّللشركة ّالمنقولة ّوالخصوم ّلألصول .ّالقيمة

ّمساهمةّ ّشركة ّما ّمنشأة ّتصبح ّأن وبمجرد
ّاألسرةّ ّفإن ّللشركات ّالتجاري ّبالسجل مدرجة

ّالحقّفيّالمعيشيةّالمالكةّالّتعدّبعدّذل كّلها
ّمسئوليتهاّ ّمن ّيعد ّولم ّباألصول المطالبة
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الخصوم،ّولكنّبدال ّمنّذلك،ّتملكّحقوقّالملكيةّ
ّ.فيّالشركة

ّتجاريّ 25-50 ّنشاط ّإنشاء ّبساطة ّبكل ّفرد ّيقرر ربما
ّفيّالعمليات؛ّ ّكيانّقانونيّوالبدء ّإنشاء ومنّثم
بادئّذيّبدء،ّقدّالّيكونّهناكّأصولّللكيانّأوّ

ّا ّولكنّحيثّأن ّتتراكمّخصوم ألصولّوالخصوم
ّالمالكّ ّملكية ّحلوق ّوتتغير ّللشركة ّتنتمي فإنها

ّلذلك ّتبعا  ّهناكّ. ّيكون ّقد ّواسع، ّنطاق وعلى
اتفاقّماّبينّعددّمنّالوحداتّأحدهاّأوّأكثرّمنّ
وحدةّتقترحّخطةّللنشاطّالتجاريّوأحدهاّأوّأكثرّ

ّالعمليات ّبتمويل ّتقبل ّمنهم ّوحدة ّمن ويترتبّ.
ّ ّرسمي ّاتفاق ّأي ّتقسيمّعلى ّبشأن التقرير

ّتقسيمّ ّوكذلك ّالشركة ّنشاط ّمن المكافآتّالعائدة
ّالمسئوليات ّعلىّ. ّالجديدة ّالشركة ّأصول وتقيد

ّتجاهّأنهاّفيّحيازةّالشركةّويقيدّكذلكّقدرا ّمنّحقوقّ ّكخصوم ّالشركة ّفي ّالمتكبد ّالمالك ملكية
ّ.األطرافّالمتعهدينّبالتمويل

ّللشركةّإصدار 25-55 أسهمّّليسّمنّالضروريّبالنسبة
حتىّيكونّاالتفاقّعلىّحصةّاألرباحّالناتجةّمنّ
ّالتعاونيةّ ّفالجمعيات ّملزما ؛ ّالشركة أنشطة
ّعلىّ ّمثالين ّالمحدودة ّالمسئولية ّذات والشراكات
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّيعاملها ّالتي الوحدات
ّبهاّ ّيتم ّالتي ّالطريقة ّأن ّشركاتّرغم ّأنها على

لىّالرغمّمشاركةّاألرباحّبينّالمالكينّواضحةّع
ّ.منّعدمّوجودّأسهمّبشكلّرسمي

ّالوجودّ 25-52 ّحيز ّإلى ّالشركات ّتأتي ّأن ّكذلك يمكن
ّقبلّ ّمن ّأو ّالحكومة ّقبل ّمن ّمبادرة ّخالل من
مؤسسةّغيرّهادفةّللربحّتخدمّاألسرّالمعيشيةّأوّ
ّإلىّ ّوباإلضافة ّأخر؛ ّاقتصاد ّفي ّوحدة ّقبل من
ّمنّ ّإلىّحيزّالوجود ّيجوزّأنّتأتيّشركة ذلك،

ّ ّتقسيم ّسلفاّ خالل ّموجودة ّشركة ّهذهّ. وتناقش
ّاالندماجاتّ ّعنوان ّتحت ّأدناه اإلمكانية

ّ.واالستحواذات
 فسخ الشركات/ تصفية. 2

ّمنّ 25-50 ّيمكن ّعديدة ّطرق ّهناك ّمماثلة، بصورة
خاللهاّللشركاتّأنّتخرجّمنّحيزّالوجود؛ّوأولىّ
هذهّالطرقّعندماّيتمّتصفيةّكيانّماّبعدّإعالنّ

ّ)إفالسه .ّ ّبالضبط ّلبلدّوالعملية ّبلد ّمن تختلف
فيّبعضّالبلدان،ّيعنيّإعالنّاإلفالسّأنّ.ّأخر

ّعلىّالفورّومنّ ّوأنّتوقفّالمتاجرة ّالبد الشركة
ّعمليةّتصفيةّشؤونها وفيّبلدانّأخرى،ّ.ّثمّتبدأ

قدّيكونّهناكّفترةّتأخيرّمسموحّبهاّحيثّيكونّ
ّنفسّ ّفي ّالتجارة ّالستكمال ّفرصة ّالشركة أمام

ّاس ّفيه ّتحاول ّالذي نعاشهّالوقت ّوا  ّمركزها وعندماّ(.ّوفقطّإذاّلمّيؤتيّذلكّثمارهّيتمّتصفيتهاتعادة
يتمّتصفيةّشركةّمعينة،ّفإنّالمصفيّأوّالحارسّ

الوحدةّالمسئولةّعنّإدارةّعمليةّتصفيةّ)القضائيّ
يقومّببيعّكافةّأصولهاّثمّيوزعّالعائداتّ(ّالشركة

ّمنّ ّالشركة ّفي ّمطالبات ّلهم ّالذين ّأولئك بين

ّم ّأمر ّقضائياّ خالل ّسلفا  ّحدد ويكونّ.
ّتوزيعّ ّيتم ّمن ّأخر ّهم ّدائما  ّبينهمالمساهمون ّالعائدات ّفيهاّ. ّتكون ّالتي ّالحالة وفي
ّأنّ ّجدا  ّالشائع ّمن ّفإنه ّمفلسة الشركة

ّالمساهمينّالّيحصلونّعلىّشيء وفقطّفيّ.
ّعاتقّ ّعلى ّيكون ّللغاية ّاستثنائية حاالت
ّتوفيرّأموالّحتىّ ّتجاه ّما المساهمينّمسئولية
ّعلىّ ّاألخرى ّوااللتزامات ّالخصوم ّتسوية يتم

ّ.الشركة
ّقبلّ 25-52 ّمن ّطواعية ّشركة ّتصفية ّيتم ّأن يمكن

ّاألصولّ ّبيع ّيتم ّذلك ّيحدث ّوعندما مالكها؛
ّكلّ ّألسهم ّتبعا  ّالمالكين ّبين ّالعائدات ذاّكانتّالشركةّمنّضمنّ.ّمنهمّفيّالشركةوتقسم ّيمكنّوا  ّفإنه ّأسهم، ّأصدرت ّقد ّالتي الشركات

ّفقط ّمنّّتصفيتها ّواضحة ّأغلبية ّوافقت إذا
المساهمينّأوّإذاّماّاقتنيتّأغلبيةّواضحةّمنّ
ّمنّ ّكافي ّصغير ّعدد ّقبل ّمن ّأوال  ّاتفاقّاألسهم ّإلى ّتصل ّأن ّلها ّيمكن ّالتي الوحدات

ّ.يقضيّبتصفيةّالشركة
الّحاجةّألنّتكونّحيازةّجميعّاألسهمّبشركةّ 25-51

ّإجراءّتمهيديّحتىّتخرجّالشركةّمنّحيزّ ما
ّفق ّمنّالوجود؛ ّأقل ّبعدد ّببساطة ّتستمر د

.ّالمساهمينّأوّحتىّكشركةّخاصةّغيرّمدرجة
ّهيّ ّمدرجة ّمساهمة ّكشركة ّالبقاء ّمن والميزة
أنّهناكّحدّلمسئوليةّالمالكينّفيماّيتعلقّبسدّ
ّللشركة ّالعمومية ّالميزانية ّفي ّنقص .ّأي

ّمجموعةّ ّأو ّيرغبّفرد ّعندما ّفحتى وبالتالي،
ّالش ّعلى ّالسيطرة ّفي ّاألفراد ّفقدّمن ّكلها ركة

يختارونّببساطةّأنّيجعلوهاّشركةّغيرّمدرجةّ
ّوهيّ ّمحدودة ّذاتّمسئولية ّتبقىّشركة ولكنها
ّشركةّ ّالشركة ّجعل ّمع ّتأتي ّالتي المسئولية

ّ.مساهمةّعندّالتأسيس
ّتخرجّ 25-51 ّأن ّخاللها ّمن ّيمكن ّثالثة هناكّطريقة

ّخاللّ ّمن ّوهي ّأال ّالوجود ّحيز ّمن الشركة
ّوذلكّع ّأخرى، ّمعّشركة ّمنّدمجها لىّالرغم

أنّاالندماجّالّيتضمنّبشكلّتلقائيّأنّالشركةّ
ّالشركات ّسجل ّمن ّتخرج ّالمندمجة وهذاّ.

ّتحتّ ّأدناه ّالنقاشّحوله ّسيتم ّأيضا  الموضوع
ّ.عنوانّاالندماجاتّواالستحواذات

 التأميم والخصخصة. 3
ّمنّ 25-51 ّلعدد ّشركة ّتمتلك ّأن ّالحكومة ّتقرر قد

ّشعرتّأنهّمنّالمص لحةّاألسباب؛ّسواءّألنها
العامةّللحكومةّأنّتسيطرّعلىّالشركةّأوّفيّ
.ّاستجابةّلضائقةّماليةّأوّلدوافعّسياسيةّأخرى

ّإلىّ ّالشركة ّملكية ّتنتقل ّذلك، ّيقع وعندما
ّالملكيةّ ّحقوق ّالحكومة ّتكتسب ّأي الحكومة،
ّفيّ ّتبقى ّالشركة ّأصول ّولكن ّالشركة، في
ّتأميمّ ّالحكومة ّتقرر ّلم ّما ّالعمومية ميزانيتها

ّوأ ّفيّنفسّالوقتالشركة ّنّتحلها وفيّكثيرّ.
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ّالحكومةّ ّتقوم ّقد ّليسّدائما ، ّولكن ّاألحيان من
بتسديدّدفعاتّللمالكينّالسابقينّللشركةّولكنّذلكّ
ّبالنسبةّ ّنظرهم ّوجهة ّمع ّبالضرورة ّيتوافق ّال قد

وماّلمّيتمّحلّالشركة،ّفإنّعمليةّ.ّللسعرّالعادل
ّمنّ ّالشركة ّملكية ّفي ّتغير ّإلى ّتؤدي التأميم

ّاألصولّالّو ّولكن ّالحكومة ّإلى ّالخاصة حدات
والخصومّالخاصةّبالشركةّتبقىّمملوكةّمنّقبلّ

ّالشركة ّالشركةّ. ّفي ّالمالكين ّملكية ّحقوق وتقيد
ّالمالي ّالحساب ّفي ّمعاملة ّأنها ّعلى ّأنّ. كما

ّالشركةّ ّوخصوم ّألصول ّتصنيف ّإعادة هناك
ّالخاصّ ّالفرعي ّالقطاع ّمن ّتأميمها الجاري

ّا ّالقطاع ّإلى ّذلكّالقومي ّقيد ّويتم ّالعام، لفرعي
ّ.فيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول

ّشركةّ 25-51 ّخصخصة ّالحكومة ّكذلك ّتقرر ربما
ّيحدثّ ّوعندما ّالحالي؛ ّالوقت ّفي ّعليها تسيطر
ذلك،ّفإنّأكثرّاآللياتّالمعتادةّهيّأنّأسهمّهذهّ
الشركةّيتمّعرضهاّعلىّالجمهورّإماّللبيعّأوّفيّ

ربماّبسعرّأقلّمماّّبعضّالحاالتّبدونّتكلفةّأو
وعندماّتعرضّاألسهمّمجانا ّ.ّيمكنّللسوقّتحمله

أوّبأسعارّمخفضةّيلزمّحينئذّقيدّتحويلّرأسماليّ
ّالحساباتّ ّفي ّالنهائيين ّللمساهمين ّالحكومة من

ّاألسهم ّحيازة ّمع ّجنب ّإلى ّجنبا  ّبالنسبةّ. أما
للتأميم،ّفإنّحقوقّالملكيةّفيّالشركةّوالتيّتتغيرّ

ّأخرى ّليد ّيد ّأوّّ–ّمن ّالشركة ّأصول وليست
ّ ّحقوقّّ–خصومها ّملكية ّفي ّالتغير ّعن فضال 

ّالمالي ّالحساب ّفي ّمعاملة ّقيدها ّيتم .ّالملكية
وتبقىّملكيةّاألصولّوالخصومّمعّالشركة،ّولكنّ
ّإلىّالقطاعّ ّمنّالقطاعّالعام ّتصنيفها ّإعادة يتم
ّالتغيراتّ ّحساب ّفي ّالقومي ّالخاص الفرعي

ّ.األخرىّفيّحجمّاألصول
كّمزيدّمنّالنقاشّحولّالتأميمّوالخصخصةّهنا 25-56

ّ.فيّسياقّالفصلّالثانيّوالعشرين
 الدمج واالستحواذات/الضم. 4

ّموضعّ 25-20 ّالشركات ّوانفصال ّضم ّعملية تشكل
ّأهميةّ ّذات ّتكون ّولكن ّاالقتصاد ّداخل اهتمام

ّ ّالدمج ّيتضمن ّعندما ّالتحديد ّوجه أوّ)على
ّالفصل ّويكادّ( ّمختلفة؛ ّاقتصاديات ّفي وحدات
ّم ّاألجنبيّيكون ّاالستثمار ّمناقشة ّالمستحيل ن

المباشرّبدونّالتطرقّإلىّموضوعّعملياتّالدمجّ
ّواالستحواذ ّالشائعةّ. ّالتعبيرات ّمن وبعض

ّأدناه ّمدرجة ّالسياق ّهذا ّفي ّاالستخدام وتنبعّ.
التوصيفاتّمنّالتعريفّالمعياريّلمنظمةّالتعاونّ
ّاألجنبيّ ّاالستثمار ّلمفهوم ّوالتنمية االقتصادي

ّفيّالمباشر ،ّغيرّأنّمفاهيمّمماثلةّتظهرّأيضا 
ّالدوليّ ّاالستثمار ّومركز ّالمدفوعات ّميزان دليل

BPM6(ّ ّالتعريفّ. ّمن ّمنقحة ّنسخة صدرت
ّوالتنميةّ ّاالقتصادي ّالتعاون ّلمنظمة المعياري

ّ ّعام ّالمباشر ّاألجنبي ّاالستثمار .8665ّلمفهوم
ّالحساباتّ ّنظام ّمن ّكل ّمع ّالمفهوم ّهذا ويتفق
القوميةّودليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّ

ّ BPM6ّالدولي ّتوصياتّ(. ّوضع ويشكل
ّ ّالدمج ّعمليات ّقيد ّداخلّبشأن واالستحواذ

ّمنّجدولّ ّجزءا  ّالحساباتّالقومية ّ.األعمالّالبحثيسياقّنظام
يشيرّاالندماجّإلىّالجمعّبينّشركتينّأوّأكثرّ 25-25

ّغاياتّ ّتحقيق ّأجل ّمن ّالموارد ّفي للمشاركة
ّ ّالدمج ّعملية ّوتتضمن كنتيجةّّ–مشتركة؛

ّ ّذاتها ّهوّمنّسوفّّ–للعملية ّواحدا  ّوغأنّكيانا  ّالوجود ّحيز ّفي ّذلكّيتبقى ّيحدث ّما ّالبا  ّاالستحواذ ّعمليات ّيلي ّأدناه)فيما (.ّمبينة
ّاالندماجّ ّعمليات ّمن ّعديد ّأنواع وهناك

ّ.الممكنة
الدمجّالقانونيّأوّالنظاميّيتعلقّبدمجّاألعمالّ .أّ

ّ ّالمندمجة ّالشركة ّستخرج ّالشركةّ)حيث أو
ّالمستهدفة ّتتحملّ( ّوسوف ّالوجود؛ ّحيز من

الشركةّّالشركةّالحائزةّمسئوليةّأصولّوخصوم
ّالمندمجة ّمالكوّ. ّيبقى ّالحاالت، ّمعظم وفي

ّالشركةّ ّفي ّشركاء ّمالكين ّالمندمجة الشركات
ّ.المجمعة

ّالشركةّ .بّ الضمّالفرعيّيتعلقّبعمليةّتصبحّفيها
المستحوذّعليهاّشركةّفرعيةّللشركةّاألم؛ّوفيّ
ّدمجّ ّيتم ّسوف ّالمعاكس، ّالفرعي االندماج
ّالشركةّ ّفي ّالحائزة ّللشركة ّفرعية شركة

 .مستهدفةال

التوحيدّهوّنوعّمنّأنواعّاالندماجّحيثّيشيرّ .جّ
ّخاللهّ ّيمكن ّالتجارية ّلألعمال ّتجميع إلى
ّشركةّ ّلتشكيل ّاالنضمام ّأكثر ّأو لشركتين
ّويصبحّجديدةّتماما ؛ّوتخرجّجميعّالشركاتّالمتضمنةّ ّالوجود ّحيز ّمن ّاالندماج في
ّمساهمينّفيّالشركةّالجديدة .ّالمساهمونّفيها

ّيتم ّما ّتجميعّّوكثيرا  ّمصطلحي استخدام
ومعّذلك،ّعادةّماّ.ّالشركاتّواالندماجّبالتبادل

ّالشركاتّ ّحجم ّمرجعه ّبينهما ّالتمييز يكون
ويتعلقّتجميعّالشركاتّبعمليةّتكونّ.ّالمجمعة

فيهاّالشركاتّالمشاركةّفيّالتوحيدّذاتّأحجامّ
ّعامّ ّبشكل ّاالندماج ّينطوي ّحين ّفي مماثلة

 .علىّفروقّكبيرة

هوّصفقةّيتمّفيهاّخروجّالشركةّالضمّالعكسيّ .دّ
ّالشركةّ ّمع ّتندمج ّثم ّالوجود ّحيز ّمن الحائزة
ّحريصةّ ّما ّشركة ّكانت ّما ذا ّوا  ّفترةّالمستهدفة؛ ّخالل ّعام ّإدراج ّعلى ّتحصل ّأن على
ّأسهمّ ّذات ّشركة ّشراء ّيمكنها ّقصيرة زمنية
ّتصبحّ ّلكي ّبداخلها ّنفسها ّتدمج ّومن مدرجة

 .شركةّجديدةّلهاّأسهمّقابلّللتداول

جّالمساوياتّهوّنوعّمنّالدمجّحيثّتكونّدم .هّ
ّ.الشركاتّالمتضمنةّلهاّنفسّاألحجام
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ّبين83-88ّّ 25-22 ّمعاملة ّالحيازة ّطرفينوتمثلّعملية
قائمةّعلىّشروطّموضوعةّمنّقبلّالسوقّحيثّ
تتصرفّكلّشركةّوفقا ّلمصلحتهاّالذاتية؛ّوتحققّ
ّالمستهدفة ّالشركة ّعلى ّسيطرة ّالحائزة .ّالشركة

ّالم ّالشركة ّأوّوتصبح ّمشاركة ّشركة ّإما ستهدفة
ّللشركةّ ّفرعية ّشركة ّمن ّجزء ّأو ّفرعية شركة

ّ.الحائزة
االستيالءّهوّشكلّمنّأشكالّالحيازةّحيثّتكونّ .أّ

الشركةّالحائزةّأكبرّبكثيرّمنّالشركةّالمستهدفة؛ّ
ويستخدمّهذاّالمصطلحّفيّبعضّاألحيانّلتسميةّ

ومعّذلك،ّفإنّاندماجّاألندادّ.ّالمعامالتّالعدائية
سواءّفيّالحجمّأوّكونهماّينتميانّلنفسّالقطاعّ)ّ

ّ.قدّيسفرّأيضا ّعنّاستيالءّعدائي(ّمنّالنشاط
يشيرّاالستيالءّالعكسيّإلىّعمليةّماّحيثّتكونّ .بّ

ّ.الشركةّالمستهدفةّأكبرّمنّالشركةّالحائزة
25-20 83-84ّّ (ّاالنفصال)نزعّالملكيةّأوّزوالّالحيازة

ّنتيجةّ ّشركة ّمن ّأجزاء ّبيع ّعملية ّإلى يشير
ّ:ألسبابّمتنوعة

قدّتكونّشركةّفرعيةّأوّجزءّمنّالشركةّاألمّلمّ .أّ
ّبباقيّ ّمقارنة ّالمرجو ّالنحو ّعلى ّأداءه يعد

ّالمنافسينّله؛
ّأدائهّ .بّ ّيكون ّقد ّالشركة ّمن ّجزء ّأو ّفرعية شركة

ّنطاقّ ّداخل ّجيدا  ّمركزه ّيكون ّال ّقد ّولكن الصناعةّبحيثّيبقىّمنافسا ّويحققّالغاياتّعلىّجيدا 
ّالمدىّالبعيد؛

ّفيماّ .جّ ّللشركة ّاإلستراتيجية ّاألولويات ّتتغير قد
ّيؤديّ ّمنافسةّمعّمرورّالوقتّمما يتعلقّببقائها

ّإلىّعملياتّانفصالّأوّزوالّالحيازة؛
ّفقدانّالسيطرةّاإلداريةّأوّوجودّإدارةّغيرّفعالة؛ .دّ
ّصعوباتّ .هّ ّيخلق ّقد ّالتنويع ّمن ّالكبير القدر

ّتنوعّ ّتقليل ّإلى ّاألم ّبالشركات ّيدفع وبالتالي
ّشطتها؛أن

ّماليةّ .وّ ّصعوبات ّاألم ّالشركات ّلدى ّيكون قد
ّوبحاجةّإلىّزيادةّالنقدية؛

ّينظرّإلىّعملياتّاالنفصالّأوّزوالّالحيازةّ .زّ قد
ّ.كدفاعّضدّاالستيالءّالعدائي

تصفياتّالشركاتّأوّحاالتّزوالّالحيازةّقدّيتمّ 25-22
ّ:إجرائهاّبطرقّمختلفة

sell-offّبيعّجزءّمنّاألصولّفيّشركةّمعينةّ .أّ
ّ ّبيع ّفيّهو ّيكونون ّالذين ّللمشترين ّتابعة شركة

ّ.معظمّالحاالتّشركاتّأخرى

ّ .بّ ّتابعة ّشركة ّعندماspin-offّّفصل يحدث
ّفيّ ّعائما  ّالشركة ّمن ّالمنفصل ّالجزء يكون
ّبشكلّ ّالجديدة ّالعائمة ّالشركة ّوتقيم البورصة؛

ويتمّ.ّمنفصلّفيّالبورصةّوتكونّشركةّمستقلة
ّالجديد ّالمدرجة ّفيّالشركة ّبينّتوزيعّاألسهم ة

المساهمينّفيّالشركاتّاألمّوالذينّيكونونّمنّ
اآلنّفصاعدا ّمالكينّألسهمّفيّشركتينّوليسّ

ّ.فيّشركةّواحدة
ّسوقّ .جّ ّإلى ّالتابعة ّالشركات ّإحدى ّأسهم طرح

equity carve outّرأسّالمالّلالكتتابّالعامّ
هوّمماثلّلفصلّشركةّتابعةّولكنّالشركةّاألمّ

ّالتحكم ّتحتفظّبغالبية ّهنا ّاألسلوبّلديهّوهذ. ا
ّللقائمّ ّبالنسبة ّالنقدية ّيزيد ّأنه ّحيث ّمن ميزه

ّ.بالفصل
ّيكونّ .دّ ّتحدثّعندما ّاإلدارة ّوشراء عملياتّبيع

ّالمديرينّ ّمن ّمجموعة ّأو ّالمدير المشتريّهو
ّللشركةّالتيّيتمّتصفيتها

وفيّكلّهذهّالحاالت،ّيلزمّقيدّالمعامالتّفيّ 25-21
ّالحسابّ ّفي ّالمعنيتين ّالشركتين ّملكية حقوق
ّالتصنيفّ ّفي ّالتغير ّقيد ّيتم ّوربما المالي،
بحسبّالقطاعّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ

ّ.حجمّاألصول
 القطاعات الفرعية. ج

ّإلىّ 25-21 ّالشركات ّقطاعات ّتقسيم ّعملية تناقش
قطاعاتّأخرىّفرعيةّفيّالفصلّالرابع؛ّوهناكّ
اقتراحّبأنهّينبغيّأنّيكونّهناكّانقسامّثالثيّ

ّالشركات ّتلك ّبين ّالخاصةّّللشركات القومية
ّقبلّ ّمن ّعليها ّيسيطر ّالتي ّالشركات وتلك
ّعليهاّ ّيسيطر ّالتي ّالشركات ّوتلك الحكومة

ّاألجانب ّمنّ. ّسبق، ّمما ّكل ّنطاق وفي
المستحسنّتحديدّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ

(NPIs.)ّ
ّالهادفةّ 25-21 ّغير ّالمؤسسات ّتحديد ّوراء والسبب

ّفيّ ّحيث ّجانبين؛ ّذو ّعليها ّوالتعرف للربح
ّصورةّالمقا ّعلى ّالحصول ّأجل ّمن ّاألول، م

ّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات ّعن ّ–شاملة
ّالثالثّ ّالفصل ّفي ّعليه ّالمبينة ّالنحو على

ّ ّتحديدّّ–والعشرين ّمن ّالضروريّالتمكن فمن
ّالسوقيةّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات تلك

ّالشركات ّقطاع ّإلى ّتنتسب ّوالتي ّيكونّ. وقد
ّمت ّغير ّمنفصل ّبشكل ّعليها ّمنّالتعرف وقع

ّكثيرّ ّفي ّألنه ّنظرا  جانبّبعضّالمستخدمين
ّخاطئّبأنّ ّيكونّهناكّاعتقاد منّاألحيانّما
ّهيّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات كافة
ّقطاعّ ّنطاق ّفي ّوتقع ّسوقية ّغير مؤسسات
المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ

ّالمعيشية ّالمؤسساتّ. ّلتحديد ّاألخر والسبب
ّ ّللربح ّالهادفة ّأنهّغير ّهو ّمنفصل بشكل
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ّيكونّمنّالمرغوبّ ّلبعضّالتحليالتّقد بالنسبة
ّأوّ ّالمؤسسات ّباستثناء ّالشركات ّتحليل فيه
ّهناكّ ّكان ّما ّإذا ّللربح ّالهادفة ّغير الشركات
ّحدّ ّإلى ّمختلفا  ّاالقتصادي ّسلوكهم ّبأن تصور

ّ.كبير
ّقبلّ 25-21 ّمن ّعليها ّالمسيطر ّالشركات ّتحديد عند

حولّكيفيةّإيجادّالعامةّأوّالمساهمةّيثارّسؤالّ
ّتغيرا ّ ّهناك ّكان ّما ّإذا ّطويلة ّزمنية ّمتواليةّملحوظا ّفيّعددّونوعّالشركاتّالخاضعةّللسيطرةّمتواليات ّإيجاد ّالمفيد ّومن ّالفترة؛ ّخالل العامة
ّكانتّ ّالتي ّالشركات ّتلك ّفقط ّتشمل زمنية
.ّخاضعةّللسيطرةّالعامةّفيّكلّفترةّزمنيةّمعنية

ّ ّعادة ّاالهتمام ّألن ّالقدرّونظرا  ّينصبّعلى ما
الذيّكانتّتتحكمّبهّالحكومةّفيّقطاعّالشركاتّ
وكيفّقدّتغيرّذلكّبمرورّالوقتّفكلّذلكّيعطيّ

ّمالئمة ّصورة ّهوّ. ّالهدف ّكان ّإذا ّذلك، ومع
ّمعّ ّالشركات ّمجموعة ّنفس ّسلوك استكشاف
ّيعنىّ ّتكميلي ّجدول ّإعداد ّيتم ّفقد ّالوقت مرور

ّعليها ّالمسيطر ّللشركات ّالحالي منّّبالتعريف
قبلّالعامةّويستخدمّهذهّالمجموعةّمنّالشركاتّ
ّالمعنيةّبصرفّالنظرّعنّماّ ّالزمنية عبرّالفترة
إذاّكانتّمسيطرّعليهاّمنّقبلّالعامةّطوالّهذهّ

ّ.الفترةّمنّعدمه
تحديدّالشركاتّالمسيطرّعليهاّمنّقبلّاألجانبّ 25-26

ّوالتعرفّعليهاّيعدّأمرا ّجوهريا ّللنظرّفيّالتفاعلّ ّاالقتصاد ّنقاشّبين ّويمثل ّالعالم؛ ّوبقية المحلي
ّالقسمّ ّموضوع ّالتفصيل ّمن ّبمزيد ّالمسألة تلك

ّ.التالي
 العالقات بين الشركات في االقتصاديات المختلفة. د

تحريرّاألسواقّفضال ّعنّاالبتكاراتّالتكنولوجيةّ 25-00
ّأتاحتّ ّقد ّالرخيصة ّاالتصاالت ووسائل
للمستثمرينّتنويعّمشاركاتهمّفيّاألسواقّالتنافسيةّ

ّ ّالبحار؛ ّوراء ّالتغيرّفيما ّفإن ّلذلك، ونتيجة
عبرّالحدودّبماّفيّالملحوظّفيّالتحركاتّالماليةّ

ّرئيسيا ّ ّعامال  ّأصبح ّقد ّالمباشر ّاالستثمار ذلك
ّإليهّ ّوالمشار ّالدولي، ّاالقتصادي ّالتكامل في

ّ.بشكلّأكثرّعموميةّبالعولمة
ّاالستثمار83-46ّّ ّالتجاهات ّالمنتظم ّالتحليل يشكل

ّالماليّعبرّ ّالتحليل ّمن ّيتجزأ ّال ّجزءا  ّوتطوراته الكليّفيّأوسعّصورةّله؛ّومنّّالحدودّوالمعنيّباالقتصادالمباشر
ّالسياسةّ ّلمحللي ّبالنسبة ّالرئيسية ّاالهتمام ّمواطن ضمن

وتسهلّالعديدّمنّ.ّتحديدّمصدرّومقصدّهذهّاالستثمارات
المؤشراتّالقائمةّعلىّإحصاءاتّاالستثمارّالمباشرّعمليةّ

ّ.قياسّمدىّوتأثيرّالعولمة
 االستثمار األجنبي المباشر. 1

ّالّاالستثمار 25-05 ّاألجنبي FDIّ)مباشر ّسمةّ( هو
ّومنّ ّالمدفوعات ّميزان ّخصائص ّمن أساسية

ّالمفاهيمّ ّبعضّمن ّاستعرضّومراجعة المفيد
الرئيسيةّالمرتبطةّبه؛ّويمكنّالعثورّعلىّمزيدّ
ّمنّ ّكل ّفي ّالموضوع ّهذا ّحول ّالتفصيل من
دليلّميزانّالمدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّ

BPM6ّّّلمنظمة ّالمعياري ّالتعريف وفي
ّاالستثمارّالتعاّو ّلمفهوم ّوالتنمية ّاالقتصادي ن

ّ ّالمباشر BDّاألجنبي ّاالستثمارّ. ّسياق وفي
ّيبدونّ ّالمنشأة ّفإنّمصطلح األجنبيّالمباشر،
ّمصطلحّ ّمن ّبدال  ّالستخدامه ّميل ّهناك ّالّأن ّالمقدمة، ّفي ّلوحظ ّوكما ّولكن الشركة،

ّ.يقصدّمنّذلكّأيّفرقّفيّالمعنى
االستثمار  إحصاءات 21-33 32-.2

لمباشر تشمل أربعة حسابات األجنبي ا
 :إحصائية مميزة

ّمراكزّاالستثمار، .أّ
 المعامالتّالمالية،ّ .بّ

ّالتيّ .جّ ّالمنشآت ّبين ّالمرتبطة ّالدخل تدفقات
ّاستثمارّ ّعالقة ّخالل ّمن ّبينها ّفيما ترتبط

 مباشر،ّو

ّوالسيماّ .دّ ّاألصول، ّحجم ّفي ّاألخرى التغيرات
ّ.منّحيثّإعادةّالتقييم

فئاتّاالستثمارّاالستثمارّالمباشرّهوّفئةّمنّ 25-00
ّاقتصادّ ّفي ّمقيمة ّبوحدة ّالمرتبط ّالحدود عبر

ّ ّالمباشر)ما ّالمستثمر ّلديهّ( ّأو والذيّيسيطر
ّالمنشأةّ ّإدارة ّعلى ّالتأثير ّمن ّكبير درجة

المقيمةّفيّاقتصادّ(ّمنشأةّاالستثمارّالمباشر)
ّ.أخر

ّللمستثمرّ 25-02 ّأيضا  ّالمباشر ّاالستثمار ّيتيح قد
ادّالذيّتتواجدّالمباشرّإمكانيةّالوصولّلالقتص

فيهّمنشأةّاالستثمارّالمباشرّوالذيّلوالّذلكّماّ
ّأهدافّ ّوتختلف ّإليه؛ ّالنفاذ ّاستطاع كان
ّاألهدافّ ّتلك ّعن ّالمباشرين المستثمرين
ّالّ ّوالذين ّالمالية ّالمحافظ ّبمستثمري الخاصة

ّ.يكونّلهمّتأثيرا ّكبيرا ّعنّإدارةّالمنشأة
ونّمنشآتّاالستثمارّالمباشرّهيّشركاتّقدّتك 25-01

ّبهاّ ّيحتفظ ّوالتي ّتابعة ّأو ّفرعية ّشركات إما
فيّالمائةّمنّسلطةّاالقتراع،ّأو86ّّبأكثرّمنّ

ّبينّ ّما ّفيها ّيكونّمحتجزا  36ّشركاتّشريكة
ّ ّقد86ّّإلى ّأو ّاالقتراع ّسلطة ّمن ّالمائة في

،ّمثلّالفروع،ّوالتيّتكونّشركاتّشبهّمؤسسية
فيّالمائة366ّّتكونّفيّالواقعّمملوكةّبنسبةّ

ّقبل ّالمعنيةّمن ّاألم ّشركاتها وتوصفّ.
المنشآتّالتيّالّيكونّلديهاّأيّتأثيرّاستثمارّ

ّ ّالبعض ّبعضها ّعلى ّيتمّ)مباشر ّلم ّأنه أي
ّ ّبمعيار ّسلطة36ّّالوفاء ّمن ّالمائة في

ّاالقتراع ّبشكلّ( ّسواء ّتأثيرا  ّعليها ّيقع والتي
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مباشرّأوّغيرّمباشرّفيّالتسلسلّالهرميّللملكيةّ
ّ ّالمنشأة ّنفس ّقبل ّتكونّوا)من ّوأن ّالبد لتي

ّاألقل ّعلى ّمنهم ّواحدة ّفي ّمباشر ّمستثمر )–ّ
ّ.توصفّبالمنشآتّالتابعة

ّاالستثمارّالمباشرّوفقا ّلمعاييرّّعالقاتيتمّتحديدّ 25-01 ّالمباشر ّاالستثمار ّعالقات ،FDIRّ)إطار
ّالتعاونّ ّلمنظمة ّالمعياري ّالتعريف ّفي والمبين
ّاألجنبيّ ّاالستثمار ّلمفهوم ّوالتنمية االقتصادي

ّوغيرّ(مباشرال ّالمباشر ّالعالقات ّذلك ّفي ّبما ،
.ّالمباشرةّعلىّحدّسواء،ّمنّخلالّسلسلةّالملكية

ّب،ّ ّالشركة ّعلى ّتسيطر ّأ ّالشركة ّأن بفرض
والشركةّبّتسيطرّعلىّالشركةّج،ّحينئذّتكونّ
الشركةّأّفيّواقعّاألمرّمسيطرةّعلىّالشركةّجّ

ّ.أيضاّ 
 االستثمار األجنبي المباشر والعولمة. 2

ّمنّّتبين 25-01 ّهامة ّفئة ّالمباشر ّاالستثمار مراكز
ّبالخارجّوالمكتسبةّمنّالخارج،ّ االستثمارّالمنشأة
ّنقطةّ ّعند ّوالديون، ّالملكية ّحقوق ّبين مقسمة
مرجعيةّمحددةّمنّالزمن؛ّوتتيحّمراكزّاالستثمارّ
ّمئويةّمنّالناتجّالمحليّ األجنبيّالمباشرّكنسبة
ّهذاّ ّفي ّالعولمة ّمدى ّعلى ّمؤشرا  وتثبتّهذهّالمؤشراتّالتركيبيةّالترابطّبينّ.ّوقتالاإلجمالي

ّ.االقتصاديات
تبينّالمعامالتّالماليةّصافيّالداخلّوالخارجّمنّ 25-01

ّ ّعرضّاألصول ّالحيازةّ)االستثماراتّمع صافي
التكبدّناقصّإبراءاتّ)والخصومّ(ّأوّاالستردادات

بشكلّمنفصلّبحسبّاألداةّالماليةّفيّأيّ(ّالذمة
امالتّالماليةّفيماّيتعلقّفترةّمحددة؛ّوتعطيّالمع

ّكنسبةّ باالستثمارّاألجنبيّالمباشرّوالمعبرّعنها
ّعلىّ ّمؤشرا  ّاإلجمالي ّالمحلي ّالناتج ّمن التغيراتّخاللّهذهّالفترةّفيّدرجةّعولمةّاقتصادّمئوية

ّمعين ّوقتّ. ّفي ّمعلومات ّالمؤشر ّهذا ويوفر
ّ ّلالقتصاديات ّالنسبية ّالجاذبية ّعن علىّ)مبكر

بالنسبةّ(ّاألجنبيّعلىّحدّسواءالمستوىّالمحليّّو
ّبانسحابّ ّالسماح ّبعد ّالجديدة لالستثمارات
ّ.االستثماراتّأوّتصفيتهاّخاللّنفسّالفترةّالزمنية

ّبشأنّ 25-06 ّمعلومات ّالمباشر ّاالستثمار ّدخل يوفر
ّمنشاتّ ّوأرباح ّالمباشرين ّالمستثمرين أرباح
ّاالستثمارّ ّأرباح ّوتنشأ ّالمباشر؛ االستثمار

ّإلىّجنبّاألّر(3ّ)المباشرّمنّ ّوالتيّتعاملّعلىّأنهاّباحّالموزعةّجنبا  ّالموزعة ّاألرباحّغير مع
ّ ّو ّالمنشأة، ّهذه ّفي ّلألرباح ّاستثمار (8ّ)إعادة

ّبينّ ّتتم ّالتي ّالقروض ّعلى ّالمفروضة الفائدة
الشركاتّوعلىّاالئتمانّالتجاريّوعلىّغيرهاّمنّ

وتوفرّتدفقاتّالدخلّمنّاالستثمارّ.ّأشكالّالدين
ّنسبةّمئويةّمنّالناتجّاألجنبيّالمب اشرّباعتبارها

ّالنسبيةّ ّاألهمية ّعن ّمعلومات ّاإلجمالي المحلي
ّاالقتصادّ ّمن ّكل ّفي ّالمباشر ّاالستثمار ألرباح

ّ.المعنيّبالتحليلّوبالخارج

 "األموال العابرة للصناديق "دور . 3
25-20 ""ّّ ّاألموالّ"للصناديقّالعابرةاألموال ّتلك هي

ّفي ّمقيمة ّمنشأة ّخالل ّمن ّتمر اقتصادّّالتي
ّبحيثّالّ معينّلشركةّتابعةّفيّاقتصادّأخر،
ّفيهّ ّتتواجد ّالتي ّاالقتصاد ّفي ّاألموال تبقى
ّاألموالّ ّهذه ّتكون ّما ّوغالبا  ّالتابعة؛ ّالمباشرالشركة ّباالستثمار ّمرتبطة ّلتلكّ. ويكون
ّخاللهاألموالّتأثيرا ّالّيكادّيذكرّعلىّاالقتصادّالذيّ ّمن ّتمر ّذاتّ. ّكيانات ّأن ّحين وفي

ّعنّأغ ّفضال  ّشركاتّقابضة ّأو راضّخاصة
ّالشركاتّ ّبخدمة ّتقوم ّالتي ّمالية مؤسسات
ّالخصوصّ ّوجه ّعلى ّتكون ّاألخرى التابعة
ّأخرىّ ّمنشآت ّفإن ّالعابرة ّباألموال مرتبطة
ّتدفقاتّ ّفي ّعابرة ّأموال ّلديها ّيكون أيضا 

ّ.االستثمارّالمباشر
ّاالستثمارّ 25-25 ّفي ّالعابرة ّاألموال ّتضمين يتم

العروضّالقياسيةّنظرا ّألنهاّتشكلّالمباشرّفيّ
ّالماليةّ ّالمعامالتّوالمراكز ّمن ّيتجزأ ّال وهناكّ)للمستثمرّالمباشرّمعّالمنشآتّالتابعة؛ّجزءا 
ّبينّ ّالدين ّأدوات ّبمراكز ّيتعلق ّفيما استثناء

ّالمرتبطة ّالمالية ّالمؤسسات ّاستبعادّ(. ويؤدي
ّاألموالّمنّاالستثمارّالمباشرّإلىّتشويهّ هذه

ّلالستثمارّّوانحراف ّالمالية ّوالمراكز التدفقات
ّوتقديرهاّ ّبل ّالتوحيد ّمستويات ّعلى المباشر

ّكبير ّبشكل ّالحقيقية ّقيمتها ّمن ّبأقل وعالوةّ.
ّفيّ ّالبيانات ّهذه ّشمول ّفإن ّذلك، على
االستثمارّالمباشرّيعززّمنّالتناظرّواالتساقّ

ّاالقتصاديات ّبين ّوبالنسبةّ. ّذلك، ومع
ّخ ّمن ّتمر ّالتي ّتلكّلالقتصاديات اللها

ّالتدفقاتّ ّتحديد ّيتم ّأن ّالمفيد ّمن األموال،
الداخلةّوالخارجةّغيرّالمقصودّمنهاّاالستخدامّ

ّ.محليا ّمنّقبلّالكيانّالمعني
ّفيّ 25-22 ّرئيسيا  ّدورا  ّالمباشرة ّاألجنبية ّاالقتصادياتّلالستثمار ّذات ّالبلدان ّفي ّوالسيما التنمية

ّومنّأجلّاستكشافّقدرّاالستثماراتّ الناشئة؛
ّالبلدانّومنّاأل ّالتيّتصلّلهذه ّالمباشرة جنبية

ّأمرا ّ ّتكميلي ّتحليل ّإجراء ّيكون ّفقد ّتنبع ّسيعنىّأين ّالتحليل ّهذه ّفمثل ّالفائدة، ّفي غاية
ّمنّ ّالعابرة ّاألموال ّمنه ّالتيّتنبع ّالبلد بتحديد
خاللّتحديدّالوحدةّاألوليّبخالفّالمالّالعابرّ
ّاالقتصادّ ّفي ّأو ّالمضيف ّاالقتصاد في

ّالداخلة)ّالمستثمر ّأو ّالخارجة ّالسلسلة ،ّ(في
ّ.حسبّاالقتضاء

 البلد المستثمر النهائي. 4
ّوفقا ّّاالستثمارتبينّعروضّ 25-20 ّالمباشر ّاالقتصاديّاألجنبي ّالتعاون ّلمنظمة ّالمعياري للتعريف

ّ ّاالستثمار ّلمفهوم ّالطرفBDّّوالتنمية بلد
األخرّالمباشرّوصناعةّالطرفّاألخرّالمباشرّ
ّالموجهّ ّالمباشر ّاألجنبي ّلالستثمار بالنسبة
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ّالمباشرّ ّاألجنبي ّلالستثمار ّبالنسبة للخارج؛
ّتحديدّ ّفقط ّليس ّالممكن ّمن ّللداخل، الموجه
ّالمستثمرّ ّأيضا  ّبل ّالمباشر ّاألخر الطرف

ّالصدد.ّالنهائي ّويكونّالمستثمرّالنهائيّفيّهذا
ّالقرارّ ّعلى ّالسيطرة ّتمارس ّالتي ّالمنشأة هو
ّأجنبيّ ّاستثمار ّمركز ّلها ّيكون ّبأن االستثماري

ّالمباشر ّلالستثمار ّفيّمنشأة ّمباشر وعلىّهذاّ.
ّفيّ ّمتحكما  ّالنهائي ّالمستثمر ّيكون النحو

ّالمباشر ّالمستثمر ّخاللّ. ّمن ّذلك ّتحديد ويتم
ّالمباشرينّ ّالمستثمرين ّمع ّللملكية ّسلسلة وضع

ّمنّخال ّأكثرّمنّ)لّروابطّتحكم في10ّّملكية
ّاالقتراع ّسلطة ّمن ّالمائة ّالوصولّ( ّيتم حتى

للمنشأةّالتيّالّيكونّعليهاّسيطرةّمنّقبلّمنشأةّ
ّأخرى ّفيّ. ّتتحكم ّمنشأة ّهناك ّيكن ّلم ذا ّالمباشرّوا  ّيكونّالمستثمر ّالمباشرّحينئذ المستثمر

ّاالستثمارّ ّمنشأة ّفي ّالنهائي ّالمستثمر هو
ّ.المباشر

ّفيهاّهيّّالبلد 25-22 ّاالستثمارّالتيّيكونّالمستثمرّالنهائيّمقيما  ّمنشأة ّفي ّالنهائي ّالمستثمر البلد
المباشر؛ّومنّالممكنّأنّيكونّالمستثمرّالنهائيّ
ّمنشاةّ ّفيه ّالذيّتتواجد ّفيّنفسّاالقتصاد ّالمباشرمقيما  ّ)االستثمار ّبّ. ّب، ّعلى ّتسيطر أ
ّنفسّ ّفي ّمقيمين ّج ّو ّأ ّج، ّعلى تسيطر

ّ(.لكنّبّمقيمةّفيّاقتصادّأخراالقتصاد،ّّو
منّأجلّتحويلّالعرضّالمعتادّبحسبّالبلدّإلىّ 25-21

ّالنهائيّ ّالمستثمر ّبالبلد ّالمعني العرضّالتكميلي
ّبالكاملّ ّاألجنبيّالمباشر ّاالستثمار ينسبّمركز
ّإلىّ ّالمباشر ّالمستثمر ّإقامة ّإلىّبلد والذيّيعود

ّيكونّ ّوعندما ّالمستثمرّالنهائي؛ أكثرّّهناكالبلد
ستثمرّمباشرّفيّمنشأةّلالستثمارّالمباشرّمنّم

ّاألجنبيّ ّاالستثمار ّمركز ّنسب ّيعاد حينئذ
ّلكلّ ّبالنسبة ّبالكامل ّالدخل ّنحو ّالمتجه المباشر
مستمرّمباشرّإلىّالبلدّالمستثمرّالنهائيّالمعنيّ
باالعتمادّعلىّالشركةّاألمّالمسيطرةّالنهائيةّعلىّ

ّالمباشرين ّالمستثمرين ّمن ّمستثمر ّكل ّوتضمن.
ّاالستثمارّ ّمستويات ّتكون ّأن ّالطريقة هذه
ّللعرضّالقياسيّ ّوفقا  ّمعين ّلبلد ّالداخلة ّ.وتبعا ّللعرضّالتكميليّهيّنفسهاالمباشر

  شركات متعددة الجنسياتال .0

ّباالستثمارّ 25-21 ّالمتعلقة ّالمعلومات ّأن ّعن فضال 
ّ ّفقط ّيلزم ّحيث ّالمباشر ّالمائة36ّّاألجنبي في

ّ ّلتحديد ّاالقتراع ّسلطة ّاألجنبيّمن المستثمر
ّأنشطةّ ّبتحليل ّاهتمام ّأيضا  ّهناك ّفإن المباشر

ّ ّالجنسيات ّالمتعددة ّوالتيّ(MNEs)الشركات ،
ّ ّمن ّأكثر ّفيها ّسلطة86ّّيحتجز ّمن ّالمائة في

ّاالقتراع ّالمتعددةّ. ّالشركات ّفإن وبالتالي،
الجنسياتّتتوافقّمعّالشركاتّالمسيطرّعليهاّمنّ

ّالقطاعا ّحيثّمعنى ّاألجانبّمن تّالفرعيةّقبل
ّالحساباتّالقومية ّ)فيّنظام ّالتعاونّهناكّتمييزا ّضئيال ّ. ّلمنظمة ّالمعياري ّالتعريف ّمن ّكل بين

ّاألجنبيّ ّاالستثمار ّلمفهوم ّوالتنمية االقتصادي
ّ ّومركزBDّّالمباشر ّالمدفوعات ّميزان ودليل

ّ ّالدولي ّالحساباتBPM6ّّاالستثمار ونظام
ّ ّالتحكمSNAّّالقومية ّبمسألة ّيتعلق فيما
ّوالسيطرة ّالمعياريّ(. ّالتعريف ّمن فبالنسبة

ّلمفهومّ ّوالتنمية ّاالقتصادي ّالتعاون لمنظمة
وّودليلّميزانBDّّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّ

ّالدوليّ ،BPM6ّالمدفوعاتّومركزّاالستثمار
ّ ّقاعدة ّتطبيق ّسلطة86ّّيتم ّمن ّالمائة في

االقتراعّبشكلّصارم،ّولكنّاألمرّأكثرّمرونةّ
ّالحساب ّنظام ّالقوميةفي ّات ّالفصلّ. أنظر

ّ(.الرابع
ّبأنشطةّ 25-21 ّالخاصة ّاإلحصاءات ّإلى باإلضافة

ّهناكّ ّفإن ّالجنسيات ّالمتعددة الشركات
ّالمجموعةّ ّعن ّأيضا  ّمتاحة ّأخرى إحصاءات
األوسعّالتيّتضمّالشركاتّالتيّلهاّروابطّفيّ
اقتصادياتّأخرىّوليسّفقطّتلكّالشركاتّالتيّ

ّوالمسم ّاألغلبية ّملكية ّبها ّبالشركاتّتتواجد اة
ّاألجنبية ّالتابعة ّاإلحصاءاتّ. ّهذه وتعرف

ّاألجنبيةّ ّالتابعة ّالشركات بإحصاءات
(FATS)ّّوهيّموصوفةّفيّدليلّالتوصيات،

ّالتابعةّ ّالشركات ّعن ّإحصاءات ّإنتاج بشأن
ّ ّ)FATS)األجنبية )ّ ّوتمّ(8667يوروستات، ،

ّالعولمة ّقياس ّفي ّتفصيلها ّعنّ: كتيب
منظمةّالتعاونّ)إحصاءاتّالعولمةّاالقتصاديةّ

ّ ّوالتنمية، 8668ّاالقتصادي ّالعملّ(. وجاري
ّالمجموعاتّ ّبين ّاالتساق ّمن ّالتأكد على
ّهذهّ ّفي ّالمقتبسة ّاإلحصاءات ّمن المتنوعة
ّعنّ ّالمنشورات ّمن ّغيرها ّوفي المنشورات

ّ.العولمة
 الشراء بدل التصنيع: التمويل الخارجي للبضائع . 6

ّفيّ 25-21 ّلشركةّأ هناكّطريقتانّيمكنّمنّخاللهما
االقتصادّسّأنّيكونّلديهاّشركةّأخرىّبّفيّ

ّ ّتقوم ّص ّوعلىّّبخدماتاالقتصاد لصالحها؛
ّفالنتائجّ ّمماثال ، ّيبدو ّاألثر ّأن ّمن المترتبةّفيماّيتعلقّبالقيدّفيّالحساباتّمختلفةّالرغم

وبفرضّأنّأّوّبّهماّمنشأتينّ.ّإلىّحدّكبير
ّبين ّعالقة ّبأعمالّال ّللقيام ّب ّوتعاقدت هما

ّمعين ّأجر ّلقاء ّأ ّ)لصالح ّهذهّ. ّوصف يتم
الحالةّفيّموضعّأخر،ّعلىّسبيلّالمثالّفيّ

ّوالعشرين ّالثامن ّالفصل ّالّ(. ّالحالة، ّهذه في
ّإلىّ ّأ ّبالمفرداتّمن ّمقيدا  ّيكونّهناكّتحويال  ّص)ب ّإلى ّس ّمن ّأو ّاألجرّ(. ّيقيد حيث

نّاثنينّمنّالمتفقّعليهّفقطّعلىّأنهّمعاملةّبي
ّ.االقتصاديات

ّينتميّلنفسّ 25-26 ّوّبّكالهما ّلوّأنّأ ومعّذلك،
ّالتيّ ّالحالة ّتكون ّقد ّالشركاتّحينئذ مجموعة
ّتحويلّللمخاطرّوالمكافآتّالخاصةّ ّبها يتواجد
ّإلىّب؛ّوالسؤالّ بالمفرداتّجراءّإيفادهمّمنّأ
هوّماّإذاّكانّقدّأدخلّسعرّحقيقيّللمفرداتّ
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(ّوّص)وّبّ(ّوّس)فيّأرقامّالتجارةّلكلّمنّأّ
ّعدمه ّمن ّدوليا  ّالمفردات ّانتقال ّعند وعندماّ.

ّإجراءّ ّيستخدم ّب، ّو ّأ ّبين ّعالقة ّهناك تكون
وبفرضّ.ّفيّبعضّاألحيان"ّسعرّالتحويل"يسمىّ

ّمنّ ّتحررية ّأكثر ّص ّفي ّالضريبي ّالنظام أن
ّالتيّ ّالحالة ّتكون ّالضريبيّفيّسّحينئذ النظام

داتّيخفضّفيهاّأّبشكلّمصطنعّمنّسعرّالمفّر
ّحينّ ّسّفي ّفي ّاألرباح ّلتقليل ّب ّإلى الموفدة
ّالضريبيّ ّللنظام ّيخضع ّأعلى ّربح ّب تسجل

ّص ّفي ّسعرا  ّاألقل ّفإنّ. ّالمبدأ، ّحيث ومن
ّميزانّ ّوتوصيات ّالدولية ّالمحاسبة معايير
المدفوعاتّتشيرّإلىّأنّالمفرداتّالتيّتنتقلّعبرّ

،ّ"طولّالذراع"الحدودّينبغيّتقييمهاّتبعا ّألسعارّ
سعارّالتيّكانتّستكونّهيّالسائدةّإنّلمّأيّاأل

بيدّأنّ.ّيكنّهناكّعالقةّبينّالشركتينّالمعنيتين
ّولكنهاّ ّالهين، ّباألمر ّليس ّالتعديل ّهذا إجراء
ّومسئوليّ ّالضريبية ّالسلطات ّاهتمامات تشغل
ّكانّ ّإذا ّما ّيرون ّحيث ّواإلحصائيين الجمارك
ّاألرقامّ ّكانت ّإذا ّمناسبة ّتعديالت ّإجراء يمكن

ّهذهّالمعني ّمثل ّإجراء ّيمكن ّكان ّما ذا ّوا  ّكبيرة ّ.التعديالتّبقدرّكافيّمنّالموثوقيةة
 مساهمة األصول في اإلنتاج. هة

ّالخدماتّالرأسماليةّ 25-10 ّدور ّالعشرون يناقشّالفصل
ّالعواملّ ّمتعددة ّاإلنتاجية ّوحساب ّاإلنتاج في

(MFP)ّّعند ّلها ّااللتفات ّيتم ّالتي ّواألصول ؛
ّاألصول ّتلك ّهي ّاإلنتاجية الثابتةّّحساب

ّقبلّ ّمن ّسواء ّحد ّعلى ّوالمستخدمة المملوكة
ّمنّ ّوغيرها ّطبيعية ّإلىّجانبّأيّموارد المنشأة
ّوعقودّ ّفيّذلكّالعقود ّبما األصولّعيرّالمنتجة
ّاألصولّ ّكذلك ّوربما ّوالتراخيص اإليجارات
ّاإلنتاج ّفي ّوالمستخدمة ّالمملوكة .ّالتسويقية
ّالمنش ّقبل ّمن ّقانونيا  ّالمملوكة ّغير أةّواألصول

ّإيجارّماليّ ّلعقد ّفيّالوقتّذاتهّخاضعة ولكنها
ّالتيّ ّالطريقة ّبنفس ّالحسابات ّفي ّتضمينها يتم

ومعّذلك،ّ.ّتقيدّبهاّفيّالميزانيةّالعموميةّللمنشأة
فإنّاألصولّالمؤجرةّبموجبّاتفاقّتأجيرّتشغيليّ

ّاستبعادها ّيتم .ّ ّمنشأتين ّأن ّيعني يقومانّوهذا
ةّقدّيظهرونّأنشطةّمماثلةّباستخدامّأصولّمماثل

أرقامّإنتاجيةّمختلفةّألنّأحدهماّيستخدمّاألصولّ
ّيستأجرها ّالتي ّاألخرى ّواألصول ّيملكها .ّالتي

وينبغيّإيجادّمساحةّلتحليلّتكميليّيعنىّبتجميعّ
ّللصناعةّ ّتبعا  ّاألصول ّعن ّمعلومات وتصنيف
ّللنظرّ ّوكذلك ّلها، ّوليسّالمالكة ّلها المستخدمة

ّل ّبالنسبة ّالمترتبة ّاآلثار ّالتشغيلّفي فائض
ّبدال ّ ّاألصولّالمستأجرة ّاستخدام ّجراء واإلنتاجية

ّ.منّاألصولّالمملوكة
 اآلثار الناجمة عن الضائقة المالية. و

ّغيرّ 25-15 ّشركة ّأن ّإلى ّالمشيرة ّالعالمات ّبين من
ماليةّتعانيّمنّضائقةّماليةّمستوىّاألرباحّالتيّ
ّمستوىّ ّكذلك ّوربما ّمؤخرا  ّتزال ّوال ّتدره كانت

ّال ّومنّاألرباح ّعرضه؛ ّعلى ّالقادرة موزعة
ّمنّ ّتعاني ّالشركة ّتكون ّأن ّأيضا  الممكن

ّ ّفي ّعلىّّالسيولةمشكلة ّقادرة ّوغير النقدية
وقدّيغتنمّ.ّالوفاءّبالتزاماتهاّفيّالوقتّالمناسب

المنافسونّالفرصةّويتقدمونّبعروضّلالستيالءّ
ّالشركة ّعلى ّأيّ. ّتقديم ّيتم ّلم ّإن ّذلك، ومع

الذيّيطرحّنفسهّهناّعرضّلالستيالءّفالسؤالّ
ّفيّ ّالوجود ّالبقاءّحيز هوّكيفّيمكنّللشركة

ّ.نهايةّاألمر
ّمنّ 25-12 ّمالية ّشركة ّتعاني ّقد ّمماثلة، وبطريقة

ضائقةّماليةّألنهاّتعانيّمنّصعوبةّفيّزيادةّ
؛ّومرةّبالتزاماتهاالتمويلّوغيرّقادرةّعلىّالوفاءّ

أخرى،ّفإنّهذاّالظرفّهوّالوقتّالمالئمّأليّ
ّب ّللتقدم ّالشركة،ّمنافس ّعلى عرضّلالستيالء

ّوشيطّ ّدوما  ّيكون ّال ّاألمر ّهذا ّأن ّ.الحدوثغير
سواءّكانتّشركةّماليةّأوّّ–إذاّكانتّالشركةّ 25-10

تعتبرّذاتّأهميةّقوميةّفإنّهذاّّ–غيرّماليةّ
ّفيّ ّالحكومة ّتظهر ّعندما ّيكون ّقد الوضع
الصورةّوتقدمّعرضا ّإماّلالستيالءّعلىّالشركةّ

ّأيّفيّواقعّاألمرّتأمّ– أوّقدّتعرضّّ–يمها
ّ ّمنّّكبيراّ ضخا  ّدرجة ّمقابل ّفي ّمال لرأس

ّ ّّ–السيطرة ّالكاملة ّالسيطرة علىّّ–وربما
ّالشركة ّالتأميمّ. ّقيد ّكيفية ّأن ّبالذكر وجدير

ّالحكومةّ ّقبل ّمن ّالمال ّرأس ّضخ وعمليات
ّفيّ ّاتخاذها ّيتم ّقد ّالتي ّالخطوات ّعن فضال 
ّ.لفصلّالثانيّوالعشريناإطارّخطةّلإلنقاذّيتمّنقاشهاّجميعا ّفيّسياقّ

ثمةّاحتمالّأخرّوهوّأنّتقدمّالحكومةّضمانا ّ 25-12
لدائنيّالشركةّالتيّتعانيّمنّضائقة؛ّويعاملّ
ّالطريقةّ ّبنفس ّحده ّعلى ّضمان ّكل تفعيل
ّعليها ّالتعاقد ّيتم ّااللتزاماتّالتي ّمع .ّالمتبعة

ويتمّتصفيةّالدينّاألصيلّوينشأّدينا ّجديدا ّبينّ
ّوالدائن ّالضامن ّمع. ّيعتبرّوفي ّالحاالت، ظم

ّبعملّتحويلّرأسماليّللمدينّ أنّالضامنّيقوم
ماّلمّيحصلّالضامنّعلىّمطالبةّّ–األصيلّ

ّ ّالدائن ّعلى ّهذهّّ–سارية ّمثل ّفي ّأن حيث
ّماليّ ّبأصل ّاإلقرار ّإلى ّاألمر ّيؤدي الحالة

ّللمدين) ّالتزام ّبماّ(. ّالضمانات ّقيد ويناقش
ّتعرضهاّ ّالتي ّالضمانات ّتلك ّمن تشمله

ّالسابعّّالحكومة ّالفصل ّمن ّالثالث ّالجزء في
ّ.والعشرين

 الديون الهالكة أو المعدومة. 1
ّالشركاتّ 25-11 ولكنّالشركاتّالماليةّعلىّّ–جميع

ّ ّالتحديد ّديونّّ–وجه ّوجود ّمن ّتعاني قد
ّبشكلّ ّحادة ّالظاهرة ّهذه ّتكون ّوقد معدومة؛
ّمنّ ّاألخرى ّالجوانب ّتمارس ّعندما خاص
ّعل ّمالية ّضغوطا  ّاألخرى ّهي ىّاالقتصاد

ّالشركة ّالقومية،ّ. ّالحسابات ّنظام ّسياق وفي



 نظام الحسابات القومية
 

087 

وفيّالحاالتّالتيّيكونّ.ّاستردادهاّلصالحّالدائندائما ّماّتقيدّالقروضّعلىّأنهاّالمبالغّالمستحقّ
فيهاّالمدينّذاتّتصنيفّائتمانيّسيءّفقدّيؤديّ
ّللقرض ّالسوقية ّالقيمة ّفي ّالمبالغة ّإلى .ّذلك

قرض،ّّونادرا ّماّيحدثّهذاّعلىّأساسّقرضّتلو
ّ.غيرّأنهّيحدثّعادةّمعّفئاتّالقروض

يحددّنظامّالحساباتّالقوميةّمجموعةّفرعيةّمنّ 25-11
ّقروضّأوّ الديونّالهالكةّأوّالمعدومةّعلىّأنها

ّ ّالفقرة ّفي ّموضح ّهو ّوكما ّمتعثرة؛ -34ديون
،ّفإنهاّعبارةّعنّقروضّمدفوعاتّفوائدهاّأو00ّ

ّ ّاستحقاقها ّميعاد ّعلى ّفات ّأو16ّّأصلها يوما  ّأوّيوما 16ّّأوّهيّمدفوعاتّالفائدةّالمكافئةّلّأكثرّ ّتمويلها ّأوّإعادة أوّأكثرّالتيّقدّتمّرسملتها
ّ ّبموجب ّمنّاتفاقتأجيلها ّاألقل ّالمدفوعات ّأو ،

ّهناك16ّّ ّأن ّغير ّالدفع، ّفي ّالتأخر ّمن مثلّمدينّتمّتصنيفهّعلىّ)أسبابّوجيهةّأخرىّيوما 
ّمفلس ّأنه ّالمدفوعاتّ( ّهذه ّأن ّفي ّللشك تدفع

ّكاملةسي ّاستردادها ّتم ّالحساباتّ. ّنظام ويوصي
ّمذكرةّ ّبنود ّوتصنيف ّتجميع ّيتم ّبأن القومية
ّوالسوقيةّ ّاالسمية للحساباتّبحيثّتعرضّالقيمة
للقروضّالمتعثرةّوتضميناتّذلكّبالنسبةّلتدفقاتّ
الفائدةّومبلغّالفائدةّالمستحقّعنّالفتراتّالسابقةّ

.ّيتمّسدادهّوالمبلغّالمرتبطّبالفترةّالجاريةّالذيّلم
ّمنّ ّالفقرات ّفي ّالمقترحة ّالمذكرة ّبنود وتناقش

ّ.05-34وحتى34-07ّّ
ّلألصولّ 25-11 ّالمحاسبي ّوعرضّاإلجراء ّتفصيل إن

ّالقيمّ ّاتجاه ّعن ّفجأة ّالسوقية ّالقيمة ّتحيد عندما
ّمنّ ّيكون ّمتى ّحول ّالكاملة ّوالمسألة السابقة

ّ ّواستخدام ّتعريف ّالعادلة"المالئم ّالقيم ّذلكّ" كل
ّعلىّ ّالبحثي ّاألعمال ّجدول ّبنود ّمن ّبند يشكل

ّوباإلضافةّإلى.ّفيّالملحقّالرابعّالموضحالنحوّ
ّفإنّالظروفّوالمالبساتّالناشئةّعنّأزمةّ ذلك،

ّ ّعام ّفي ّحدثت ّالتي سيتواصل8665ّّاالئتمان
ّإذاّكانّينبغيّالتوصيةّببنودّ رصدهاّللنظرّفيما

ّ.أخرىّللمذكرةّأوّبغيرهاّمنّاإلجراءات
عادة جدولة الديون. 2  اإلقراض الميسر وا 

لدورّالحكومةّفيّاإلقراضّّتفصيليةهناكّمناقشةّ 25-11
ّواّ  ّمنّالميسر ّد ّالقسم ّفي ّالديون ّجدولة عادة

ّ.الفصلّالثانيّوالعشرين
 روابط المحاسبة التجارية. ز

ّمعاييرّ 25-16 ّمجلس ّأصبح ّاألخيرة، ّالسنوات في
باعتبارهّواضعّالمعاييرّللمحاسبةّالتجارية؛ّوينشرّمهما ّعلىّنحوّمتزايدّ(IASBّ)المحاسبةّالدوليةّ

ّالدوليةّ ّالمالية ّالتقارير ّمعايير ّالمجلس هذا
(IFRSّ ّمنّ( ّأكثر ّهناك ّالحاضر ّالوقت وفي

ّلها366ّ ّالمشار ّالمواءمة ّبعملية ّمعنيين .ّبلد
ّ ّالعمالقة ّالشركات ّمن ّالعديد ّتطبق ّ–وبالفعل،

ّ ّالجنسيات ّمتعدد ّالشركات معاييرّّ–وخاصة
ّ.المحاسبةّالدوليةّالمذكورة

ّالمبادئّالتيّتقومّ 25-10 ّتكون ّالحاالت، وفيّمعظم
ّالمالي ّالتقارير ّمعايير ّمتسقةّعليها ّالدولية ة

بشكلّكاملّمعّمبادئّنظامّالحساباتّالقومية؛ّ
ّبالذكرّأنّ ّالجدير ّمن ّالخصوص، وعلىّوجه
ّالجوهرّ ّأن ّتوضح ّالمعايير ّهذه مقدمة
ّعلىّ ّاألسبقية ّله ّيكون االقتصاديّينبغيّوأن

كماّأنّمعاييرّالتقاريرّالماليةّ.ّالشكلّالقانوني
ّ ّاهتمامها ّتولي ّالحسابّ–الدولية ّنظام اتّمثل

ّ ّ–القومية ّالناحيةّّ ّمن ّالمفضل باألسلوب
ّ.المفاهيميةّبلّوكذلكّبإمكاناتّالتطبيقّالعملية

ّذاتّ 25-15 ّلهيّعملية ّجديد ّمعيار ّإيجاد ّعملية إن
ّتقترحّوثيقةّ ّاألولى، ّفيّالخطوة جوانبّثالثة؛
ّوالرافضةّ ّالمؤيدة ّللحجج ّمناقشة تتضمن
ّللتعليقّ ّمعّدعوة ّإصدارها ّويتم للمعيارّالجديد

وبمجردّتلقيّوتحليلّالتعليقاتّفإذاّتقررّّ.عليها
ّويتمّ ّعرض ّمسودة ّإعداد ّيتم ّقدما  المضي

وفقطّإذاّ.ّنشرهاّللحصولّعلىّتعليقاتّعالمية
ماّحصلتّمسودةّالعرضّعلىّتعليقاتّمؤيدةّ
ّرسمي ّبشكل ّالمعيار ّوضع ّيتم ّحينئذ .ّهائلة

ّخلفيةّ ّالمتاح ّالتوثيق ّيناقش ّمرحلة، ّكل وفي
ّ.غتهّالرسميةالمعيارّفضال ّعنّصي

ّالمحاسبةّ 25-12 ّمعلومات ّأن ّمن ّمفر ّال ّألنه ّوجهّنظرا  ّعلى ّالعمالقة ّللشركات ّبالنسبة القومية
ّمنّ ّاستخالصها ّيتم ّوأن ّالبد الخصوص
ّلمعاييرّ ّوفقا  ّوالمصنفة ّالمجمعة البيانات

ّ ّالدولية ّبالنسبةّالمحاسبة ّالمفيد ّمن ّيكون فقد
ّ ّالحسابات ّمنّّالقوميةلمجتمع ّالمزيد اتخاذ

ّوضعّااله ّفي ّالمتبعة ّالثالث ّبالمراحل تمام
ّالمساهمةّ ّوبأهمية ّالدولية ّالمحاسبة معايير

ّ.بوجهاتّنظرهمّحيالها
ّتكونّ 25-10 ّقد ّالجنسيات؛ ّللمنشآتّالمتعددة بالنسبة

ّككلّ ّللمجموعة ّفقط ّمتاحة ّالقياسية الحسابات
ّتمّتوحيدّوتجميعّ بينّّالعالقاتحيثّيكونّقد

ّالمنشآتّفيّمختلفّالبلدان الحالة،ّّوفيّهذه.
ّللرجوعّ ّبحاجة ّالقوميون ّالمحاسبون ّيكون قد
ّغيرّ ّالالزمة ّللبيانات ّأخرى ّمصادر إلى

ّ.الموحدة
ّمعاييرّ 25-12 ّتطبق ّحيث ّخاصين ّمجاالن هناك

ّماّ ّالدوليةّأساليبّمختلفةّنوعا  ّمجالّالتقاريرّالمالية ّفي ّوهما؛ ّالقومية ّالحسابات ّنظام عن
ّكدخلّوفيّمجالّ إدراكّأرباحّوخسائرّالحيازة
ّالخصومّ ّأو ّوااللتزامات ّاإلمدادات قيد

بإجراءّدراسةّإضافيةّّالقياموقدّيكونّ.ّالعرضية
ّالمحاسبةّ ّمعايير ّمجلس ّلموقف واستعرض
ّنظامّ ّمعاملة ّصقل ّفي ّمفيدا  ّأمرا  ّلمّالدولية ن ّوا  ّالموضوعات، ّلهذه ّالقومية ّالمحاسبةّالحسابات ّمعايير ّمجلس ّبموقف ّبالقبول يكن
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ىّاألقلّبإظهارّتوفيقّبينّالدوليةّبشكلّكاملّفعل
ّ.موقفهمّوموقفّنظامّالحساباتّالقومية

ّالذيّ 25-11 ّالدولية ّعنّمجلسّمعاييرّالمحاسبة فضال 
ّفإنّ ّالخاصة ّللشركات ّالمعايير ّبوضع يقوم

ّ ّالعام ّالقطاع ّمحاسبة ّمعايير ّالدوليمجلس
(IPSASBّ)ّيقومّهوّاألخرّبمهمةّمماثلةّتجاه

ّالحكومية ّالهيئات .ّ ّإشارة ّمعاييرّوهناك لمجلس
ّ.القطاعّالعامّالدوليّفيّالفصلّالثانيّوالعشرين

الحكومة العامة والقطاعات : الفصل الثاني والعشرين
 العامة

 مقدمة. أ
أحدّمواطنّقوةّنظامّالحساباتّالقوميةّهوّقدرتهّ 88-3

ّالقطاعاتّ ّلكل ّحسابات ّوتصنيف ّتجميع على
ّالمستوياتّ ّمن ّولبعض ّالفردية والوحدات

ّ ّفضال  ّبطرقّالوسيطة، ّالحسابات ّتجميع عن
ّإلىّ ّاالقتصاد ّوتصنيف ّوتفصيل مختلفة؛
ّيجعلّ قطاعاتّوقطاعاتّفرعيةّمتنوعةّومختلفة
ّبينّ ّالتفاعالت ّوتحليل ّمالحظة ّالممكن من
ّوضعّ ّألغراض ّلالقتصاد ّالمختلفة األجزاء

ّالسياسات ّالحكومةّ. ّخاصّبقطاع وهناكّاهتمام
ابعّعلىّالنحوّالمعرفّبهّفيّالفصلّالّرّ–العامةّ

وبالقطاعّالعامّعلىّالنحوّالمعرفّبهّفيّهذاّّ–
ّالفصل ّهذاّ. ّفي ّالواردة ّالمفاهيم ّمن والعديد

ّالفصولّ ّمن ّعدد ّفي ّوصفها ّتم ّقد الفصل
ّالسابقة ّالفصلّإلىّالجمعّبينّهذهّ. ويهدفّهذا

ّموضعّالمفاهيمّمعا ،ّمعّإعطاءّمزيدّمنّالتفصيلّحولّ ّوضعها ّبكيفية ّيتعلق ّفيما بعضهم
العمليةّفضال ّعنّذكرهّلنظمّأخرىّمنّالممارسةّ

نظمّاإلحصاءاتّاالقتصاديةّوالسيماّالموجهّمنهاّ
للحكومةّمثلّدليلّإحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّ

ّالمتوسطية8663ّ ّاإلحصاءاتّاألوروبية ّودليل ،
ESA95ّّيوروستات،ّ)عنّدينّالحكومةّوالعجز

ّ.،ّودليلّالدينّالخارجي(أ8668
ّّو 88-8 ّوسلطات ّصالحيات ّومهامّتختلف دوافع

الحكومةّعنّتلكّالخاصةّبغيرهاّمنّالقطاعات؛ّ
ّفيّتمريرّالقوانينّ فالحكوماتّتستغلّصالحياتها

ّتؤث ّاالقتصاديةّّرالتي ّالوحدات ّسلوك على
ّاألخرى ّالدخلّ. ّتوزيع ّعلىّإعادة ّقادرة ّأنها كما

ّالضرائبّ ّوسائل ّخالل ّمن ّكبير ّبشكل والثروة
ّاالجتماعية ّوالمنافع ّالحسابات. المعنيةّّوتبين

ّالسلعّ ّتمويل ّيتم ّكيف ّالعامة ّالحكومة بقطاع
ّإلىّ ّأو ّككل ّالمجتمع ّإلى ّالمقدمة والخدمات
ّبشكلّرئيسيّعنّطريقّ ّالفردية ّالمعيشية األسر

ّالمرتفع ّالعائد ّوالخدماتّ. ّالسلع ّمجموعة وتستند
ّالمفروضةّ ّاألسعار ّوكذلك ّالحكومة ّتوفرها التي

ّع ّوليس ّواجتماعية ّسياسية ّاعتبارات لىّإلى
ّ.أساسّتعظيمّالربحية

ّقبلّ 88-4 ّمن ّالضريبية ّأو ّالمالية ّالعمليات تجرى
ّفيّ ّالميزانية ّخالل ّمن ّتمويلها ّويتم الحكومة
إطارّإجراءاتّالميزانيةّالمعتادة؛ّومعّذلك،ّفقدّ
ّقبلّ ّمن ّأصال  ّبعضّالعملياتّالمنشأة تستلزم
ّالّ ّالتي ّالكيانات ّتدخل ّالحكومية الوحدات

ّالحكّو ّاإلطار ّلسيطرة ّبماّتخضع ميّالقانوني،
ّالعامة ّالشركات ّذلك ّفي ّوصفّهذهّ. ويمكن

ّ.اإلجراءاتّباألنشطةّشبهّالمالية
ّالمرتبطةّ 88-3 ّالعمليات ّأن ّبالذكر وجدير

ّالعامةّ ّالشركات ّهيكلة عادة ّوا  بالخصخصة
ّذاتّ ّكيانات ّتدخل ّباستخدام ّاألصول وتأمين
أغراضّخاصةّبماّفيّذلكّالكياناتّالموجودةّ

ّ ّوصفهاّ–بالخارج ّسالفةّّيمكن ّللطريقة ّالعملياتّتبعا  ّمنّأنّمثلّهذه ّوعلىّالرغم الذكر؛
الّيتمّرفعّتقاريرّعنهاّفيّالميزانيةّكماّأنهاّقدّ
ّالمعتادةّ ّوالتحكم ّالسيطرة ّإجراءات ّعنها تغفل
ّالعائدّ ّعلى ّكبيرا  ّتأثيرا  ّلها ّيكون ّقد ّأنه ّ.واإلنفاقّالحكوميإال

ّبشكلّ 88-8 ّللخدمات ّالحكومات ّتوفير ّعن فضال 
ّتحققّمب ّاألحيان ّمن ّالكثير ّفي ّفإنه اشر

ّخاللّ ّمن ّالعامة ّسياساتها ّغايات الحكومات
ّ ّالعامة ّشركاتّ)الشركات ّالمثال، ّسبيل على

ّوشركاتّ ّالطيران ّوخطوط ّالحديدية السكك
ّالعامة ّالمالية ّوالشركات ّالعامة ّوقدّ(المرافق ؛

ّلمناطقّ ّخدمات ّتقديم ّعامة ّشركة ّمن يطلب
ّيت ّال ّكانتّقد ّاالقتصاد ّخالفّمن ّتغطيتها م

ّالمدعمة ّاألسعار ّخالل ّمن ّذلك وكنتيجةّ.
ّبربحّ ّنشاطاتها ّالعامة ّالشركة ّتدير ّقد لذلك،

ّ.مخفضّأوّحتىّبخسارة
ّعلىّ 88-0 ّللحكومة ّالكامل ّاألثر ّتحليل ّسبيل في

ّتشكلّقطاعّيتألفّ ّمنّالمقيد ّإذن، االقتصاد،
ّوكافةّ ّالعامة ّالحكومة ّوحدات ّكافة من

ويشارّإلىّهذاّّالشركاتّالعامةّعلىّحدّسواء؛
ّ.القطاعّالمركبّبالقطاعّالعام

ّالعامة،ّ 88-7 ّوالقطاعات ّالعامة ّللحكومة بالنسبة
ّللحساباتّفيّ ّالمعتاد ّالتسلسل ّإلى وباإلضافة
ّيمكنّ ّالحسابات ّفإن ّالقومية، ّالحسابات نظام
ّلمحلليّ ّمالئمة ّأكثر ّتكون ّبطريقة عرضها
ّالسياسات؛ّ ّولواضعي ّالحكومي التمويل

ضعوّالسياساتّعلىّنحوّوباألخصّيستخدمّوا
ّالمعرفةّ ّالموازنة ّوقيود ّالكلية ّالمجاميع متزايد
ّوقواعدّ ّوتصنيفات ّوتعريفات ّمفاهيم وفق
ّبحيثّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّفي المحاسبة
ّمتغيراتّ ّوبين ّالمجاميع ّهذه ّبين ّالربط يمكن
ّمقارنتهاّ ّيمكن ّوحتى ّاألخرى ّالكلي االقتصاد

وبعضّمنّ.ّخرىبالقيودّالمماثلةّفيّالبلدانّاأل
مثلّاالدخارّوصافيّاإلقراضّأوّّ–هذهّالقيودّ
ّ ّتسلسلّّ–االقتراض ّفي ّبالفعل ّمتاحا  يكون مثلّاإليرادّّ–والّتظهرّقيودّأخرىّ.ّالحسابات

ّالكليةّ ّوالمصروفات ّاإليراد ّإجمالي ّأو العام
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ّوصافيّ ّالضريبي ّوالعبء ّالنفقات جمالي جماليّالدينّوا  الّتظهرّعلىّّ–الرصيدّالتشغيليّوا 
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّالنحو ّهذا ويمكنّ.

ّهذهّ ّلها ّالتي ّالموازنة ّوقيود ّالمجاميع استخدام
ّالمواردّإلنتاجّخدماتّ ّاستخدام الطبيعةّفيّتقييم
ّجمعّ ّإلى ّوالحاجة ّمشتركة، ّأو ّوجماعية فردية
ضرائبّوغيرهاّمنّالعائدات،ّوكذاّفيّتقييمّقدرةّ

ّوتس ّاالقتراض ّعلى ّومدىّالحكومة ّالديون ديد
ّالعملياتّ ّمن ّفيه ّالمرغوب ّالمستوى استدامة

ّ.الحكومية
ّعامةّعلىّماّ 88-5 ّنظرة ّالفصلّالذيّبينّأيدينا يقدم

ّبعرضّالتمويلّ ّأو ّالعام ّبعرضّالتمويل يسمى
ّهذاّ ّاشتقاق ّأجل ّومن ّالحسابات؛ ّفي الحكومي
ّللمعامالتّالموجودةّ ّترتيب ّإعادة العرضّيجرى

ّوحسا ّالجارية ّالحسابات ّفيّفي ّالمال ّرأس بات
ّوقيودّ ّمجاميع ّالشتقاق ّالقومية ّالحسابات نظام
ّالعامةّ ّللحكومة ّمحددة ّأهمية ّذات موازنة
ّيمكنّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالعامة؛ وللقطاعات
تجميعّمجموعةّمنّالضرائبّورسومّالمستخدمّأوّ
ّاألخرىّ ّالحكومات ّمن ّوالمنح ّاالنتفاع رسوم

ّالمبل ّباعتباره ّالعام، ّاإليراد ّمنّلتشكيل ّالمتاح غ
ّ.العملياتّلتمويلّالخدماتّالحكومية

يقدمّالقسمّبّملخصا ّلتعريفّالوحداتّالحكوميةّ 88-1
ّقبلّ ّمن ّعليها ّالمسيطر ّالوحدات ّمن وغيرها
ّتلكّ ّتجميع ّكيفية ّيشرح ّكما الوحداتّالحكومية،
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّقطاعات ّإلى الوحدات

ّ.القومية
ّإلحصاءاتّ 88-36 ّالخاص ّالعرض ّج ّالقسم يصف

ّ.لّالحكوميالتموي
ّالموضوعاتّالمحاسبيةّ 88-33 ّمن ّعدد ّد ّالقسم يتناول

أوّالمهمةّعلىّسبيلّّ–التيّتمثلّأهميةّخاصةّ
ّ.للحكومةّ–الحصرّ

ّإعدادّ 88-38 ّيمكن ّكيف ّهـ ّالقسم ّيعرض ّموازيةّختاما ، ّبطريقة ّالعام ّبالقطاع المعلوماتّالخاصة
بشكلّكبيرّلعرضّاإلحصاءاتّالمتعلقةّبالتمويلّ

ّ.القسمّدالحكوميّالموصوفّفيّ
 مصادر البيانات. 1

ّإنشاءّ 88-34 ّيمكن ّما ّنادرا  ّالعملية، ّالممارسة حساباتّاالقتصادّالكليّعنّطريقّمجردّاالكتفاءّفيّواقع
بتجميعّالبياناتّالضئيلةّذاتّالصلةّمعا ؛ّوتشكلّ
ّالخاصةّالحكومةّاستثناءا ّمنّذلكّمنّحيثّأنهّفيّكثيرّ ّاإلحصاءات ّتشتق ّما ّاألحيان من

ّالح ّبشكلّبالوحدات ّالعامة ّوبالشركات كومية
مباشرّمنّالبياناتّالصغيرةّأوّالجزئيةّالموجودةّ
ّالحكومية ّالمالية ّالمحاسبية ّالبيانات ّقواعد .ّفي

ّومصنفيّ ّمجمعي ّفإن ّلذلك، وكنتيجة
اإلحصاءاتّللوحداتّالحكوميةّوللشركاتّالعامةّ

ّالمحاسبيةّ ّالمعلومات ّعلى ّيرتكزون ّما عادة
ّاال ّنتائج ّعلى ّمنه ّأوّأكثر ستعالمات

ّاإلحصائية ّاالستفسارات ّوجهّ. وعلى
الخصوص،ّفإنّوضعّمعاييرّمحاسبيةّللقطاعّ
ّقبلّ ّمن ّاألخيرة ّالسنوات ّفي ّالدولي العام
مجلسّالمعاييرّالمحاسبيةّللقطاعّالعامّالدوليّ
ّإلىّ ّأدى ّقد ّللمحاسبين ّالدولي ّلالتحاد التابع
ّتجميعّ ّبشأن ّواضح ّإرشاد ّإلى ّالحاجة زيادة

ّإح ّبحيثّوتصنيف ّالحكومي ّالتمويل صاءات
ّبشكلّ ّالتفصيلية ّالبياناتّالمحاسبية ّنقل يمكن
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّإطار ّإلى .ّصحيح

ّأهميةّ ّذات ّاإلرشادي ّالدليل ّهذا ّمثل ويكون
ّوتصنفّ ّتجمع ّعندما ّالتحديد ّوجه على
ّنقديّ ّأساس ّعلى ّالحكومية ّالمالية الحسابات
ّاألساسّ ّإلى ّتحويلها ّمن ّمفر ّال ويضحى

لتراكميّحتىّتتوافقّمعّاألساسّالمحاسبيّفيّا
ّ.نظامّالحساباتّالقومية

 التوحيد والتوحيد. 2
كقاعدةّعامة،ّالّيتمّتوحيدّاإلدخاالتّفيّنظامّ 88-33

الحساباتّالقومية؛ّفالتوحيدّيتضمنّحذفّتلكّ
الدائنّالتيّتقعّ/ّالمعامالتّأوّعالقاتّالمدين

ّأوّ ّالقطاع ّنفس ّإلى ّينتميان ّمعاملتين بين
ّالمؤسسيالقط ّالفرعي ّاع ّفيّ. ّذكر وكما

ّيكونّ ّفقد ّسبق، ّمما ّوبالرغم ّالثالث، الفصل
ّالحكومةّ ّبقطاع ّصلة ّوذات ّمرتبطا  ّالمعلوماتّالتوحيد ّفإن ّالمثال، ّسبيل ّعلى العامة؛
ّحكوميةّ ّوحدات ّعلى ّالمستحق ّالدين بشأن
ّقدّ ّالعامة لوحداتّخارجّنطاقّقطاعّالحكومة
ّاألرق ّعن ّأكبر ّبشكل ّصلة ّذات امّتكون

ّلوحداتّ ّالمستحق ّالدين ّتشمل ّالتي اإلجمالية
ّأخرى ّحكومية ّالتوحيدّ. ّإرشاداتّبشأن وهناك
ّ.فيّالقسمّج

 تعريف الحكومة العامة والقطاعات العامة. ب
تشملّوحداتّالحكومةّالعامةّبعضّالمؤسساتّ 88-38

غيرّالهادفةّللربحّوبعضّالمنشآتّالعامةّالتيّ
ّالقطاع ّويشمل ّشركات؛ ّأنها ّعلى ّتعامل ّال

ولتحديدّ.ّالعامّالحكومةّالعامةّوالشركاتّالعامة
أيّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالمشمولةّفيّ
ّظروفّ ّتحديد ّمن ّالبد ّالعامة، الحكومة

ولتحديدّأيّ.ّالسيطرةّوالتحكمّمنّقبلّالحكومة
ّوأيّ ّعامة ّشركات ّأنها ّعلى ّتعامل المنشآت
ّفمنّ ّالعامة، ّمنّالحكومة ّتالشركاتّيمثلّجزءا  ّقبلّالضروري ّمن ّالسيطرة ّظروف حديد
ّمنّ ّاألهمية ّذات ّاألسعار ّومفهوم الحكومة

ّ.الناحيةّاالقتصادية
منّأجلّالتعرفّعلىّالوحداتّالتيّتقعّضمنّ 88-30

ّوالقطاعّ ّالعامة ّالحكومة ّقطاع ّمن ّكل نطاق
العامّوتحديدها،ّفمنّالمفيدّالبدءّبإعادةّالتذكيرّ
ّالفقراتّ ّفي ّوالوارد ّالحكومية ّالوحدات بمفهوم
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ّ 337ّّ-3من 335ّ-3إلى ّمناقشةّ(. ّذلك ويتبع
ّالحكومةّ ّقبل ّمن ّالسيطرة ّمن ّالمقصود حول

ّ.واألسعارّذاتّاألهميةّمنّالناحيةّاالقتصادية
 الوحدات الحكومية. 1

ّالكياناتّ 88-37 ّمن ّفريدة ّأنواع ّهي الوحداتّالحكومية
ّلهاّ ّسياسية ّعمليات ّقبل ّمن ّالمنشأة القانونية

ّتنفيذية ّأو ّقضائية ّأو ّتشريعية علىّّسلطة
ذاّ ّفإنّالوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّفيّمنطقةّمعينة؛ّوا  ّمؤسسية، ّوحدات ّباعتبارها ّإليها ّنظرنا ما
ّاالضطالعّ ّهي ّللحكومة ّاألساسية المهام
ّأوّ ّللمجتمع ّوالخدمات ّالسلع ّتوفير بمسئولية
ّمنّ ّإمداداتها ّوتمويل ّالفردية ّالمعيشية لألسر
ّأجلّ ّمن ّاألخرى، ّالدخول ّأو ّالضرائب أصل

توزيعّالدخلّوالثروةّمنّخاللّالتحويالت،ّإعادةّ
ّالسوقي ّغير ّاإلنتاج ّفي ّالمشاركة .ّوكذلك

ّ:وبصورةّعامة
عادةّماّيكونّللوحدةّالحكوميةّسلطةّزيادةّاألموالّمنّ.ّأ

خاللّجمعّالضرائبّأوّمنّخاللّالتحويالتّاإللزاميةّمنّ
ّالوحدةّ ّلدى ّيكون ّأن ّوالبد ّاألخرى؛ ّالمؤسسية الوحدات

ّأم ّمنّخاللّالحكومية ّزيادتها ّالتيّيتم ّسواء ّالذاتية والها
فرضّضرائبّعلىّالوحداتّاألخرىّأوّمنّخاللّاألموالّ
ّالحكوميةّ ّالوحدات ّمن ّكتحويالت ّعليها المتحصل

أوّكلّّ–األخرى،ّوالبدّأنّيكونّلديهاّسلطةّإنفاقّبعضّ
ّمنّّ– ّالغايات ّتحقيق ّوراء ّالسعي ّفي ّاألموال هذه

ّسياساتها .ّ ّذلك، ّعلى ّعلىّعالوة ّقادرة ّتكون ّأن يجب
ّ.اقتراضّاألموالّوفقّسلطتهاّالتقديرية

بشكل نموذجي، تتكبد الوحدات الحكومية ثالثة أنواع . ب
 :مختلفة من النفقات النهائية

تتألفّالمجموعةّاألولىّمنّالنفقاتّالفعليةّأوّالمحتسبةّّ-
ّالمشتركةّ ّأو ّالجماعية ّللخدمات ّالمجاني ّالتوفير على

دارةّالعامةّوالدفاعّوتنفيذّالقانونّوالصحةّللمجتمعّمثلّاإل
ّمنّقبلّ ّجماعيا  ّتنظيمها ّوالتيّيتم ّإلىّذلك، الحكومةّويتمّتمويلهاّمنّأصلّالضرائبّالعامةّأوّغيرهاّالعامة،ّوما

ّ.منّالدخول
ّالسلعّّ- ّتوفير ّالنفقاتّعلى ّمن ّالثانية تتألفّالمجموعة

كبيرةّوالخدماتّبشكلّمجانيّأوّبأسعارّليستّذاتّقيمةّ
منّالناحيةّاالقتصاديةّلألسرّالمعيشيةّالفردية؛ّويتمّتكبدّ
هذهّالنفقاتّعنّقصدّويتمّتمويلهاّمنّأصلّالضرائبّأوّ
ّلتحقيقّ ّمسعاها ّفي ّالحكومة ّقبل ّمن ّالدخول ّمن غيرها
ّفرضّ ّيمكن ّذلك، ّورغم ّالسياسية، ّأو غاياتّاالجتماعية

ّ.رسومّعلىّاألفرادّتبعا ّالستخدامهم
ّالمجّ- ّالمدفوعةّتتألف ّالتحويالت ّمن ّالثالثة موعة

منّّ–غالبا ّلألسرّالمعيشيةّّ–للوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّ
ّ.أجلّإعادةّتوزيعّالدخلّأوّالثروة

ّهناكّ 88-35 ّيكون ّعندما ّمعين ّاقتصاد ّنطاق داخل
ّالمستوياتّ ّعلى ّالحكومة ّمن ّمختلفة مستويات

المركزيةّأوّالمحليةّأوّعلىّمستوىّالدولة،ّفقدّ
نئذّالعديدّمنّالوحداتّالحكوميةّيكونّهناكّحي

ّالتأمينّ ّصناديق ّتشكل ّكذلك، المنفصلة؛
ّ.االجتماعيّوحداتّحكومية

ّمؤسسيةّ 88-31 ّوحدة ّهناك ّتكون ّالبلدان، ّجميع في
فيّقطاعّالحكومةّالعامةّذاتّأهميةّمنّحيثّ
ّالخصوصّسلطةّ ّوجه ّوعلى ّوالسلطة الحجم
ممارسةّمراقبةّوالتحكمّفيّالعديدّمنّالوحداتّ

هذهّالوحدةّيشارّإليهاّفيّالكثيرّمنّاألخرى؛ّ
ّالمغطاةّ األحيانّبالحكومةّالقوميةّوهيّالوحدة

ّللموازنة ّالرئيسي ّالحساب ّجانب ّمن وهيّ.
وحدةّواحدةّمنّالحكومةّالمركزيةّوالتيّتشملّ
ّوالسلطاتّ ّللصالحيات ّالرئيسية األنشطة

ّوالقضائية ّوالتشريعية ّوالتنفيذية ّالقومية وعادةّ.
ّعا ّتنظيم ّيتم ّنفقاتهاّما ّعن ّفضال  ئداتها

ّوزارةّ ّقبل ّمن ّعليها ّوالسيطرة ومصروفاتها
الماليةّأوّماّيعادلهاّمنّحيثّالمهامّمنّخاللّ
ّالمجلسّ ّقبل ّمن ّالمعتمدة ّالعامة الموازنة

ومعظمّالوزاراتّواإلداراتّوالوكاالتّ.ّالتشريعي
ّوالمجالسّ ّالقضائية ّوالهيئات والمجالس

ّالكياناتّ ّمن ّوغيرها ّفيّالتشريعية ّتكون التي
ّليستّوحداتّ ّالحكومية ّالوحدة ّهذه مجموعها
ّهذهّ ّمن ّجزءا  ّتشكل ّبل ّمنفصلة مؤسسية

ويرجعّذلكّ.ّالوحدةّالحكوميةّالمركزيةّالرئيسية
ّلتملكّ ّالسلطة ّلديهم ّليس ّعموما  ّأنهم ّفيّإلى ّللدخول ّأو ّالخصوم ّلتكبد ّأو األصول

ّالمطلقة ّالتقديرية ّسلطتهم ّمعامالتّوفق ذاّ. وا  ّهن ّحينئذّكان ّمحلية ّأو ّاتحادية ّحكومات اك
ّسيكونّ ّالحكومات ّهذه ّمن ّكل ّالمرجح من
ّتشملّ ّرئيسية ّحكومية ّوحدة ّأيضا  لديها
ّوالتنفيذيةّ ّالرئيسية ّ ّوالصالحيات السلطات

ّ.والتشريعيةّوالقضائية
ّحكوميةّ 88-86 ّكيانات ّتتواجد ّقد ّذلك، ّعلى وعالوة

ّذاتيةّ ّواستقاللية ّمنفصلة ّقانونية ّهوية ذات
ّيتعلقّّواسعةّبما فيّذلكّالتقديرّالمطلقّفيما

ّومصدرّ ّومصروفاتها ّنفقاتها ّوتكوين بحجم
ّالضرائبّ ّحصيلة ّمثل ّلإليراد مباشر

مصطلحاتّالنفقاتّ)المخصصةّلغرضّمعين؛ّ
ّشائعةّ ّمصطلحات ّهي ّواإليراد والمصروفات

وتردّ.ّاالستخدامّفيّعرضّالحساباتّالحكومية
ّنظامّ ّبمفاهيم ّمنها ّكل ّوعالقة تعريفاتها

ّجا ّالقسم ّفي ّالقومية ّلحسابات ّهذهّ(. ومثل
ّمحددةّ ّمهام ّلتنفيذ ّتؤسس ّما ّغالبا  ّالسوقيّالكيانات ّغير ّاإلنتاج ّأو ّالطرق ّإنشاء مثل

ّالتعليمية ّأو ّالصحية ّللخدمات ّأنّ. وينبغي
ّوحداتّحكوميةّ ّالكياناتّعلىّأنها تعاملّهذه
ّمجموعاتّكاملةّ ّكانتّتمسك ّما ّإذا منفصلة

ّسلع ّولها ّالحسابات ّالذاتيةّمن ّأصولها ّأو ها
ّغيرّسوقيةّ ّوتنخرطّفيّأنشطة تحتّتصرفها
تكونّمسئولةّعنهاّأمامّالقانونّوأنّتكونّقادرةّ
ّالعقودّ برام ّوا  ّالخصوم ّااللتزاماتّأو علىّتكبد

ّالذاتي ّتقديرها ّوفق ّاألحيانّ. ّمن ّكثيرا  وفي
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ّالموازناتّ ّبوحدات ّالوحدات ّهذه ّمثل ّإلى يشار
ّموازن ّلها ّأنّاألخرىّوذلكّألن ّكما اتّمنفصلة

ّيتمّ ّالعامة ّمنّحسابّالموازنة أيّتحويالتّتتم
ّأوّ ّللدخل ّالذاتية ّمصادرها ّخالل ّمن تكملتها

ّلإليراد ّعلىّ. ّالموازنات ّأو ّالميزانيات وتختلف
ّتستخدمّ ّوغالبا  ّالبلدان ّبين ّواسع نطاق
ّالوحدات ّهذه ّلوصف ّمتنوعة .ّمصطلحات

ّالعامةّ وتصنفّتلكّالوحداتّفيّقطاعّالحكومة
إلىّالمدىّالذيّيكونونّفيهّمنتجينّغيرّسوقيينّ
ّعليهمّمنّقبلّوحدةّحكوميةّ لىّمدىّالسيطرة ّ.أخرىوا 

يمثلّصندوقّالتأمينّاالجتماعيّنوعا ّخاصا ّمنّ 88-83
دارةّ ّوا  ّلتشغيل ّالمخصصة ّالحكومية الوحدات
ّاالجتماعي؛ّ ّالتأمين ّبرامج ّمن ّأكثر ّأو برنامج
ّاالجتماع ّالتأمين ّصندوق ّيستوفي ّأن يّّوالبد
.ّاالشتراطاتّأوّالمطالبّالعامةّللوحدةّالمؤسسية

ّمنفصلّ ّبشكل ّيكونّمنظما  ّأن ّمن ّالبد ّوأنّأيّأنه ّالحكومية ّللوحدات ّاألخرى ّاألنشطة عن
يحوزّأصولهّوخصومهّبشكلّمنفصلّويدخلّفيّ
المعامالتّالماليةّوفقّتقديرهّالذاتيّوكوحدةّقائمةّ

ّ.بذاتها
غيرّالهادفةّكماّلوحظّفيماّقبل،ّفإنّالمؤسساتّ 88-88

ّويسيطرّ ّسوقية ّغير ّمنتجة ّتكون ّوالتي للربح
ّوحداتّ ّاألخرى ّهي ّما ّحكومة ّقبل ّمن عليها
ّالرغمّ ّوعلى ّالعامة؛ ّالحكومة ّنطاقّقطاع داخل
ّليكونواّ ّقانونيا  ّتأسيسهم ّتم ّيكون ّقد ّأنه مستقلينّعنّالحكومةّإالّأنهمّيعتبرّأنهمّينفذونّمن

ّالحكومة ّمن ّفعال ّوجزء ّحكومية وقدّّ.سياسات
تحتارّالحكوماتّاستخدامّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
حكوميةّمعينةّألنّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّللربحّبدال ّمنّالوكاالتّالحكوميةّلتنفيذّسياساتّ
ّالسياسية؛ّ ّللضغوط ّخاضعة ّليست ّأنها ّيرى قد
ّووضعّ ّوالتنمية ّالبحوث ّالمثال، ّسبيل على
ّالصحةّ ّمثل ّمجاالت ّفي ّالمعايير وصيانة

ّقدّوا ّمجاالت ّكلها ّهي ّوالتعليم ّوالبيئة لسالمة
ّأكثرّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات ّفيها تكون

ّ.فعاليةّمقارنةّبالوكاالتّالحكومية
ّأنشطةّ 88-84 ّفي ّالمنخرطة ّبالوحدات ّالخاصة الحالة

ماليةّتستلزمّتناولّخاصّلها؛ّعلىّالنحوّالمبينّ
ّ ّتؤسسّمنّقبل07ّ-3فيّالفقرة ّفإنّأيّوحدة ،

ّوتكّو ّمماثلةّالحكومة ّووظائف ّمهام ّذات ن
ّجزءّمكملّ ّتعاملّعلىّأنها لمؤسسةّماليةّمقيدة
ّكوحدةّ ّوليس ّالعامة ّالحكومة ّعن ّيتجزأ وال
ّصالحياتّ ّأي ّلديها ّليس ّكان ّإذا منفصلة
ّعددّ ّحيث ّمن ّومقيدة ّمستقل ّبشكل للتصرف
ّتحملّ ّوال ّفيها ّالدخول ّيمكنها ّالتي المعامالت

ّباألصول والخصومّّالمخاطرّوالمكافآتّالمرتبطة
.ّالتيّتحتفظّبهاّوكانتّمقيمةّفيّنفسّاالقتصاد

ّأنهاّ ّعلى ّتعامل ّمقيمة، ّغير ّالوحدة ّكانت ذا ّتجريهاّوا  ّالتي ّالمعامالت ّولكن ّمنفصلة وحدة
ّالمعامالتّ ّفي ّإظهارها ّيتم ّمالية ّشبه كعمليات

ّوالحكومة ّالوحدة ّهذه ّبين ّوجهّ. وعلى
ّمقيمةّ ّغير ّاقترضتّوحدة ّما ّإذا الخصوص،

ّتقرضّنفسّّبالخارج ّأنها ّلو ّكما ّتعتبر فإنها
ّ.المبلغّللحكومةّوبنفسّالشروط

ّأليّ 88-83 ّالعامة ّالموازنة ّفإن ّذاته، ّالوقت في
مستوىّحكوميّقدّتتحكمّوتسيطرّعلىّمنتجيّ
ّليكونواّ ّللمعايير ّتلبيتهم ّحيث ّمن السوق
شركاتّشبهّمؤسسيةّعلىّالنحوّالمحددّأدناه؛ّ
ّقطاعّ ّفي ّتصنيفها ّينبغي ّال ّالوحدات وهذه
ّالعامةّولكنّفيّقطاعّالشركاتّغيرّ الحكومة

ّحس ّالمالية، ّأو ّاالقتضاءالمالية ّب وبالنسبةّ.
جزءّمنّّ–ومعّذلكّّ–للوحداتّالعامة،ّفإنهاّ

ّ.القطاعّالعام
المؤسسات غير الهادفة للرب  المسيطر عليها من . 2

 قبل الحكومة
توصفّالمعاييرّالمتعلقةّبالتقريرّبماّإذاّكانتّ 88-88

ّمؤسسةّغيرّهادفةّللربحّمسيطرا ّعليهاّمنّقبلّ ّالفقرة ّفي ّعدمه ّمن ّّو18-3الحكومة يتمّ؛
ّ.إيجازهاّهناّألغراضّالمالئمة

تعرفّالسيطرةّوالتحكمّفيّمؤسسةّغيرّهادفةّ 88-80
ّوتقريرّ ّتحديد ّعلى ّالقدرة ّأنها ّعلى للربح
السياسةّالعامةّللمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّأوّ
ّللربحّ ّالمؤسساتّغيرّالهادفة برنامجها؛ّوكافة
التيّيتمّنسبهاّإلىّقطاعّالحكومةّالعامةّينبغيّ

بهويتهاّكمؤسساتّغيرّهادفةّللربحّوأنّتحتفظّ
ّتسهيلّ ّأجل ّمن ّاإلحصائية، ّالسجالت في
ّغيرّ ّللمؤسسات ّالكاملة ّالمجموعة تحليل

ّللربح ّالهادفة ّمؤسسةّ. ّكانت ّإذا ّما ولتحديد
ّقبلّ ّمن ّعليها ّمسيطرا  ّللربح ّهادفة ّالخمسةّغير ّالمؤشرات ّفإن ّعدمه ّمن الحكومة

ّ ّتؤخذ ّوأن ّينبغي ّوالتحكم ّللسيطرة فيّالتالية
ّ:االعتبار

ّتعيينّالموظفين؛.ّأ
ّاإلمداداتّاألخرىّمنّأدواتّالتمكين؛.ّب
ّاالتفاقاتّالتعاقدية؛.ّج
ّدرجةّالتمويلّمنّقبلّالحكومة؛ّو.ّد
ّالتعرضّللمخاطرة.ّهـ

ّالسيطرةّ ّلتأسيس ّالكفاية ّفيه ّواحد ّمؤشر ّيكون وقد
والتحكمّفيّبعضّالحاالتّولكنّفيّبعضّاألحيانّربماّ

ّال ّمن ّعدد ّإلىّيشير ّجماعي ّبشكل مؤشراتّالمنفصلة
ّعلىّ ّالقائم ّالقرار ّسيكون ّوبالضرورة ّوالتحكم؛ السيطرة
ّأوّكليةّجميعّالمؤشراتّذاتّطبيعةّحكميةّولكنّ تمام
ّ.ينبغيّأنّتكونّاألحكامّمتسقةّبالنسبةّللحاالتّالمماثلة
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 الشركات المسيطر عليها من قبل الحكومة. 3
ركةّعامةّحتىّيتمّتصنيفّشركةّماّعلىّأنهاّش 88-87

يلزمّأنّتكونّالشركةّليسّفقطّمسيطرا ّعليهاّمنّ
ّأيضا ّ ّتكون ّوأن ّالبد ّبل ّأخرى ّعامة ّوحدة قبل
ّعلىّ ّالقدرة ّبأنها ّوتعرفّالسيطرة ّسوقية؛ منتجة
ّأوّ ّمؤسسية ّلوحدة ّالعامة ّالسياسة تحديد

ّبرنامجها ّلهاّ. ّيسمح ّمركز ّفي ّالحكومة وتكون
:ّوحداتبممارسةّالسيطرةّعلىّالعديدّمنّأنواعّال

ّاإلضافيةّ ّالميزانيات ّذات ّالمتنوعة الوحدات
ّ ّوالشركات ّللربح ّالهادفة ّغير غيرّ)والمؤسسات

ّوالمالية ّالمالية ّالصلةّ(. ّذات ّالمعايير وتوصف
ّعلىّشركةّفيّالفقراتّمنّ إلى77ّّ-3بالسيطرة

3-56ّ ّااللتفاتّ. ّينبغي ّالتي ّاألساسية والعوامل
ّ:إليهاّهي

ّأوّاالقتراع؛ّملكيةّأغلبيةّحصةّالتصويت.ّأ
ّسيطرةّمجلسّاإلدارةّأوّغيرهاّمنّالكياناتّالحاكمة؛.ّب
ّالتحكمّفيّتعيينّوفصلّالموظفينّالرئيسيين؛.ّج
ّالسيطرةّعلىّاللجانّالرئيسيةّللكيان؛.ّد
ّاألسهمّالذهبيةّوالخيارات؛.ّهـ
ّالتنظيمّوالتحكم؛.ّو
ّالسيطرةّمنّقبلّعميلّمهيمن؛.ّز
ّنّباالقتراضّمنّالحكومةالسيطرةّوالتحكمّالمرتبطي.ّح

والبرهانّعلىّالسيطرةّوالتحكمّفيّبعضّالحاالتّإالّأنهّعلىّالرغمّمنّأنّمؤشرا ّواحدا ّقدّيكونّكافيا ّإلقامةّالدليلّ
فيّحاالتّأخرىّقدّيوضحّعددّمنّالمؤشراتّالمنفصلةّ
ّعلىّ ّالقائم ّالقرار ّيكون ّوبالضرورة ّوالتحكم؛ ّالسيطرة مؤشراتّذاتّطبيعةّحكميةّغيرّأنّتمامّأوّكليةّجميعّالمعا 

ّ.األحكامّينبغيّوأنّتكونّمتسقةّبالنسبةّللحاالتّالمماثلة
 األسعار ذات الداللة من الناحية االقتصادية. 4

ّوأنّ 88-85 ّالبد ّسوقية ّمنتجة ّمعينة ّوحدة ّتعتبر حتى
ّلآلخرينّ ّمخرجاتها ّمعظم ّأو ّجميع ّالوحدة تقدم
ّاالقتصادية؛ّ ّالناحية ّمن ّداللة ّذات بأسعار

ألسعارّذاتّالداللةّاقتصاديا ّهيّاألسعارّالتيّوا
ّيكونّ ّالتي ّالكميات ّعلى ّملحوظا  ّتأثيرا  ّوعلىّلها ّلعرضها ّومستعدين ّراغبين المنتجون

ّالكمياتّالتيّيرغبّالمشترونّفيّشرائها وتنشأّ.
ّ:هذهّاألسعارّعادةّعندما

يكونّلدىّالمنتجّدافعّلتعديلّوضبطّالعرضّإماّبهدفّ.ّأ
المدىّالطويلّأوّعلىّاألقلّتغطيةّرأسّّتحقيقّربحّعلى

ّالمالّوالتكاليفّاألخرى؛ّو

يكونّللعمالءّحريةّالشراءّأوّعدمّالشراءّويقومونّ.ّب
ّ.باالختيارّعلىّأساسّاألسعارّالمفروضة

ّتكونّ 88-81 ّاألسعار ّأن ّالشروط ّهذه ّتعني وعادة
ّكانتّ ّما ذاتّقيمةّمنّالناحيةّاالقتصاديةّإذا

ّتكال ّغالبية ّتغطي ّوكانّالمبيعات ّالمنتج يف
ّالشراءّ ّسواء ّلالختيار ّالحرية ّلديهم المشترون
ّعلىّ ّالشراءّوالقدرّالذيّيودونّشراءه أوّعدم
أساسّاألسعارّالمفروضة؛ّوعلىّالرغمّمنّأنهّ
ّبينّقيمةّ ّوقائمة ّتقادمية ّرقمية الّيوجدّعالقة

ّالضرائبّواإلعاناتّعلىّ)المخرجاتّ باستثناء
ليفّاإلنتاجّوبينّتكا(ّالمنتجاتّعلىّحدّسواء

ّيتوقعّأنّقيمةّالسلعّوالخدماتّالمباعةّ فبديهيا
ّالمبيعات) ّنصفّ( ّمتوسط ّاألقل ّعلى تعادل

ّمستدامةّ ّزمنية تكاليفّاإلنتاجّعلىّمدىّفترة
ّ.لعدةّسنوات

ّتختلفّاختالفا ّ 88-46 ّالظروفّاالقتصادية ّألن اقتصاديّمتسقّمعّمرورّمختلفةّإليجادّقياسّكبيرا ّفقدّيكونّمنّالمرغوبّفيهّالقبولّببداياتّنظرا 
ّومنّحيثّ ّالبلدان؛ ّالوحداتّوعبر الوقتّبين
المبدأ،ّينبغيّأنّيتمّالتمييزّبينّالسوقيّوغيرّ

ّ.السوقيّعلىّأساسّحالةّبحالة
ّمنّ 88-43 ّداللة ّذات ّاألسعار ّبأن ّاالفتراض يمكن

ّالمنتجونّ ّيكون ّعندما ّاالقتصادية الناحية
شركاتّخاصة؛ّحيثّأنهّعندماّتتواجدّالسيطرةّ
العامةّفقدّتكونّأسعارّالوحدةّمعدلةّألغراضّ
ّصعوباتّ ّذلك ّعن ّينتج ّوقد ّالعامة؛ السياسة
ّقيمةّ ّذات ّاألسعار ّكانت ّإذا ّما ّتحديد عند

ّعدمه ّمن ّاقتصاديا  ّالشركاتّ. ّتؤسس ّالسوقّوغالبا  ّينتجها ّال ّقد ّالتي ّالسلع ّلتوفير العامة
ّباألسعارّالمرغوبّ ّأو بالكمياتّالمرغوبّفيها

وحتىّعندماّيمكنّلمبيعاتّتلكّالشركاتّ.ّفيها
–ّّ ّكبيرّمنّتكاليفهاّّ-العامة أنّتغطيّجزء

ّللقوىّ ّتستجيب ّبأنها ّالتوقع ّيمكن ّأنه إال
ّ ّتماما  ّمختلف ّبشكل ّتفعلهّالسوقية ّقد عما

ّ.الشركاتّالخاصة
منّالمرجحّأنّالشركاتّالتيّتحصلّعلىّدعمّ 88-48

ّتلكّالتيّتتمتعّبعواملّ ماليّحكوميّكبيرّأو
ّالضماناتّ ّمثل ّالمخاطر ّلخفض أخرى
الحكوميةّسوفّتتصرفّبشكلّيختلفّعنّتلكّ
الشركاتّالمفتقدةّلهذهّالميزاتّوذلكّألنّالقيودّ

ّ ّميزانياتها ّالّ–على ّمن ّالشركات نوعّأي
ّ ّأوال  ّومرونة؛ّّ–المذكور ّاعتداال  ّأكثر ّيلتزمّتكون ّالذي ّالمنتج ّهو ّالسوقي ّغير والمنتج

ّمنّ ّيكون ّال ّبحيث ّللغاية ّمرنة ّميزانية بقيود
ّفيّ ّللتغيرات ّالمنتج ّيستجيب ّأن المرجح
ّقدّ ّالتي ّالطريقة ّبنفس ّاالقتصادية الظروف

ّ.يتخذهاّمنتجوّالسوق
 موردو السلع والخدمات للحكومة
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ّينبغيّّثمة 88-44 ّكان ّإذا ّما ّوهو ّنفسه ّيطرح سؤال
معاملةّالوحداتّالموردةّللسلعّوالخدماتّللحكومةّ
ّسوقية؛ّ ّغير ّمنتجة ّأم ّسوقية ّمنتجة ّأنها على
ّتقدمّ ّالوحدة ّكانت ّإذا ّما ّهو ّالجوهري والسؤال
ّالوحداتّ ّالتنافسّمع ّإطار ّفي ّوالخدمات السلع
ّالمنتجةّالخاصةّوماّإذاّكانّاختيارّالموردّقائماّ 

ّالسعر ّعلى ّماّ. ّإذا ّكبيرة ّبصورة ّاألمر ويتضح
ّالوحيدّوماّ ّكانّالموردّهوّالمورد ّإذا ّفيما نظرنا
ّ.إذاّكانتّالحكومةّهيّالعميلّالوحيدّلهذاّالمورد

 تعريف المبيعات والتكاليف
ّمنتجّ 88-43 ّمعين ّمنتج ّكان ّإذا ّما ّتقييم ّأجل ومن

ّبينّ ّمقارنة ّإجراء ّالضروري ّفمن سوقي
ّالمبيعا ّمن ّإنتاجّالمتحصالت ّوتكاليف ت

ّأيّ ّإضافة ّقبل ّالمبيعات ّوتقاس المنتجات؛
ّالمنتجات ّعلى ّللتطبيق ّقابلة ّضرائب ويستثنىّ.

ّمنّ ّالمقبوضة ّالمدفوعات ّكافة ّالمبيعات من
ّتمّمنحهاّ ّالمدفوعاتّقد ّلمّتكنّهذه الحكومةّما

ّبنفسّالنشاط ّيقوم ّمنتج ّألي ّاإلنتاجّ. ّيعتبر وال
ّ.سياقالذاتيّجزءّمنّالمبيعاتّفيّهذاّال

ّالوسيطّ 88-48 ّاالستهالك ّمجموع ّهي ّاإلنتاج تكاليف
ّرأسّ ّواستهالك ّالموظفين ّأجور ّأو وتعويضات

ّ ّوالضرائب ّالثابت ّاألخرى)المال ّاإلنتاج؛ّ( على
وعالوةّعلىّذلك،ّإذاّماّعوملتّالوحدةّعلىّأنهاّ
ّتضمينّالعائدّعلىّرأسّالمالّ منتجةّسوقيةّيتم

ّاإلنتاج ّتكاليف ّفي ّاإلعا. ّإنزال ّيتم ّأوّوال نات
ّ.الدعمّعلىّاإلنتاج

 شجرة اتخاذ القرار للوحدات العامة. 5
88-40 ّ ّالشكل ّالحكومة3ّّ-88يبين ّقطاع ّبين العالقة

العامةّوالقطاعّالعامّوالقطاعاتّالرئيسيةّاألخرىّ
ّ.لالقتصادّالمحلي

،ّتنشأّوتؤسس337ّ-3كماّهوّموضحّفيّالفقرةّ 88-47
ّأوّ ّعمليات ّعن ّخالل ّمن ّالحكومية الوحدات

ّسياسي ّوصالحياتّأوامر ّسلطات ّلديها ّويكون ة
ّالوحداتّ ّعلى ّتنفيذية ّأو ّقضائية ّأو تشريعية
ّمعين؛ّ ّإقليم ّنطاق ّداخل ّاألخرى المؤسسية
ّالعامةّ ّالحكومة ّلقطاع ّالوحدات ّهذه وتنتمي

ّأيضاّ  ّالعام ّوللقطاع ّأيّ. ّتحديد ّأجل ومن
الوحداتّالمؤسسيةّاألخرىّتنتميّلقطاعّالحكومةّ

ام،ّينبغيّإتباعّشجرةّالعامةّوأيّمنهاّللقطاعّالع
ّ ّشكل ّفي ّالمبينة ّالقرار ّباستخدام3ّ-3اتخاذ ،

ّ:األسئلةّالتسلسليةّالتالية
ّأ ّكذلكّ. ّتكن ّلم ّإن ّمؤسسية؟ ّوحدة ّالمعنية ّالوحدة هل

ّالتيّ ولكنهاّمقيمةّحينئذّتعاملّعلىّأنهاّجزءّمنّالوحدة
ّعليها ّتسيطر ّوغيرّ. ّمؤسسية ّوحدة ّتكن ّلم ّحال وفي

ينئذّعلىّأنهاّشركةّشبهّمؤسسيةّفيّمقيمةّأيضا ّتعاملّح
ّ.االقتصادّالمقيمةّفيه

هلّالوحدةّوحدةّمنتجةّسوقيةّأمّوحدةّمنتجةّغيرّ.ّب
ّسوقيةّوفقا ّللمعاييرّالمذكورةّللتوّأعاله؟

ّج ّأوّمنّ. ّمنّقبلّالحكومة ّعليها ّمسيطرا  ّقبلّشركةّعامةّأخرى؟هلّالوحدة
ّإلىّ 88-45 ّتؤدي ّاألخيرين ّالسؤالين ّعلى اإلجابات

ّ:يعاتّللقطاعاتّعلىّالنحوّالتاليتوّز
ّأ ّعليهاّ. ّوليسّمسيطرا  ّسوقية ّمنتجة ّكانتّالوحدة إذا

منّقبلّالحكومةّالّتكونّحينئذّجزءّمنّقطاعّالحكومةّ
ّ.العامةّأوّمنّالقطاعّالعام

ّب ّمنّ. ّعليها ّومسيطرا  ّسوقية ّمنتجة ّكانتّالوحدة ّالّإذا ّحينئذ ّأخرى ّعامة ّشركة ّقبل ّمن ّأو ّالحكومة قبل
ّمنّتكّو ّتكونّجزءا  ّولكنها ّالعامة ّالحكومة ّمن ّ.القطاعّالعامنّجزءا 
ّكانتّالوحدةّمنتجةّغيرّسوقيةّومسيطرا ّعليهاّ.ّج ّمنّقطاعّالحكومةّإذا ّتكونّجزءا  ّ.العامةّومنّالقطاعّالعاممنّقبلّالحكومةّحينئذ
ّد ّوليسّمسيطرا ّ. ّسوقية ّغير ّمنتجة ّالوحدة ّكانت إذا

ّمنّقبلّالحكومةّحين ّمؤسسةّعليها ّتعاملّعلىّأنها ئذ
ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّتهدفّللربح ّال ّجزءا ّ. ّتكون ّ.منّقطاعّالحكومةّالعامةّأوّمنّالقطاعّالعاموال

 القطاعات الفرعية لقطاع الحكومة العامة. 6
كماّهوّموضحّفيّالفصلّالرابع،ّيمكنّتقسيمّ 88-41

ّإلىّقطاعاتّفرعيةّمنّ ّالعامة قطاعّالحكومة
ّاألس ّطريقتين؛ ّماّخالل ّإنشاء ّهو ّاألول لوب

ّفرعية ّقطاعات ّثالثة ّإلى ّيصل أحدهاّ:
ّأوّ ّالرسمية ّللحكومة ّوأحدها ّالمركزية للحكومة
ّتضمينّ ّمع ّالمحلية ّللحكومة ّوأحدها الفيدرالية
ّحيثماّ ّمستوى ّأي ّعلى ّاالجتماعي التأمين

وفيّبعضّالحاالت،ّقدّيكونّ.ّيكونّذاتّصلة
مة؛ّهناكّمستوىّأوّمستويينّفقطّللحكومةّالعا

ّمنّ ّمزيد ّتوفيق ّمن ّالبد ّأخرى، ّحاالت وفي
ّثالثيّ ّالبناء ّنطاق ّداخل ّالحكومية المستويات

ّالمستوى ّلقطاعاتّ. ّللتقسيم ّاألخر واألسلوب
فرعيةّهوّاستبعادّصناديقّالتأمينّاالجتماعيّ
منّكلّمستوىّحكوميّووضعّمستوىّمنفصلّ
ّجميعّ ّيغطي ّاالجتماعي ّالتأمين لصناديق

يتوقفّاختيارّالتصنيفّوس.ّمستوياتّالحكومة
ّالتأمينّ ّصناديق ّكانت ّإذا ّما ّعلى المستخدم
االجتماعيّمستقلةّعنّالمستوىّالحكوميّالذيّ

ّ.تعملّفيّنطاقهّمنّعدمه
ّالحكومةّ 88-36 ّتقسيم ّحول ّالتفصيل ّمن ّمزيد هناك

العامةّلقطاعاتّفرعيةّفيّالقسمّوّمنّالفصلّ
ّ.الرابع

 القطاعات الفرعية للقطاع العام. 7
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88-33 ّ ّالممكن ّالعامّمن ّللقطاع ّفرعية ّقطاعات إنشاء
ّفيّ ّالنظر ّويمكن ّتحليلية؛ ّاحتياجات لتلبية
ّإلىّ ّالعام ّالقطاع ّتقسيم ّأساليب ّمن أسلوبين

ّفرعية ّقطاعات ّيمكنّ. ّاألول، ّلألسلوب بالنسبة
ّالعامةّ ّالحكومة ّقطاع ّإلى ّالعام ّالقطاع تقسيم
كقطاعّفرعيّواحدّوتجميعّكافةّالشركاتّالعامةّ

ّثاني ّفرعي ّكقطاع ّالشركاتّ. ّتقسيم ّيمكن كما
ّماليةّ ّغير ّعامة ّشركات ّإلى ّأخرى ّمرة العامة
ّالمركزيّ ّالبك ّبخالف ّمالية ّعامة ّشركات لى لىّالبنكّالمركزيّعلىّحدهوا  ّ.وا 

ّالقطاعّ 88-38 ّلألسلوبّالثانيّفيمكنّتقسيم ّبالنسبة أما
ّالطريقةّ ّبنفس ّالحكومي ّالمستوى ّ ّبحسب العام

ّوف ّالعامة؛ ّالحكومة ّقطاع ّمع ّهذهّالمتبعة ي
ّالقطاعّ ّهي ّالفرعية ّالقطاعات ّتكون ّقد الحالة،
ّللحكومةّ ّالعام ّوالقطاع ّالمركزية ّللحكومة العام
ّللحكومةّ ّالعام ّوالقطاع ّالرسمية ّأو الفيدرالية

ّالمحلية ّهذهّ. ّمن ّفرعي ّقطاع ّكل ّيتألف وقد
ّلهّ ّالفرعيّالمقابل ّالقطاع ّمن القطاعاتّالفرعية

عّالشركاتّفيّالحكومةّالعامةّباإلضافةّإلىّجمي
ّمنّقبلّوحدةّمنّوحداتّ العامةّالمسيطرّعليها

ّالحكومي ّالمستوى ّهذا ّماّ. ّوحدة ّكانت ذا وا 

ّانتسابّأوّمسيطرا ّعليهاّجزئيا ّمنّقبلّوحدةّفيّجزءّأخرّ ّإجراء ّمن ّالبد ّحينئذ ّالحكومة من
ّعواملّ ّعلى ّاعتمادا  ّالحكومي ّللمستوى ّقبتوزيع ّمن ّالممارسة ّوالتحكم ّالسيطرة ّدرجة لّمثل

ّالمسيطرة ّالوحدات ّمن ّوحدة ّكل ويمكنّ.
ّقطاعّ ّتشكل ّأن ّاالجتماعي ّالتأمين لصناديق
ّوبينّكلّ ّبينها ّالجمع ّيمكن ّأو فرعيّمنفصل

وجديرّبالذكرّأنهّمتىّماّكانّ.ّمستوىّحكومي
ّالمعاشاتّ ّبتلبية ّيعنى ّمنفصل ّصندوق هناك
ّاستبعادّ ّينبغي ّالحكوميين ّللموظفين التقاعدية

ّ.يقّالتأمينّاالجتماعيهذاّالصندوقّمنّصناد
 الحاالت صعبة القياس أو التصنيف. 8

ّمتىّ 88-34 ّبشأن ّمحددة ّإرشادات ّإلى ّحاجة هناك
ّإنشائهاّ ّتم ّمحددة ّكيانات ّتضمين يمكن
ّفيّ ّالحكومية ّالوحدات ّقبل ّمن وتأسيسها
ّالكياناتّ ّوتشمل ّعدمه؛ ّمن ّالعام القطاع
المعنيةّالشركاتّشبهّالمؤسسيةّووكاالتّإعادةّ

ّ ّالخاصةّالهيكلة ّاألغراض ّذات والكيانات
ّللحدودّ ّوالهيئاتّالمتخطية ّالمشتركة والمشاريع

ّ.أوّللسلطاتّالوطنية
 

الشركات غير 
 المالية

المؤسسات غير  الحكومة العامة الشركات المالية
الهادفة للرب  
التي تخدم األسر 

 المعيشية

 األسر المعيشية

ّخاصةّخاصةّعامةّعامةّعامة
ّخاصةّخاصة

 
 
ّ



 نظام الحسابات القومية
 

008 

 الشركات شبه المؤسسية أو أشباه الشركات
ّفرديةّ 88-33 ّمنشآت ّهي ّالمؤسسية ّشبه الشركات

ّوتعاملّ ّشركات؛ ّكانت ّلو ّكما تتصرف
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالشركات ّأشباه الشركات
القوميةّعلىّأنهاّكماّلوّكانتّشركات،ّبمعنى،ّ

ّ ّالوحدات ّعن ّمنفصلة ّمؤسسية التيّكوحدات
ّالقانونية ّالناحية ّمن ّلها ّتنتمي ّفإنّ. وهكذا،

ّالوحداتّ ّقبل ّمن ّالمملوكة ّالشركات أشباه
ّفيّ ّالشركات ّمع ّتجميعها ّيتم الحكومية

ّ.قطاعاتّالشركاتّغيرّالماليةّوالمالية
المقصدّمنّوراءّمفهومّشبهّالشركةّهوّفصلّ 88-38

المنشآتّالفرديةّعنّمالكهاّتلكّالمنشآتّالتيّ
ّفيّالكفايةّعنّتكونّمنظمةّ ّبنفسّذاتيا ّومستقلةّبما ّفيها ّيتصرفون ّالتي ّللدرجة مالكيها

ّتصرفتّ ّما ذا ّوا  ّشركات؛ ّأنهم ّلو ّكما ّإمساكّمجموعاتّالطريقة ّمن ّلها ّالشركاتّفالبد مثل
ّفيّذلكّالميزانياتّالعموميةّ منّالحساباتّبما
ّبالنسبةّ ّضروريا  ّشرطا  ّيعد ّذلك ّأن ّمحيث ّكوحدة ّتعامل ّحتى ّمنفصلةّللمنشأة ؤسسية
الّخالفا ّلذلكّلنّيكونّمنّالممكنّعمليا ّمنّ ّالشركاتّوا  ّأشباه ّتمييز ّالمحاسبية ّالنظر وجهة

ّ.عنّمالكيها
ّالبدّ 88-30 ّشبهّشركة ّعلىّأنه حتىّيعاملّكيانّما

ّبسلطةّ ّالمنشأة ّإلدارة ّالحكومة ّتسمح ّأن من
ّيتعلقّ ّفيما ّفقط ّليس ّالنطاق ّواسعة تقديرية

ّ ّبل ّاإلنتاج ّعملية ّيخصّبإدارة ّفيما كذلك
ّأشباهّ ّتكون ّأن ّمن ّوالبد ّاألموال؛ استخدام
ّعلىّإمساكّأرصدتهاّ ّقادرة الشركاتّالحكومية
ّعلىّ ّقادرة ّالتجاريّوأنّتكون ّوائتمانها العاملة
ّمنّ ّمالها ّرأس ّتكوين ّكافة ّأو ّبعض تمويل
أصلّادخارهاّالذاتيّأوّأصولهاّالماليةّأوّعنّ

ّاالقتراض ّطريق ّالع. ّالممارسة ّواقع ملية،ّوفي
ّورأسّ ّالدخل ّتدفقات ّتمييز ّعلى ّالقدرة تنطوي
المالّبينّأشباهّالشركاتّوالحكومةّأنّأنشطتهاّ
ّقابلةّ ّتكون ّوأن ّالبد ّوالتمويلية التشغيلية
لالنفصالّعنّاإليرادّالحكوميّأوّاإلحصاءاتّ
ّليستّ ّأنها ّمن ّالرغم ّعلى ّوذلك التمويلية،

ّكياناتّقانونيةّمنفصلة ّأنّصافيّفائضّ. كما
غيلّلشبهّشركةّمملوكةّللحكومةّليسّمكوناّالتش

ّالحكومي ّمنّمكوناتّاإليراد اإليراداتّالعامةّ/
ّالدخلّ ّتدفقات ّفقط ّالحكومية ّالحسابات وتقيد

ّ.ورأسّالمالّبينّشبهّالشركةّوالحكومة
 حالة وكاالت إعادة الهيكلة

ّهيكلةّ 88-37 ّبإعادة ّالعامة ّالوحدات ّبعض تعنى
ّالمالية ّغير ّالشركات ّسواء أوّّالشركات،

ّالحكومةالمالية؛ّوقدّتكونّهذهّالشركاتّمسيطرا ّأوّغيرّ ّقبل ّمن ّعليها ّمسيطرا  ّأنّ. ويمكن
تكونّوكاالتّإعادةّالهيكلةّوحداتّعامةّقديمةّ

العهدّأوّوكاالتّتمّإنشائهاّلهذاّالغرضّبشكلّ
وقدّتمولّالحكومةّإعادةّالهيكلةّبطرقّ.ّخاص

ّعملياتّ ّخالل ّمن ّمباشر ّبشكل ّسواء متنوعة
تحويلّرأسماليّأوّقرضّأوّ)رأسّالمالّضخّ

ّحقوقّملكية ّحيازة ّمباشرّمنّ( ّبشكلّغير أو
ّالضمانات ّمنح ّخالل ّغرارّ. ّعلى والوحدات

ّضئيلةّ ّمخرجاتها ّتكون ّالهيكلة ّإعادة وكاالت
ّكانتّ ّإذا ّلما ّالمعتاد ّالمعيار ّفإن ولذا
المخرجاتّسوقيةّأمّغيرّسوقيةّعندّتحديدّمتىّ

ّالح ّمن ّجزءا  ّالوحدة ّمنّتكون ّالعامة كومة
ّكافياّ  ّ:االلتفاتّلالقتراحاتّالتاليةوبدال ّمنّذلك،ّينبغيّ.ّعدمهّليسّمعيارا 

ّأ ّالحكومةّعلىّسبيلّالحصرّيكونّ. ّالتيّتخدم الوحدة
ّالعامةّ ّالحكومة ّفي ّتضمينها ّكبير ّبشكل ّالمرجح من

ّ.مقارنةّبوحدةّأخرىّتتعاملّمعّوحداتّأخرى
ّب ّب. ّمالية ّأصول ّتبيع ّالتي ّالقيمّالوحدة ّبخالف قيم

ّقطاعّ ّفي ّتكون ّأن ّكبير ّبشكل ّالمرجح ّمن السوقية
ّ.الحكومةّالعامة

ّج ّتتصرفّ. ّألنها ّمنخفضة ّبمخاطرة ّتقبل ّالتي الوحدة
بدعمّماليّعامّكبيرّوبشكلّقانونيّأوّفعليّنيابةّعنّ
ّنطاقّ ّداخل ّتضمينها ّالمرجح ّمن ّيكون الحكومات

ّ.الحكومةّالعامة
لةّأنشطتهاّبعددّمنّقدّتديرّوكاالتّإعادةّالهيك 88-35

ّيتمّ ّما ّكثيرا  ّمثالين ّيلي ّوفيما الطرق؛
ّ.مالحظتهما

قدّتتعهدّوكالةّإعادةّالهيكلةّبعمليةّإعادةّتنظيمّ 88-31
.ّالقطاعّالعامّواإلدارةّغيرّالمباشرةّللخصخصة

ّ:ويمكنّالنظرّإلىّحالتينّمثالّعلىّذلك
ّأ ّتقومّ. ّأصيلة ّقابضة ّشركة ّتكون ّالهيكلة ّإعادة وحدة

ّمجموعةّمنّالشركاتّبالسيطرةّع دارة ّنشاطهاّلىّوالتحكمّفيّوا  ّمن ّهام ّغير ّأو ّثانوي ّجزء ّوفقط الفرعية،
ّشركةّ ّإلى ّفرعية ّشركة ّمن ّاألموال ّلتوجيه مخصص
ّالسياسةّ ّوألغراض ّالحكومة ّعن ّنيابة ّأخرى فرعية

ّالعامة ّإعادةّ. ّوينبغي ّشركة ّأنها ّعلى وتصنفّالوحدة
كومةّمنّخاللّتوجيهّالمعامالتّالتيّتتمّنيابةّعنّالح

ّ.الحكومةّالعامة
ّب .ّ ّالهيكلة ّإعادة ّوحدة ّوضعهاّّ–تتصرف ّكان أيما

كوكيلّمباشرّعنّالحكومةّوالّتكونّمنتجةّّ–القانونيّ
سوقية؛ّوتتمثلّوظيفتهاّاألساسيةّفيّإعادةّتوزيعّالدخلّ
القوميّوالثروةّمنّخاللّإعادةّتوجيهّاألموالّمنّوحدةّ

وحدةّإعادةّالهيكلةّوينبغيّأنّتصنفّ.ّإلىّوحدةّأخرى
ّ.ضمنّقطاعّالحكومةّالعامة

ّفيّ 88-86 ّيتمثل ّالهيكلة ّإعادة ّأخرّعلىّوكالة مثال
ّأوّ ّالتالفة ّباألصول ّمعنية ّهيكلة ّإعادة وحدة
الهالكةّوبشكلّرئيسيّفيّسياقّأزمةّمصرفيةّ
أوّغيرهاّمنّاألزماتّالمالية؛ّوالبدّمنّأنّيتمّ
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ّتبعاّ  ّالقبيل ّهذا ّمن ّالهيكلة ّإعادة ّوحدة ّتحليل
ّفيّ ّالوضع ّمع ّتتحملها ّالتي ّالمخاطرة لدرجة

ّالتمويلّالحكومي ّاالعتبارّلدرجة ّأخرى،ّ. ومرة
ّ:هناكّمثالينّعلىّماّسبقّيمكنّالنظرّفيهما

تقترضّوحدةّإعادةّالهيكلةّفيّالسوقّعلىّمخاطرتهاّ.ّأ
ّتقومّ ّوالتي ّمالية ّغير ّأو ّمالية ّأصول ّالقتناء الذاتية

ة،ّينبغيّتصنيفّالوحدةّبإدارتهاّبنشاط؛ّوفيّهذهّالحال
ّ.علىّأنهاّمؤسسةّفيّقطاعّالشركاتّالمالية

تشتريّوحدةّإعادةّالهيكلةّبتعمدّورويةّأصولّفوقّ.ّب
ّمنّ ّمباشر ّغير ّأو ّمباشر ّمالي ّبدعم ّالسوق أسعار
الحكومة؛ّوتكونّالوحدةّمنخرطةّبشكلّرئيسيّفيّإعادةّ

ّالدخلّالقوميّ ّولكنّالّتتصرفّبشكلّ(والثروة)توزيع ،
قلّعنّالحكومةّأوّتضعّنفسهاّفيّمخاطرةّوبالتاليّمست

ّ.ينبغيّتصنيفهاّضمنّقطاعّالحكومةّالعامة
 الكيانات ذات األغراض الخاصة

ّاعتبارّالوحداتّالحكوميةّوحداتّ 88-83 ّيتم ّما ّدائما  ّألن ّوذلك ّّ–مقيمة ّالتعريف اإلقليمّّ–وفق
ّاإلقليمّ ّمن ّيتألف ّمعين ّلبلد االقتصادي

ّ ّقبل ّمن ّالمدار ّعنّالجغرافي ّفضال  الحكومة
ّالعالمّ ّبقية ّفي ّاإلقليمية ّالمقاطعات بعض
ّألغراضّ ّالحكومة ّقبل ّمن والمستخدمة
ّذلكّ ّلغير ّأو ّعلمية ّأو ّعسكرية ّأو دبلوماسية
ّمنّخاللّموافقةّ ّوبشكلّمعتاد منّاألغراض،
ّتلكّ ّالتيّتقعّفيها رسميةّمنّقبلّحكومةّالبلد
ّالواقع ّأرض ّعلى ّالمقاطعات ّأو .ّاألراضي

ّالمقاطعاتّجزءّمنّقطاعّالحكومةّوتمثلّه ذه
ّ.العامة

ّكياناتّ 88-88 ّالحكومات ّبعض ّتنشئ ّأن يمكن
ّ ّخاصة SPEsّ)ألغراض ّالمالئمةّ( ألغراض

ّاألغراضّ ّذو ّالكيان ّيكون ّحيث المالية؛
بماّ)الخاصةّمعنيا ّبأنشطةّماليةّأوّشبهّماليةّ

ّإلىّ ّوما ّواالقتراض ّاألصول ّتأمين ّذلك في
األغراضّالخاصةّ؛ّوالكياناتّالمقيمةّذاتّ(ذلك

والتيّتزاولّمهامهاّفقطّبطريقةّسالبةّأوّمؤتمرةّ
ّأيضا ّ ّتنفذ ّوالتي ّالعامة ّبالحكومة ّيتعلق فيما
أنشطةّماليةّالّتعتبرّوحداتّمؤسسيةّمنفصلةّ
ّأنهاّ ّعلى ّوتعامل ّالقومية ّالحسابات ّنظام في
ّعنّ ّالنظر ّبصرف ّالعامة ّالحكومة ّمن جزء

ذاّكانتّتتصرفّب.ّوضعهاّالقانوني استقالليةّوا 
ّللخصومّ ّوتكبدها ّلألصول ّحيازتها ّحيث من
وااللتزاماتّوفقّتقديرهاّالذاتيّوتقبلّبالمخاطرّ
ّوحداتّ ّأنها ّعلى ّتعامل ّحينئذ ّالصلة ذات
ّللقطاعّ ّتصنيفها ّويتم ّمنفصلة مؤسسية

ّ.وللصناعةّتبعا ّلنشاطهاّالرئيسي
ّتصنفّالكياناتّذاتّاألغراضّالخاصةّ 88-84 وحداتّمؤسسيةّمنفصلةّّغيرّالمقيمةّعلىّأنهادائما 

ّبداخله؛ّوعندماّ فيّاالقتصادّالتيّيتمّتأسيسها
ّالكياناتّيجبّالحذرّواالحتياطّ ّمثلّهذه تنشأ

ّالماليةّ ّبصدقّعكسّاألنشطة ّيتم آنذاكّحتى
وينبغيّأنّتقيدّكافةّالتدفقاتّومراكزّ.ّللحكومة

حقوقّالملكيةّأوّأسهمّرأسّالمالّبينّالحكومةّ
ّاأل ّذات ّوالكيان ّغيرّالعامة ّالخاصة غراض

ّالخاصةّ ّالحسابات ّفي ّتحدث ّعندما المقيم
ّ.بالحكومةّالعامةّوبقيةّالعالم

قدّتقومّحكومةّمعينةّبإنشاءّكيانّذاتّأغراضّ 88-83
خاصةّغيرّمقيمّليتعهدّباالقتراضّالحكوميّأوّ
ليتكبدّالمصروفاتّالحكوميةّبالخارج؛ّوحتىّإذاّ

مقيدةّبينّّلمّيكنّهناكّتدفقاتّاقتصاديةّفعلية
ّالخاصةّا ّاألغراض ّذات ّوالكيان لحكومة

ّ ّاألنشطة ّبهذه ّاحتسابّّالماليةمرتبطة ينبغي
ّمنّ ّبكل ّالخاصة ّالحسابات ّفي المعامالت
ّالماليةّ ّاألنشطة ّلتعكس ّالعالم ّوبقية الحكومة
ّذاتّ ّالكيان ّقبل ّمن ّبها ّالمضطلع للحكومة
ّاالقتراض ّذلك ّفي ّبما ّالخاصة، .ّاألغراض

ّفيّ ّالتوريق ّبوحدات ّالخاص ّالحالة وتناقش
ّ.القسمّد

 المشاريع المشتركة
88-88 ّ ّالوحدات ّمن ّالعديد ّترتيباتّتدخل ّفي العامة

ّالوحداتّ ّمن ّغيرها ّمع ّأو ّكياناتّخاصة مع
ّاألنشطةّ ّمن ّمتنوعة ّمجموعة ّلتنفيذ العامة
ّاألنشطةّ ّتلك ّتسفر ّوقد ّبينهم؛ ّفيما باالشتراك

أنّويمكنّ.ّعنّمخرجاتّسوقيةّأوّغيرّسوقية
ّواسعّ ّنطاق ّعلى ّالمشتركة ّالعمليات تنظيم
ّالمسيطرّ ّالوحدات ّأنواع؛ ّثالثة ّمن كواحدة

ّهناّعل ّإليها ّوالمشار ّمشترك ّبشكل يها
ّالمسيطرّ ّوالعمليات ّالمشتركة، بالمشروعات
ّبشكلّمشترك،ّواألصولّالمسيطرّعليهاّ عليها

ّ.بشكلّمشترك
يتضمنّالمشروعّالمشتركّإنشاءّوتأسيسّشركةّ 88-80

أوّشراكةّأوّوحدةّمؤسسيةّأخرىّبحيثّيكونّ
ّوسيطرةّ ّتحكم ّقانوني ّوبشكل ّفيها ّطرف لكل

ّأنشط ّعلى ّهذهّمشتركة ّوتعمل ّالوحدة؛ ّهذه ة
الوحداتّبنفسّالطريقةّالتيّتعملّبهاّالوحداتّ
ّاألطرافّ ّبين ّقانوني ّترتيب ّأن ّإال األخرى

ّالوحدة ّعلى ّمشتركة ّيؤسسّلسيطرة وباعتبارهّ.
يجوزّلهّّالمشتركوحدةّمؤسسية،ّفإنّالمشروعّ

ّوزيادةّ ّاالعتبارية ّبصفته ّعقود ّفي الدخول
ّالخاصة ّألغراضه ّالتمويل المشروعّّويمسك.

ّ.المشتركّسجالتّمحاسبيةّخاصةّبه
88-87 ّ ّالذيّينبغي ّالرئيسي ّفيّّااللتفاتوالسؤال إليه

هذاّالصددّهوّماّإذاّكانتّالسيطرةّاالقتصاديةّ
الفعالةّللمشروعّالمشتركّتؤسسّوحدةّعامةّأمّ
ّيديرّ ّالمشترك ّالمشروع ّكان ّإذا ّخاصة؛ وحدة
عملياتهّكمنتجّغيرّسوقيّحينئذّالبدّوأنّتكونّ

ّالسيطرةّالح ّلها ّالحكومة ّفيها ّتكون ّالتي الة
ّ.الفعالةّويتمّتصنيفهّكجزءّمنّالحكومةّالعامة
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ّيعاملّ 88-85 ّسوقي ّمنتج ّالمشترك ّالمشروع ّكان إذا
علىّأنهّشركةّعامةّأوّخاصةّتبعا ّلماّإذاّكانّ
نفسّالمؤشراتّالمبينةّأعاله؛ّوعادة،ّّباستخدامأوّلمّيكنّمسيطرا ّعليهّمنّقبلّوحدةّحكومية،ّ

ّلتحديدّست ّكافية ّللملكية ّالمئوية ّالنسبة كون
ّالسيطرة ّوالخاصةّ. ّالعامة ّالوحدات ّكانت ذا تملكّنسبةّمئويةّمتساويةّمنّالمشروعّالمشتركّوا 

حينئذّالبدّمنّااللتفاتّللمؤشراتّاألخرىّعلىّ
ّ.السيطرة

الوحداتّالعامةّهيّاألخرىّيمكنهاّالدخولّفيّ 88-81
ّإنشاءّ ّتتضمن ّال ّمشتركة ّتشغيل ترتيبات

ّالّّو ّالحالة، ّوفيّهذه ّمنفصلة؛ حداتّمؤسسية
ّولكنّالبدّّيكون هناكّوحداتّيتطلبّتصنيفها

ّالملكيةّ ّأن ّمن ّبالتأكد ّوالعناية ّاالحتياط من
ّفيّ ّمشاركة ّأي ّوأن ّمقيدة، ّلألصول السليمة
ّألحكامّ ّوفقا  ّتمت ّقد ّوالمصروفات اإليرادات
ّتتفقّ ّقد ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالحاكم؛ العقد

ّي ّأن ّعلى ّمراحلّوحدتان ّعن ّمسئولين كونا
ّتملكّ ّقد ّأو ّمشترك ّإنتاج ّعملية ّمن مختلفة
وحدةّمنهماّأصلّأوّمركبّمنّأصولّمرتبطةّ
ّاإليراداتّ ّتقاسم ّعلى ّالوحدتين ّموافقة مع

ّ.والمصروفات
 الهيئات المتخطية للحدود أو للسلطات الوطنية

ّاتفاقّ 88-06 ّمن ّتكونّجزءا  ّأن ّلبعضّالبلدان يمكن
ّالبلدانّ ّمن ّنقدية ّتحويالت ّيتضمن مؤسسي
األعضاءّإلىّالهيئةّفوقّالوطنيةّأوّالمتخطيةّ

الوطنيةّذاتّالصلةّوالعكسّبالعكس؛ّّللسلطات
عالوةّعلىّذلك،ّتشاركّالهيئةّفوقّالوطنيةّفيّ

ّالسوقي ّغير ّاإلنتاج ّالقوميةّ. ّالحسابات وفي
ّاأل ّالمتخطيةّللبلدان ّالهيئات ّتكون عضاء،

للحدودّوللسلطاتّالوطنيةّوحداتّمؤسسيةّغيرّ
ّويمكنّ ّالعالم ّبقية ّمن ّجزءا  ّتشكل ّبقيةّمقيمة ّفي ّمخصص ّفرعي ّقطاع ّفي تصنيفها

ّ.العالم
وظائفّذاتّمستوىّحكوميّفمنّالممكنّإنشاءّنظرا ّألنّالهيئةّفوقّالوطنيةّتضطلعّبمهامّأوّ 88-03

ئةّكماّلوّأنهاّوحدةّمجموعةّمنّالحساباتّللهي
ّغيرّ ّبقيت ن ّوا  ّحتى ّالعضو ّالبلد ّفي مقيمة

ّاألمر ّواقع ّفي ّمقيمة ّهذاّ. ّمثل ّيكون وقد
الحسابّاإلضافيّبمثابةّملحقّذاّفائدةّللتحليلّ
ّ.المعنيّباألنشطةّاالقتصاديةّللبلدانّاألعضاء

 عرض إحصاءات التمويل الحكومي. ج
 مقدمة. 1

ّالّو 22-12 ّلكافة ّبالنسبة ّالحسابات حداتّتسلسل
ّالحكومةّالمؤسسيةّوالقطاعاتّمبينا ّفيّالفصولّالسادسّ ّلقطاع ّوبالنسبة ّعشر؛ ّالثالث وحتى

القطاعّالعام،ّّ–فيّبعضّالحاالتّ–العامةّوّ

ّ ّبديال  عادةّماّّ–قدّأظهرتّالتجربةّأنّعرضا 
يعرفّباسمّعرضّالماليةّالحكوميةّأوّعرضّ

ّلألسهمّوالتدفقاتّمناسبا ّبشكلّ–الماليةّالعامةّ
ويقدمّهذاّالقسمّ.ّأفضلّلمتطلباتّتحليليةّمعينة

ّ ّبهاّلمحة ّيتم ّالتي ّالطريقة ّعن ّجدا  عرضّالحساباتّالحكومية،ّعلىّسبيلّالمثال،ّموجزة
ّ ّلعام ّالحكومة ّمالية ّإحصاءات ،2005ّدليل

ّالتوضيحّ ّمن ّلمزيد ّإليه ّالرجوع ّينبغي والذي
ّ.والمناقشة

بشكلّرئيسي،ّيتألفّعرضّماليةّالحكومةّمنّ 22-10
ّمنّصافيّحقوقّالملكيةّ المعامالتّالتيّتزيد
ّومنّ ّاإليرادات ّيسمى ّتجميع ّإلى ّيؤدي بما
ّحقوقّ ّصافي ّمن ّتخفض ّالتي المعامالت
ّالنفقات؛ّ ّيسمى ّتجميع ّإلى ّيؤدي ّبما الملكية
ّموازنةّ ّقيدان ّهناك ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّوصافيّ ّالتشغيلي ّالرصيد ّصافي رئيسيان؛

ّاالقتراض ّاإلقراضّأو اتّإضافيةّهناكّحساب.
ّوللميزانياتّ ّللتدفقاتّاالقتصادية يمكنّعرضها

ّ.العموميةّاألخرى
المفاهيمّّبشأنيقدمّالقسمّالتاليّمعلوماتّعامةّ 22-12

ّ.المتضمنةّفيّماليةّالحكومة
 اإليرادات. 2

22-11 ّ ّتعمل ّمعاملة ّهي ّاإليراد زيادةّّعلىمعاملة
ّعرضّ ّفي ّأنه ّحيث ّالملكية؛ ّحقوق صافي

مفهومّاإليراداتّحساباتّماليةّالحكومة،ّيعرفّ
ّقبلّ ّمن ّالمكتسبة ّالموارد ّكافة ّيشمل علىّأنه
ّالحساباتّ ّفي ّبه ّالمقيدة ّالنحو ّعلى الحكومة
ّعنّ ّفضال  ّالقومية ّالحسابات ّبنظام الجارية
ّالقبضّالمقيدةّ ّالمستحقة ّالرأسمالية التحويالت

ّالمال ّرأس ّحساب ّفي ّالتحديد،ّ. ّوجه وعلى
ّييمكنّتحديدّاإليراداتّعلىّالنحوّالتال

 اإليرادات
ّتساويّالضرائب،

ّزائدّالمساهماتّاالجتماعية،
ّزائدّاإليراداتّالجاريةّاألخرى،

ّ.زائدّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقّقبضها
22-11 ّ ّاإللزامية ّالمبالغ ّتكون ّما فيّّالمفروضةعادة

شكلّضرائبّومساهماتّاجتماعيةّمهيمنةّعلىّ
ّمستوياتّ ّلبعض ّوبالنسبة ّالحكومة؛ إيرادات

التحويالتّمنّالوحداتّ)تكونّالمنحّالحكومة،ّ
ّالدولية ّالمنظمات ّومن ّاألخرى (ّالحكومية

ّاإليرادات ّمصادر ّمن ّرئيسيا  ّمصدرا  وتشملّ.
ّالملكيةّ ّدخل ّلإليرادات ّاألخرى ّالعامة الفئات
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ّوالتحويالتّ ّوالخدمات ّالسلع ّمن والمبيعات
ّ.المتنوعةّبخالفّالمنح

22-11 ّ ّوالمساهمات ّالضرائب ّيمكنّاالجتماعيةتقدير
ّوتوصفّ ّالصعوبة؛ ّغاية ّفي ّأمرا  ّيكون ّفيّأن ّوالحلولّالموصىّبها المشكالتّالمتضمنة

ّد ّالقسم ّفي ّالشأن ّهذا ّفيّ. ّالضرائب وتقيد
ّالحسابات ّتسلسل ّفي ّالحسابات ّمن .ّالعديد

ّكافةّ ّأن ّهو ّالحكومة ّعرضّمالية ّمزايا وأحد
ّفئاتّ ّمن ّواحدة ّكفئة ّعرضها ّيمكن الضرائب

ّتصني ّوجود ّمع ّتبعا ّاإليرادات، ّفرعي ف
ّلألساسّالذيّفرضتّعليهّكلّضريبة وعلىّ.

وجهّالخصوص،ّفإنّكلّمنّالضرائبّالجاريةّ
ّحدّ ّعلى ّعرضها ّيمكن ّالمال ّرأس وضرائب

ّ.سواءّأسفلّعنوانّرئيسيّواحد
88-05 ّ ّاألخرى ّالجارية ّاإليرادات الملكيةّّدخلتشمل

ّوالغراماتّ ّوالخدمات ّالسلع ّمن والمبيعات
ّوالت ّوالمصادرات ّالطوعيةّوالجزاءات حويالت

يراداتّمتفرقةّوغيرّمعرفة؛ّبيدّ بخالفّالمنحّوا 
ّعلىّ ّتباع ّلم ّالتي ّوالخدمات ّالسلع ّتوزيع أن
اإلطالقّأوّبيعتّبأسعارّليستّذاتّقيمةّمنّ
ّالعامةّ ّالفكرة ّمع ّيتفق ّال ّاالقتصادية الناحية
ّحقوقّ ّصافي ّمن ّتزيد ّكمعاملة لإليرادات

ّالملكية .ّ ّالمبيعات ّفإن ّلذلك، الفعليةّوكنتيجة
ّوالخدماتّ ّالسلع ّأو ّوالخدمات ّالسلع ّمن فقط
ّتقديمهاّ ّتم ّولكن ّالحكومة ّقبل ّمن المنتجة
ّيتمّ ّللموظفين ّعينية ّأجور ّأو كتعويضات

تعاملّالسلعّوالخدماتّ.ّ)تضمينهاّفيّاإليرادات
ّكإيراداتّ ّعينية ّأجور ّأو ّكتعويضات المقدمة

ّ(.توازنّاإلنفاقألنهاّ
88-01 ّ ّوحدة ّمن ّتتم ّالتي ّلوحدةّالتحويالت حكومية

ّ ّأوّّ–أخرى ّالمركزية ّالحكومة ّمن ّالرسميةّإلىّمستوىّأقلّمنّالحكومةّغالبا  الحكومة
ّكبيرّّتكونيمكنّأنّّ– ّإلىّحد ّهامة مصادرا 

إليراداتّالحكومة؛ّويتيحّعرضّماليةّالحكومةّ
ّفئةّ ّفي ّالمتحصالت ّهذه ّكافة ّتجميع إمكانية
ّتسمىّ ّما ّعادة ّاإليرادات، ّفئات ّمن منفصلة

ّنحبالم .ّ ّاألخرى ّالتحويالت ّتصل ّما ّ–وعادة
إلىّمبلغّأقلّّ–بماّفيّذلكّاإلعاناتّأوّالدعمّ

ّمنفصل ّبشكل ّقيدها ّويتم ّبكثير ّنسبيا  ويمكنّ.
أنّيكونّدخلّالملكيةّمصدرا ّهاما ّمنّمصادرّ
ّمنّ ّأي ّفي ّولكن ّصحيح، ّوالعكس اإليرادات
ّفيّ ّالفئة ّبنفس ّمباشرة ّيرتبط ّفإنه الحالتين

ّ.حسابّتوزيعّالدخلّاألولي
 النفقات. 3

ّصافيّ 88-76 ّتخفضّمن ّمعاملة ّهي ّالنفقة معاملة
ّال ّماليةّحقوق ّحسابات ّعرض ّوفي ملكية؛

ّكافةّ ّيشمل ّبأنه ّالنفقة ّيعرفّمفهوم الحكومة،
ّعلىّ ّالحكومة ّقبل ّمن ّالمتكبدة االستخدامات
النحوّالمقيدةّبهّفيّالحساباتّالجاريةّفيّنظامّ

ّ ّفضال  ّالقومية التحويالتّّعنالحسابات
الرأسماليةّالمستحقّالدفعّعلىّالنحوّالمقيدةّبهّ

ّالمال ّرأس ّحساب ّفي ّالتحديد،ّ. ّوجه وعلى
ّ:يمكنّتحديدّالنفقاتّعلىّالنحوّالتالي

 النفقات
ّ ّاإلنتاج ّنفقات ّالموظفينّ)تساوي ّأجور ّأو تعويضات

ّ،(واالستهالكّالوسيطّواستهالكّرأسّالمالّالثابت
ّزائدّالفائدةّالمستحقةّالدفع،

ّزائدّالمنح،
ّزائدّالمنافعّاالجتماعية،

ّزائدّالنفقاتّالجاريةّاألخرى،
ّالتحويالتّالرأسماليةّالمستحقّدفعهازائد،ّ
88-73 ّ ّكما ّالحكومة ّمالية ّعرض دليلّّفييختلف

ّ ّلعام ّالحكومة علىّّ–8663ّإحصاءاتّمالية
عنّتسلسلّالحساباتّفيّعددّّ–سبيلّالمثالّ

ّحسابّ ّوجود ّعدم ّأن ّحيث ّالجوانب؛ من
ّمنّ ّيجعل ّالحكومة ّمالية ّعرض ّفي لإلنتاج
ّالتكاليفّ ّبنية ّمن ّكل ّإظهار ّالممكن غير

ّالنهائيل ّواستهالكه ّالذاتي ّإلنتاج وبالتالي،ّ.
ّالموظفينّ ّمرتبات ّفإن ّالمثال، ّسبيل على
ّيتمّ ّالذاتي ّالمال ّرأس ّتكوين ّفي المنخرطين
ّاستحواذاتّ ّأنها ّعلى ّمباشر ّبشكل تصنيفها
ّأجورّ لتكوينّرأسّالمالّوليسّكتعويضاتّأو

وعلىّالعكسّمنّذلك،ّفإنّمرتباتّ.ّللموظفين
ّينتج ّالذين ّاالجتماعيةّالموظفين ّالمنافع ون

العينيةّيتمّقيدهاّكتعويضاتّأوّأجورّللموظفينّ
ّ ّكنفقات ّأخرى ّومرة ّمنها)وليس ّجزء علىّ(
ّالعينية ّاالجتماعية ّالمنافع ّعرضّ. ويستخدم

ّوالتعريفاتّالتيّ ّبعضّالعناوين ّالحكومة مالية
تختلفّعنّنظيرتهاّفيّتسلسلّالحسابات،ّكماّ

ّمتنوعة ّتبسيطات ّكذلك ّيدخل .ّ سبيلّعلى
ّعلىّخدماتّالوساطةّ ّالنفقاتّالمتكبدة المثال،

FISIMّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّغيرّمباشرّ
ّالفائدةّ ّعن ّتمييزها ّيتم ّال ّالضمان وخدمات

ّ.وأقساطّالتأمينّعلىّالتوالي
ّمنّ 88-78 ّالعديد ّالحكومة ّتنتج ّمعتاد، وبشكل

الخدماتّوبعضّالسلعّثمّتقومّبتوزيعهمّبشكلّ
تّقيمةّمنّالناحيةّمجانيّأوّبأسعارّليستّذا

ّيتمّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّوفي االقتصادية؛
ّيتمّ ّعندما ّكاستخدام ّوالخدمات ّالسلع ّهذه قيد
إنتاجهاّومرةّأخرىّكمنافعّاجتماعيةّأوّكنفقاتّ

ّتوزيعها ّيتم ّعندما ّوسيط ّاستهالك ّمنّ. وللحد
ّالتكاليفّ ّهذه ّتقيد ّالضرورية، ّغير االزدواجية

ّ.اليةّالحكومةفقطّكنفقاتّإنتاجّفيّعرضّم
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ومنّحيثّالمبدأ،ّتعتبرّمنافعّالتقاعدّالمدفوعةّ 88-74
للموظفينّالحكوميينّتصفيةّاللتزامّوليسّكدفعةّ
ّالممارسةّ ّفي ّذلك، ّومع ّجارية؛ ّنفقة من

ّالنحوّالعملية ّعلى ّاالجتماعية ّالمنافع ّفإن ،
ّتشملّ ّربما ّالحكومية ّالحسابات ّفي ّبه الواردة

ّا ّللموظفين ّالمدفوعة ّالتقاعد .ّلحكوميينمنافع
ّالمعامالتّ ّهذه ّاستبعاد ّمطلوبا  ّكان ّما ذا ّأيضا ّوا  ّالبد ّحينئذ ّبااللتزاماتّالتقاعدية الخاصة
منّاستبعادّالمساهماتّمنّاإليراداتّوكذلكّيتمّ
ّ.المعاشاتّالتقاعديةّمنّالنفقاتاستبعادّبندّالتعديلّتبعا ّللتغيراتّفيّاستحقاقاتّ

 المصروفات. 4
يسّنفقةّألنّليسّلهّإنّشراءّأصلّغيرّماليّل 88-73

أيّأثرّصافيّعلىّصافيّحقوقّالملكيةّنظرا ّ
ألنهّيمثلّتبادلّنوعّمعينّمنّاألصولّمعّنوعّ

ولذلك،ّ.ّأخرّأوّتكبدّاللتزامّيقابلهّحيازةّألصل
يتمّتضمينهّفيّمجموعّكليّيسمىّالمصروفاتّ

ّاإلنفاق) ّاألحيان ّبعض ّفي ّأو وتعرفّ(.
ّ:المصروفاتّعلىّالنحوّالتالي

 اتالمصروف
ّتساويّالنفقات

ّزائدّصافيّحيازةّاألصولّغيرّالمالية
ّمجموعّ ّهو ّالمالية ّغير ّاألصول ّحيازة ّصافي ويكون
ّغيرّ ّاألصول ّرأسّالمالّوصافيّحيازة ّتكوين إجمالي

ّ.المنتجةّغيرّالمالية
 صافي رصيد التشغيل. 5

يعرفّصافيّرصيدّالتشغيلّعلىّأنهّاإليراداتّ 88-78
ّ ّكافة ّرصيد ّوهو ّالنفقات؛ المعامالتّناقص
ّالملكية ّحقوق ّصافي ّعلى ّتؤثر ّالتي ويكونّ.

ّتسلسلّمعادال ّللتغيراتّفيّصافيّحقوقّالملكيةّنتيجةّ ّفي ّالرأسمالية ّوللتحويالت لالدخار
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّالحسابات ويتيحّ.

ّنظرا ّ ّالحكومية ّالسياسات ّاستدامة ّلمدى ّالمستهلكةقياسا  ّأو ّالمكتسبة ّالموارد ّيمثل منّّألنه
ّللحكومة ّالجارية ّالعمليات ّقبل ّوجهّ. وعلى

ّ:التحديد
 صافي رصيد التشغيل

ّيساويّاإليرادات،
ّ.ناقصّالنفقات

 صافي اإلقراض أو صافي االقتراض. 6

ّصافيّ 88-70 ّأو ّاإلقراض ّصافي ّحساب يمكن
االقتراضّعلىّأنهّصافيّرصيدّالتشغيلّناقصّ
صافيّحيازةّاألصولّغيرّالماليةّأوّاإليراداتّ

ّن ّالمبلغّالكلية ّويمثل اقصّالمصروفاتّالكلية؛
ّأنّ ّالبد ّالتي ّأو ّلتقرضه ّالحكومة ّلدى المتاح

ّالمالية ّغير ّعملياتها ّلتمويل ّتقترضه وعلىّ.
ّ:وجهّالتحديد

 صافي اإلقراض أو صافي االقتراض
ّيساويّصافيّرصيدّالتشغيل،

ّ.ناقصّصافيّحيازةّاألصولّغيرّالمالية
ّ:أو،ّبالتبادل

 صافي اإلقراض أو صافي االقتراض 
ّيساويّاإليرادات،

ّ.ناقصّالمصروفات
االقتراضّّصافيكذلك،ّفإنّصافيّاإلقراضّأوّ 88-77

هوّقيدّالموازنةّفيّالحسابّالمالي،ّوذلكّعلىّ
ّقدّ ّالعملية ّالممارسة ّواقع ّفي ّأنه ّمن الرغم
ّالستخدامّ ّكنتيجة ّإحصائي ّتعارض يظهر

السهوّّمصادرّمختلفةّونتيجةّلألخطاءّوحاالت
ّ.والخطأّالممكنة

 التوحيد والدمج. 7
ّيكونّهناكّاهتماما ّ 88-75 ّما ألغراضّتحليلية،ّغالبا 

ّصافيّ ّأو ّاإلقراض ّصافي ّبين بالعالقة
ّالخصومّ ّأو ّااللتزامات ّفي ّوالتغير االقتراض
الحكومية؛ّوعادةّماّينصبّاالهتمامّبااللتزاماتّ
ّغيرّ ّللوحدات ّالمستحق ّالمبلغ ّعلى الحكومية

ّالحكومية ّمنّ. ّكبير ّقدر ّهناك ّيكون وقد
ّمعينةّ ّحكومية ّمنّقبلّوحدة ّالمتكبدة الخصوم

ّأخرى ّحكومية ّقبلّوحدة ّمن ّومحتجزة ّويوحد.
ّالتدفقاتّ ّكافة ّالحكومة ّمالية عرض
ّفرعيّ ّقطاع ّكل ّنطاق ّداخل والمخزونات
ّمراكزّ ّكافة ّفإن ّوبالتالي، ّقطاع، ّكل وداخل
ّبينّالوحداتّالمنتميةّلنفسّ األصولّوالخصوم

ّحذفهاالف ّيتم ّالمجموعة ّأو ّئة ّهذاّ. ّأن بيد
ّلدينّ ّالمنفصل ّالتحديد ّيتيح ّيزال ّال اإلجراء
قطاعّالحكومةّالعامةّوللقطاعّالفرعيّللحكومةّ
ّمنّ ّالمفيد ّاألمر ّوهو ّالعام، ّوللقطاع المركزية

ّ.الناحيةّالتحليلية
التوحيدّهوّأسلوبّلعرضّاإلحصاءاتّالخاصةّ 88-71

شكلّوحدةّبمجموعةّمنّالوحداتّكماّلوّأنهاّت
ّومراكزّ ّالمعامالت ّحذف ّويتضمن واحدة؛
ّبينّ ّالمتبادلة ّالمالية ّاألوراق ّأو المخزونات

ّتوحيدها ّيجرى ّالتي ّالوحدات ّيجرىّ. وقد
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ّأنهّ ّغير ّالوحدات، ّمن ّمجموعة ّألية التوحيد
منّالمفيدّعلىّوجهّالخصوصّتوحيدّالوحداتّ
ّوقطاعاتهّ ّالعامة ّالحكومة ّقطاع ّنطاق داخل

ّسب ّعلى ّالعامّالفرعية؛ ّالتأثير ّتقييم ّالمثال، يل
ّأوّ ّالكلي ّاالقتصاد ّعلى ّالحكومية للعمليات
ّأكثرّ ّيكون ّالحكومية ّالعمليات ّاستدامة على
ّيتمّحذفّالمعامالتّبينّمختلفّ فعاليةّعندما
ّتلكّ ّفقط ّسوى ّيتبقى ّوال ّالحكومة مستويات
ّأوّ ّالقطاعات ّمع ّتكون ّالتي المعامالت

ّاألخرى ّالمقيمة ّغير ّالوحدات ّلهّوال. توحيد
ّمثلّ ّلمعامالت ّبالنسبة ّخاصة ّوصلة أهمية

ّ ّالملكية ّالفائدة)دخل ّوالسيما وللتحويالتّ(
ّاألصولّ ّفي ّوللمعامالت ّوالرأسمالية الجارية
ّاألرقامّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّوالخصوم؛ المالية
الموحدةّبشأنّنسبةّاإليراداتّأوّالنفقاتّللناتجّ
ّلبعضّ ّفائدة ّأكثر ّتكون ّاإلجمالي المحلي

ّ.غراضّمقارنةّباألرقامّغيرّالموحدةاأل
ّبالتوحيد 88-56 ّالّيؤخذ ّالحساباتّالقومية، .ّفيّنظام

ّيكونّ ّوحيثما ّالحكومة ّفيّعرضّمالية وحتى
ّتظهرّالتوحيدّفيّأغلبّاألحيانّأمرا ّمفيدا ّفإنهّيحدثّ ّحيث ّالواحد ّالحساب ّنطاق ّداخل فقط

ّالمتقابلة ّوالنفقات ّاإليرادات ّإدخاالت ولهذاّ.
ّتّؤ ّال ّالسبب، ّقيودّّتعديالتثر ّعلى التوحيد

ّمنحةّ ّتوحيد ّيتم ّالمثال، ّسبيل ّفعلى الموازنة؛
ّتحويل) ّأو ّلوحدةّ( ّالمركزية ّالحكومة من

ّمنّ ّالنفقات ّحذف ّخالل ّمن ّمحلية حكومية
ّالحكومةّ ّمن ّواإليرادات ّالمركزية الحكومة
المحلية،ّوبالتالي،ّيتبقىّصافيّرصيدّالتشغيلّ

ّ.ييرلقطاعّالحكومةّالعامةّبالّأيّتغ
ّهيّ 88-53 ّالتوحيد ّطبيعة ّفإن ّالنظرية، ّالناحية من

ّالموحدة،ّ ّالوحدات ّبين ّالتدفقات ّكافة حذف
ّتلكّ ّتبقى ّينبغيّوأن ّالعملية ّالناحية ولكنّمن
ّقدّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالحسبان؛ ّفي التدفقات

مثلّّ–يقالّبأنّالمعامالتّفيّحسابّاإلنتاجّ
للسلعّوالخدماتّّالوسيطالمخرجاتّواالستهالكّ

ّتوحيدهاّالّ– ّينبغي ّبشأنّ. ّالقرار ّأن بيد
ّينبغيّأنّ مستوىّالتفصيلّالمطبقّفيّالتوحيد
ّالموحدةّ ّالبيانات ّفائدة ّسياسة ّعلى يقوم
واألهميةّالنسبيةّلألنواعّالمختلفةّمنّالمعامالتّ

ّ.أوّاألوراقّالمالية
88-58 ّ ّالمعامالتّالحكومةداخلّنطاقّعرضّمالية ،

ّ ّللتوحيد ّالموضوعية ّحيثّّ–الرئيسية من
ّ:هيّ–الترتيبّالمحتملّألهميتهاّ

ّا ّالحكومةّ. ّمنح ّمثل ّوالرأسمالية، ّالجارية التحويالت
ّالمركزيةّللمستوياتّاألدنىّمنّالحكومة؛

ّب ّمثلّ. ّوالخصوم، ّالمالية ّاألصول ّفي المعامالت
ّسياسية،ّ ّألغراض ّاألخرى ّللحكومات القروض
ّقبلّ ّمن ّالحكومية ّالمالية ّاألوراق ّمن واالستحوذات

ّالتأمينّاالجتماعيّواإلعفاءّمنّالديون؛وحداتّ

ّج ّاألصولّ. ّوالنفقاتّعلىّأرصدة اإليراداتّمنّالفوائد
ّالماليةّوالخصومّفيماّبينّالحكومات؛

االستحواذاتّوالتصرفّفي،األصولّغيرّالمالية،ّبماّ.ّد
ّاألراضيّ ّفي ّالحكومات ّبين ّفيما ّالمعامالت ّذلك في

ّوالمبانيّوالمعدات؛
ّهـ ّكيانّالضرائبّالمدفّو. ّأو ّحكومية ّوحدة ّقبل ّمن عة

ّحكوميّلوحدةّأخرى؛
ّو ّالوحداتّ. ّبين ّوالخدمات ّالسلع ّومبيعات مشتريات

ّ.الحكومية
ّتقعّ 88-54 هناكّنوعانّمنّالمعامالتّالتيّيبدوّأنها

ّبينهماّ بينّوحدتينّحكوميتينّالّيمكنّالتوحيد
ّتوجيههماّ ّإعادة ّيتم ّألنه ّوذلك ّاإلطالق على

إلىّوحداتّأخرى؛ّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
النوعّاألولّهوّأنّكافةّالمساهماتّاالجتماعيةّ
ّمدفوعةّ ّكانت ّسواء ّالعمل ّصاحب ّقبل من
ّلصناديقّ ّأو ّاالجتماعي ّالتأمين لصناديق
ّيجرىّ ّأنه ّلو ّكما ّتعامل ّالحكومية المعاشات
ّأوّ ّالتعويضات ّمن ّكجزء ّللموظف دفعها
ّالموظفّ ّقبل ّمن ّتدفع ّذلك ّوبعد األجور

ّللصندوق ّالضرائبّّوالنوع. ّأنّكافة الثانيّهو
ّمنّ ّالحكومية ّالوحدات ّقبل ّمن المحتجزة
ّالضرائبّ ّمثل ّموظفيها ّأجور ّأو تعويضات

ّ ّالمنبع ّعند ّوالمدفوعةّ(PAYE)المحتجزة ،
ّأنهّ ّلو ّكما ّمعاملتها ّينبغي للحكوماتّاألخرى
ّالموظفين ّقبل ّمن ّمباشر ّبشكل ّدفعها .ّيجرى

ّببساطةّ ّهو ّالحكومي ّالعمل ّصاحب ويكون
مرّالوكيلّالمكلفّبالتحصيلّفيّهذهّالحالةّاأل

ومعّذلك،ّفإنّ.ّبالنسبةّللوحدةّالحكوميةّالثانية
ّاإلجماليةّ ّالمرتبات ّكشوف ّواقع ّمن الضرائب
ّأنهاّ ّعلى ّتعامل ّال ّوالتي ّالعمل ّقوة وعلى
مساهماتّاجتماعيةّينبغيّتوحيدهاّعندماّتكونّ

ّ.ذاتّقيمةّكبيرةّويمكنّتحديدها
ّصعوباتّ 88-53 ّدائما  ّعلىّتنشأ ّالتوحيد؛ ّعند عملية

ّيرجىّ ّمعاملة ّتكون ّيتم ّعندما ّالمثال، سبيل
ّفإنّ ّمعينة ّوحدة ّسجالت ّفي ّمحددة توحيدها
ّفيّ ّتظهر ّوأن ّينبغي ّلها ّالمناظرة المعاملة
ّالّتكونّ ّقد ّأنها حساباتّالطرفّالمقابلّغير
مقيدةّهناكّفقدّتكونّمقيدةّفيّفترةّمختلفةّوقدّ

ّقد ّأو ّمختلفة ّبقيمة ّمقيدة ّتصنيفهاّّتكون يتم
ّالمعامالت ّمن ّمختلف ّنوع ّأنها ّعلى ومثلّ.

ّللنظامّ ّالصارم ّالتطبيق ّعند ّاألخطاء هذه
ّبأيّ ّيتعلق ّفيما ّتتواجد ّقد ّالرباعي المحاسبي
ّوجهّ ّعلى ّواضحة ّتكون ّأنها ّغير معاملة،

ّ.الخصوصّعندّمحاولةّالتوحيد
ّبينّ 88-58 ّللمعامالت ّتوحيد ّيجرى ّكان ّما ّإذا حتى

ّللحكّو ّالفرعية ّعرضّالقطاعات ّعند مة
ّفإنهّ ّككل ّالعامة ّبالحكومة ّالخاصة الحسابات
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ينبغيّأالّيتمّحذفهاّبالنسبةّلحساباتّكلّقطاعّ
ّ.فرعيّمعنيّبشكلّمنفصل

 تصنيف وظائف الحكومة. 8
88-50 ّ ّعلى ّالمعامالت ّتصنيف ّالمصروفاتيمثل

ّالحكومةّ ّوظائف ّتصنيف باستخدام
(COFOGّ ّمنّعرضّماليةّ( ّيتجزأ ّال هذاّالتصنيفّالغرضّمنّوراءّالحكومة؛ّويبينّجزءا 

ّالمصروفات ّتكبد ّاألغراضّ. ّهذه ّتختلف وقد
ّكبيرا ّعنّالترتيباتّاإلداريةّللحكومات؛ّ ّإداريةّاختالفا  ّوحدة ّتضطلع ّقد ّالمثال، ّسبيل على
مسئولةّعنّالخدماتّالصحيةّببعضّاألنشطةّ
ّالمهنيينّ ّتدريب ّمثل ذاتّاألغراضّالتعليمية،

ّالطبيين نيفّمزدوجّأوّويحثّعلىّإجراءّتص.
ّطبيعةّ ّذات ّالحكومة ّلمعامالت متقاطع

علىّّ–اقتصاديةّوتبعا ّللوظائفّعلىّحدّسواءّ
ّدليلّ ّفي ّالمثال ّسبيل ّعلى ّالموضح النحو

ّ.8663إحصاءاتّماليةّالحكومةّلعامّ
قضايا محاسبية خاصة بقطاع الحكومة العامة . د

 وبالقطاع العام
ّالحساباتّ 88-57 ّلنظام ّالمحاسبية ّالقواعد تنطبق

ّوالقطاعّ ّالعامة ّالحكومة ّقطاع ّعلى القومية
ّعليّكافةّ ّبنفسّالطريقّالتيّتنطبقّبها العام
ّونظرا ّ ّذلك، ّومع القطاعاتّاألخرىّلالقتصاد؛
ّالحكومية،ّ ّالوحدات ّبأنشطة ّالخاصة للطبيعة
ّماّ ّإذا ّمفيدة ّبعضّاإلرشاداتّاإلضافية تكون
ّبالنسبةّلمعاملةّالمعامالتّالمختارة .ّتمّتقييمها

ّأربعةّّوهذه ّتحت ّتجميعها ّتم الموضوعات
ّ:عناوين

ّتوضيحّلكيفيةّقيدّالضرائب؛.ّأ
ّب ّالطبيعةّ. ّذات ّالمقيمة ّغير ّالهيئات ّمع التفاعل

ّ ّلسلطةّ)الحكومية ّالمدفوعة ّالضرائب ّذلك ّفي بما
ّ؛(أخرى

ّالموضوعاتّالمتصلةّبالديون؛.ّج
ّ.التفاعلّمعّقطاعاتّالشركات.ّد

ّ.رئيسيّمذكورّأعالهوفيماّيليّقسمّمنفصلّلكلّعنوانّ
 توضي  لكيفية قيد الضرائب. 3

 التراخيص المصدرة من قبل الحكومة
ّمتبادلةّ 88-55 ّغير ّإجبارية ّمدفوعات ّهي الضرائب

ّمقابل) ّلها ّقبلّ(ليس ّمن ّتتم ّعينا ، ّأو ّنقدا  الوحداتّالمؤسسيةّللحكومةّالعامةّالتيّتمارسّ،
ّوطنية؛ّ ّفوق ّلسلطة ّأو ّالسيادية صالحياتها

ّعاد ّتشكل ّاإليراداتّوهي ّمن ّالرئيسي ّالجزء ة

ّ ّإلى ّيصل ّبما ّالحكومية ّأو في16ّّالعامة
ّالبلدان ّبعض ّفي ّالمائية ّالضرائبّ. وتوصف

حيثّّ–فيّمعظمّالحاالتّّ–بأنهاّغيرّمتبادلةّ
ّالمقابلّ ّفي ّمعادل ّشيئا  ّتقدم ّال ّالحكومة ومعّذلك،ّهناكّحاالتّ.ّللوحدةّالفرديةّالمسددةأن

ّ ّبالفعل ّالحكومة ّتقوم ّللوحدةّحيث ّشيئا  ّفيّشكلّمنحّمباشرّبتقديم ّالدفعة ّفيّمقابل الفردية
وفيّهذهّالحالة،ّتكونّالدفعةّ.ّلترخيصّأوّإذن

ّفيّجزءا ّمنّالعمليةّاإللزاميةّالتيّتضمنّاالعترافّ ّتنفيذها ّيتم ّأنّاألنشطة ّأو ّبالملكية السليم
ّللقانون ّالصارمة ّالسلطة ّإطار ّالفاصلّ. والحد

ّا ّهذه ّتعامل ّمتى ّأنهاّبين ّعلى لمدفوعات
ضريبةّومتىّتعاملّكبيعّلخدمةّأوّكبيعّألصلّ
ّوتوجيهاتّ ّإرشادات ّيستلزم ّالحكومة ّقبل من

ّ.إضافية
ّعندّ 88-51 ّوالثامن ّالسابع ّالفصلين ّفي ّلوحظ وكما

ّوالرسمّ ّالضريبة ّبين ّللفرق ّبالمناقشة التطرق
مقابلّخدمة،ّالّيكونّالحدّالفاصلّواضحا ّكلّ

ّالمم ّواقع ّفي ّدائما  ّالعمليةالوضوح .ّارسة
ّ.وتطبقّالتوصياتّالتالية

تقديّالدفعةّعلىّأنهاّضريبةّعندماّيمنحّترخيصا ّأوّ.ّأ
ّعمال ّإذنا ّتلقائيا ّمنّقبلّالحكومةّكشرطّإلزاميّألداءّنشاطّماّ ّالحكومية ّتمارسّالوحدة ّوعندما ّأصل، ّلحيازة أو
لرقابةّعلىّاألهليةّالقانونيةّللحائزّحتىّيمكنهّالسيطرةّواقليال ّأوّالّتمارسّأيّعملّمطلقا ّبخالفّحدّأدنىّمنّ

ّللتثبتّمنّ)الحصولّعلىّالتصريحّ علىّسبيلّالمثال،
ّجريمة ّبارتكاب ّإدانته ّيتم ّلم ّبالطلب ّالمتقدم ّأن والّ(.

ّلوظيفةّ ّمعادال  ّالحالة ّهذه ّمثل ّفي ّالرسم ّدفع ّ.التحكمّوالرقابةّالتيّتمارسهاّالحكومةيكون
ّب ّش. ّأنها ّعلى ّالدفعة ّتقيد ّعندما ّلخدمة علىّّ–راء

يتضمنّإصدارّترخيصّأوّإذنّوظيفةّّ–سبيلّالمثالّ
ّالتحكمّ ّممارسة ّخالل ّمن ّللحكومة ّمالئمة تنظيمية
ّمؤهالتّ ّأو ّأهلية ّمن ّوالتحقق ّالنشاط ّعلى والرقابة

ّالخ ّالمعنية، ّاألشخاص ّتؤخذّ. ّالحالة، ّهذه ّمثل وفي
ّلكل ّتكاليفّإنتاجّالخدمة ّمتناسبةّمع ّالدفعةّعلىّأنها
أوّأيّمنّالكياناتّالمستفيدةّمنّالخدماتّويتمّإدرارهاّ

ّالمعنية ّالوحدات ّتلك ّمن ّالدفعةّ. ّكانت ّما ّإذا وفقط
ّتعاملّ ّتكاليفّإنتاجّالخدماتّحينئذ ّمع ليستّمتناسبة

ّ.علىّأنهاّضريبة
88-16 ّ ّحالة ّعشر ّالسابع ّالفصل ّالتراخيصيناقش

ّبشكلّ ّمقيد ّبعدد ّالحكومة ّفيل ّمن المصدرة
ّ.صارم

ّأ ّكا. نتّالرخصةّليستّمنّذلكّالنوعّالذيّيقضيّإذا
باستخدامّموردّطبيعيّيؤهلّكأصلّوالذيّتسيطرّعليهّ
ّالمسددةّ ّتكونّالدفعة ّنيابةّعنّالمجتمعّحينئذ الحكومة
ّكانتّالرخصةّ ّما ّإذا ّذلك، ّومع ّالرخصةّضريبة؛ لقاء
ّأقانونيا ّوعمليا ّقابلةّللتحويلّإلىّطرفّثالثّفإنهاّربماّالّ ّعلى ّتصنف ّوعقودّتزال ّالعقود ّفئة ّفي ّأصل نها

ّ.اإليجارّوالتراخيص
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ّب ّطبيعيّ. ّمورد ّاستغالل ّبشأن ّالرخصة ّتكون عندما
ّعنّ ّنيابة ّعليه ّتسيطر ّالحكومة ّوكانت ّكأصل يؤهل
المجتمعّتعاملّالمدفوعاتّعنّالرخصةّآنذاكّعلىّأنهاّ
ّاإليجارّ ّوعقود ّالعقود ّفئة ّضمن ّألصل ّحيازة إما

جديرّبالذكرّأنّ.ّمنّالريعوالتراخيصّأوّعلىّأنهاّدفعةّ
الظروفّوالشروطّالتيّيلزمّالنظرّفيهاّعندّالتحديدّبينّ
ّالجزءّ ّفي ّبالتفصيل ّمبينة ّالريع ّودفع ّاألصل حيازة

ّ.الخامسّمنّالفصلّالسابعّعشر
ّقبلّ ّمن ّمملوك ّمنتج ّأصل ّباستخدام ّالتصريح يعامل
ّحسبماّ ّمالي، ّإيجارّتشغيليّأو ّعقد ّعلىّأنه الحكومة

ّ.ريستلزمّاألم
 قيد الضرائب على أساس االستحقاق

فيّالنظام،ّّالمعامالتمثلماّهوّالحالّمعّكافةّ 88-13
ّأساسّ ّعلى ّالحكومية ّالمعامالت ّقيد ينبغي
ّجانبّ ّمن ّكل ّعلى ّذلك ّويسري االستحقاق؛

ّ ّالضرائبّ)اإليرادات ّالمثال، ّسبيل على
ّاالجتماعية ّوالمساهمات ّالنفقاتّ( ّجانب وعلى

ّمصاريفّالفائدة) ّالمثال، ّلمّ(علىّسبيل ّوما ؛
ّمنّ ّيخصه ّما ّبقيد ّما ّمعاملة ّطرفا يقوم

ّنفس ّفي ّتتوازنّّالمعاملة ّلن ّالزمنية النقطة
ّ.الحسابات

ّاإليراداتّ 88-18 ّقيد ّعملية ّفإن ّللحكومة، بالنسبة
ّيمثلّ ّالمعني ّالحدث ّيقع ّعندما والمطالبات
صعوبةّعلىّوجهّالخصوصّنظرا ّألنّعملياتّ
ّأساسّ ّعلى ّتكون ّما ّغالبا  ّالحكومة ّفي ّالضرائبالقيد ّمع ّالسيما ّالحال ّهو ّوهذا .ّنقدي؛

ّ ّعندما ّذلك، ّعلى ّوعالوة ّالضرائبتحسب
المتراكمةّمنّخاللّتقييماتّللضرائبّالمستحقةّ
فقدّتكونّهناكّاحتماليةّمخاطرةّسواءّبالتقديرّ

ّالعكس ّأو ّالضريبية ّلإليرادات ّالمبالغ ّالمجاميعّونظرا ّ. ّمن ّمجموع ّالضريبية ّاإليرادات ألن
ّمنّ ّالبد ّفإنه ّالحكومة ّلمالية ّبالنسبة الحيوية

ّ.تجنبّالوقوعّفيّهذاّالخطأ
ّالفترةّك 88-14 ّفإن ّالثالث، ّالفصل ّفي ّموضح ّهو ما

ّمعاملةّ ّأي ّأو ّضريبة ّقيد ّلحظة ّبين الزمنية
ّالحساباتّ ّفي ّتراكمية ّكمعاملة ّللتوزيع قابلة
غيرّالماليةّوبينّلحظةّالدفعّالفعليّيتمّسدهاّ
منّخاللّقيدّحسابّدائنّأوّمدينّفيّالحسابّ

وفيّالحاالتّالتيّيتمّفيهاّتسديدّدفعةّ.ّالمالي
ّ ّأكثرّمسبقة ّأو ّمحاسبيتين ّفترتين تغطي

ّالحسابّ ّفي ّدائن ّحساب ّقيد ّيتم للحكومة
ّالفتراتّ ّفي ّالمستحقة ّبالمبالغ ّللحكومة المالي

ّالمستقبلية ّيكونّذلكّدفعةّمقدمةّ. وفيّالواقع،
ّالمستفيد ّقبل ّمن ّللحكومة ّيتمّ. ّااللتزام وهذا

ّالفتراتّ ّفي ّمستحقة ّمبالغ ّباعتباره سداده
ّ.المستقبلية

ّالض 88-13 ّمبلغ ّحال ّبأنّّاستحقاقهارائبّالمقيدة يقر
ّمنّ ّمستحقة ّتكون ّقد ّالتي ّالضرائب بعض

ّمنّغيرّالمرجحّفيّالواقعّأنّيتمّ حيثّالمبدأ
ّعملياتّ ّإلجراء ّالبديلة ّوالوسائل تحصيلها؛

-5و85ّّ-5الضبطّالالزمةّمبينةّفيّالفقرتينّ
81.ّ

 االئتمان الضريبي
ّمقابلّ 88-18 ّالخصم ّشكل ّيأخذ ّقد ّالضريبة تخفيف

الضريبةّأوّاإلعفاءّأوّالخصمّأوّاالئتمانّّسداد
ّسدادّ ّالخصوماتّمقابل ّخصم ّويتم الضريبي؛
ّوعملياتّ ّالضرائب ّمن ّواإلعفاءات الضرائب
الخصمّمنّالضرائبّمنّالقاعدةّالضريبيةّقبلّ
ّالخضوعّ ّأو ّالضريبي ّااللتزام احتساب
ّيتمّ ّمبلغ ّهو ّالضريبي ّواالئتمان للضرائب؛

ّا ّااللتزام ّمن ّمباشرة ّالمستحقّخصمه لضريبي
ّالمستفيدةّ ّالشركة ّأو ّالمعيشية ّاألسرة ّقبل من

وفيّبعضّ.ّبعدّأنّيكونّقدّتمّاحتسابّااللتزام
ّمستحقّ ّالضريبي ّاالئتمان ّيكون ّقد األحيان
ّيتجاوزّ ّائتماني ّمبلغ ّأي ّأن ّبمعنى الدفع،

ّللمستفيد ّدفعه ّيتم ّالضريبي ّااللتزام وعلىّ.
ريبيّالعكسّمنّذلك،ّبعضّأنواعّاالئتمانّالض

ّللدفعّ تسمىّفيّبعضّاألوقاتّبّ)غيرّقابلة
ّلإلهدار" ّالقابلة ّااللتزامّ"( ّبحجم ّمقيدة وتكون

ّ.الضريبي
فيّإحصاءاتّاإليراداتّودليلّإحصاءاتّماليةّ 88-10

ّ ّلعام ّالضرائب8663ّالحكومة ّتخفيف ّيقيد ،
ّالضريبيّعلىّأنهّيخفضّ المضمنّفيّالنظام

ّالضرائبّوبالتال ّلدافع ّالضريبي ّااللتزام ي،ّمن
ّالضريبيةّ ّاإليرادات ّمن ّيخفض ّأنه على

ّللحكومة ّمعّ. ّالحال ّنفسه ّهو ّهذا ويكون
ّالضرائبّواإلعفاءاتّ ّتسديد الخصوماتّمقابل
ّألنهاّ ّالضريبيّنظرا  ّوحاالتّالخصم الضريبية
ّااللتزامّ ّحساب ّفي ّمباشر ّبشكل تدخل

ّالحالّمعّاالئتماناتّ.ّالضريبي ّأنهاّنفسها كما
ّلل ّالقابلة ّغير ّقيمتهاّالضريبية ّأن ّحيث دفع

بالنسبةّلدافعّالضريبةّتكونّمقيدةّبحجمّالتزامهاّ
ّالضريبي ّالقابلةّ. ّلالئتماناتّالضريبية وبالنسبة

والذيّّ–للدفع،ّفإنّالزيادةّفوقّااللتزامّالمقابلّ
هيّوحدهاّّ–يقابلهّمصروفّمنّقبلّالحكومةّ

ّ.تظهرّعلىّأنهاّنفقة
88-17 ّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّفي ّالمقابل، فإنّفي

ّائتماناتّ ّباعتبارها ّالمستحقة ّالكلية المبالغ
ضريبيةّقابلةّللدفعّينبغيّالنظرّإليهاّعلىّأنهاّ
نفقاتّويتمّقيدهاّعلىّهذاّاألساسّوفقا ّلقيمتهاّ
ّاإليراداتّ ّذلك، ّعلى ّمترتبة ّوكنتيجة الكلية؛
ّخصمّ ّأي ّبدون ّتقيد ّوأن ّينبغي الضريبية

ّ.فعبالنسبةّلالئتماناتّالضريبيةّالقابلةّللد
ّالقابلةّ 88-15 ّالضريبية ّاالئتمانات ّلمعاملة ّيكون ال

ّصافيّ ّعلى ّتأثير ّأي ّالنحو ّهذا ّعلى للدفع
ّللحكومةّ ّصافيّاإلقراضّبالنسبة االقتراضّأو
ّتأثيرا ّعلىّكلّمنّالعبءّ العامة،ّغيرّأنّلها
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الضريبيّوعلىّنسبّالنفقاتّالعامةّأوّاإلنفاقّ
ّإلىّ ّللحاجة ّونظرا  ّاإلجمالي؛ ّالمحلي ّمختلفّشللناتج ّللعرضّبين ّبالنسبة ّاالختالفات رح

ّ ّاإلحصائية ّّ–النظم ّسبق ّمما فإنهّّ–وبالرغم
ّاالئتماناتّ ّمبالغ ّالقومية ّالحسابات ّنظام في
ّالتعويضّعنهاّ ّللدفعّوالتيّيتم ّالقابلة الضريبة
ّعرضهاّ ّينبغي ّالضريبية ّااللتزامات ّمقابل في

ّ.أيضاّ 
والدولية و المعامالت مع المنظمات األخرى القومية . 2

 فوق الوطنية
يمكنّأنّتحدثّمعامالتّبينّوحداتّحكوميةّ 88-11

وبينّوحداتّدوليةّأوّمنظماتّمتخطيةّللحدودّ
ّالوطنية ّوللسلطات ّتعتبرّ/ ّوالتي ّوطنية، فوق

ّتتصرفّ ّعندما ّوحتى ّمقيمة؛ ّغير وحدات
ّاألموالّ ّتوجه ّالتي ّالوحدة ّباعتبارها الحكومة

معامالتّإلىّأوّمنّالوحدةّغيرّالمقيمةّتقيدّال
ّغيرّ ّتحدثّبشكلّمباشرّمعّالوحدة علىّأنها

ّ:وهناكّستّحاالتّيمكنّالنظرّفيها.ّالمقيمة
بعضّالضرائبّعلىّالمنتجاتّمثلّرسومّ:ّالضرائب.ّأ

ّالمضافةّ ّوضرائبّالقيمة ّالجمركية ّوالتعريفات االستيراد
ّألنهاّّ– ّوطنية ّفوق ّلمنظمة ّالدفع ّمستحقة ّتكون قد

ّ ّمباشر ّبشكل ّمفروضة ّفوقّتعتبر ّالمنظمة ّقبل من
ّ.الوطنية

أيةّإعاناتّأوّدعمّمدفوعّمنّّ:اإلعانات أو الدعم.ّب
ّتقيدّ ّمقيم ّلمنتج ّمباشر ّبشكل ّوطنية ّفوق ّمنظمة قبل
ّفوقّالوطنيةّ ّقبلّالمنظمة ّالدفعّمن ّمستحقة علىّأنها

ّ.وليسّمنّقبلّالوحدةّالحكوميةّالمقيمة
ّج ّالتعاون الدولي الجاري. ّالتحويالتّ: ّمن ويتألف

الجاريةّالنقديةّأوّالعينيةّبينّحكوماتّمختلفّالبلدانّأوّ
ّ:بينّحكوماتّومنظماتّدوليةّوتشملّعلىّوجهّالتحديد

ّقبلّّ- ّمن ّتستخدم ّوالتي ّالحكومات ّبين التحويالت
ّذلكّ ّفي ّبما ّالجارية، ّالنفقات ّلتمويل المستفيدين
المساعداتّالطارئةّفيّأعقابّالكوارثّالطبيعية؛ّوتشملّ

ّا ّوبطاطينّالتخويالت ّوملبس ّغذاء ّشكل ّفي لعينية
ّوأدوية،ّالخ؛

المساهماتّالسنويةّأوّغيرّمنّالمساهماتّالمنتظمةّّ-
المدفوعةّمنّقبلّالحكوماتّاألعضاءّللمنظماتّالدوليةّ

ّفوقّ) ّللمنظمات ّالدفع ّالمستحقة ّالضرائب باستثناء
ّ؛(الوطنية

ّالمنظماتّالدوليةّّ- ّالحكوماتّأو ّقبل المدفوعاتّمن
ّموظفيّللحكوما ّمرتبات ّتغطية ّأجل ّمن ّاألخرى ت

ّبهاّ ّيعملون ّالتي ّالبلد ّفي ّالمقيمين ّالفنية المساعدات
ّ.ومعينينّمنّقبلّالحكومةّالمضيفة

ّد ّالمتنوعة. ّالتحويالتّالجارية وتتألفّمنّالمدفوعاتّ:
للسلطاتّأوّالهيئاتّالدوليةّأوّفوقّالوطنيةّوالتيّتعتبرّ

ّ.اّليستّضرائبكماّلوّكانتّمدفوعاتّإلزاميةّولكنه
وتشملّمنحّاالستثمارّوغيرهاّ:ّالتحويالت الرأسمالية.ّهـ

ّالمعاملةّ ّذلك، ّفي ّبما ّالمال، ّرأس ّتحويالت من
ّالدفعّ ّمستحق ّرأسمالي ّكتحويل ّالدين ّإللغاء المزدوجة
والطرفّاألخرّلاللتزاماتّالتيّتمّالتعاقدّعليهاّكتحويلّ

ّ.رأسماليّمستحقّالقبض
عادةّّ–عضّالمعامالتّالماليةّب:ّالمعامالت المالية.ّو

ّمنظماتّّ–القروضّ ّقبل ّمن ّمنحها ّعند ّقيدها يمكن
ّ ّالنقدّ)دولية ّوصندوق ّالدولي ّالبنك ّالمثال، ّسبيل على
ّ.أوّعندّمنحهاّلحكوماتّأخرى(ّالدولي

 رسوم العضوية الدولية
ّمعاملةّ 88-366 ّيتم ّال ّقد ّقليلة، ّحاالت في

رسومّالعضويةّورسومّاالشتراكّالمستحقةّالدفعّ
ّولكنّلل ّتحويالت ّأنها ّعلى ّالدولية منظمات

ّعلىّأساسّ ّقيدها ّويتم كمدفوعاتّنظيرّخدمة
ّاستثنائية، ّوبصورة ّيكونّّاالستحقاق؛ وعندما

ّحدوثهاّ ّمرجح ّغير ّولو ّحتى ّاحتمالية هناك
ّ.ألصلّماليباستردادّالمبلغّكامال ،ّفإنّالدفعةّقدّتمثلّحيازةّ

 المساعدات الدولية
88-363 ّ ّفي األحيانّّضبعالمساعداتّالدولية

ّ ّالسلع ّشكلّإتاحة مثلّالغذاءّوالملبسّّ–تأخذ
ّطبيعية؛ّّ–ومعداتّالطوارئّ فيّأعقابّكارثة

ّفإنّ ّنفسها ّالخدمات ّأو ّالسلع ّإلى وباإلضافة
ّعليهاّ ّوللتعرف ّللتحديد ّالقابلة ّالتكاليف كافة
فيماّيتعلقّبتسليمّالسلعّأوّالخدماتّمثلّالنقلّ
ّالبلدّ ّداخلّنطاق ّالتسليم ّأو ّاألجنبي إلىّالبلد
ّالموظفينّ ّأجور ّأو ّتعويضات ّأو نفسه

ّ ّالمانحة ّللبلد ّبإعدادهمّالحكوميين ّيتعلق فيما
ّأوّالتأمينّ للشحناتّأوّباإلشرافّعلىّتسليمها

ّ ّذلك ّإلى ّما ّقيمةّّ–أو ّفي ّتضمينها ينبغي
ّهذهّ ّقيمة ّفيه ّتتكبد ّالتي ّالمدى ّإلى التحويل

ّ.التكاليفّمنّقبلّالجهةّالمانحة
88-368 ّ ّأو ّالسلع ّالبلدّّالخدماتأسعار في

ّالمتلقيّقدّتكونّمختلفةّتماما ّعنّاألسعارّفيّ ّالتبرعّالبلد ّقيمة ّفإن ّعام، ّوكمبدأ المانحة؛
ّتوفيرّ ّلتكلفة ّمساوية ّاعتبارها ّينبغي للمتلقي

ّللمتلقي ّالمساعدة ّاألسعارّ. ّأن ّذلك، ويستتبع
ّاستخدامهاّ ّيتم ّوأن ّينبغي ّالمانحة ّالبلد في

ّ.كأساسّلحسابّقيمةّالتبرع
ّوماّ 88-364 ّوالخدمات ّالسلع ّتكون عندما

ّمن ّبها ّمتبرعا  ّتسليم ّمنّرسوم قبلّّيرتبطّبها
ّتخدمّ ّللربح ّهادفة ّغير ّمؤسسة ّأو حكومة
األسرّالمعيشيةّأوّأسرّمعيشيةّتكونّالمفرداتّ
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ذاّ ّقبلّشركاتّيتمّاستهالكّنهائيّسالبّويوافقّتحويلّعيني؛ّوا  ّمن ّكانتّالمفرداتّمقدمة ما
ّللسلعّ ّشراء ّتاله ّنقدي ّتحويل ّأنها ّعلى قيدها

ّالمستفيد ّقبل ّمن ّيتمّ. ّالحالتين، ّكلتا وفي
ّا ّالبلدّتضمين ّصادرات ّفي ّالمعنية لمفردات

ّ.المانحةّوفيّوارداتّالبلدّالمستفيد
 الديون والعمليات ذات الصلة. 3

 الديون
ّاالستخدام،ّ 88-363 ّشائع ّمفهوم ّهو الدين

ّفرعيةّ ّأو ّجزئية ّمجموعة ّأنه ّعلى ويعرف
ّألنواعّ ّوفقا  ّالمحددة ّااللتزامات ّمن ّوبشكلّمحددة ّالمستبعدة؛ ّأو ّالمدرجة ّالمالية األدوات
عام،ّيعرفّالدينّعلىّأنهّكافةّااللتزاماتّالتيّ
ّعنّ ّأو ّللفائدة ّدفعات ّأو ّدفعة ّتسديد تتطلب
أصلّالدينّمنّقبلّالمدينّللدائنّبحلولّتاريخّ

ّأوّتواريخّفيّالمستقبل ّفإنّ. ّعلىّذلك، ّخصوم،ّوبناءا  ّأو ّالتزامات ّهي ّالدين ّأدوات كافة
ّوحقوقّ ّاألسهم ّمثل ّااللتزامات ّبعض ولكن

ّّو ّديوناّ الملكية ّليست ّالمالية ّالمشتقات ومعّ.
ّأوّ ّمؤسسية ّأو ّقانونية ّلترتيبات ّونتيجة ذلك،
ّالتعريفاتّ ّبعض ّتتواجد ّقد ّمحددة عملية

ّللدين ّاألخرى ّجميعّ. ّفي ّالمفيد ّمن وبالتالي،
ّالدينّبشكلّواضحّوفقا ّ ّمفهوم الحاالتّتحديد

ّ.لألدواتّالمتضمنة
ّمنّ 88-368 ّالدين ّعمليات ّتستخدم ّما مةّباعتبارهاّوسيلةّلتوفيرّالمساعداتّقبلّالحكّوغالبا 

ّالعامّأليّ االقتصاديةّللوحداتّاألخرى؛ّوالمبدأ
شطبّأوّتحملّلدينّوحدةّمنّقبلّوحدةّأخرىّ
ّأنّ ّهو ّمتبادلة ّاتفاقات ّخالل ّمن ّيتم والذي
ّبينّ ّللثروة ّطوعي ّتحويل ّهناك ّبأن يعنى

ّالوحدتين ّالمزدوجةّ. ّالمعاملة ّأن ّذلك ويعني
ّأو ّالمتحمل ّتعدّّلاللتزام ّالمشطوبة للمطالبة

ّ.تحويلّرأسمالي
 إعادة تنظيم الدين

88-360 ّ ّأنواع ّأربعة ّإعادةّّرئيسيةهناك من
ّ:تنظيمّالديون

ّأ ّاإلعفاء من الديون. ّّ–خصمّفيّمبلغّ: ّ–أوّتسديد
التزامّبالدينّمنّقبلّالدائنّمنّخاللّتسويةّتعاقديةّمعّ

ّ.المدين
ّب ّإعادة جدولة أو إعادة تمويل الديون. ّفيّ: تغير

ّ ّيسفرّعن ّوالذيّقد ّالمستحق، ّوشروطّالمبلغ ّ–أحكام
ّ ّبالضرورة ّالقيمةّّ–ليس ّحيث ّمن ّالعبء ّفي خصم

ّ.الحالية
ّج ّتحويل الدين إلى دين أخر بشروط أفضل. يقايضّ:

ّقيمةّ ّذات ّأخر ّبشيء ّالدين ّمطالبة ّعلى الدائن

ّالمدين ّيؤديه ّأخرىّبالدين، ّبخالفّمطالبة .ّاقتصادية؛
لدينّفيّمقابلّاستبدالّفيّحقوقّالملكيةّويشملّذلكّا

ّ.والسدادّالمقدمّللدينّمنّبينّتسوياتّأخرى
ّد تحمل الدين وتسديد مدفوعات الدين نيابة عن .

ّ.اآلخرين عندما يكون هناك طرفًا ثالثًا معنياً 
 (أو إلغاء الدين)اإلعفاء من الدين 

ّأنهّ 88-367 ّعلى ّالدين ّمن ّاإلعفاء يعرف
ّالدينّ ّالتزام ّمن ّلجزء ّأو ّلكل ّالطوعي اإللغاء
منّخاللّتسويةّتعاقديةّبينّدائنّومدين؛ّويتمّ

بينّاإلعفاءّمنّالدينّوشطبّالدينّمنّّالتفريق
خاللّاالتفاقّالذيّيتمّبينّاألطرافّوالنيةّتجاهّ
تقديمّمنفعة،ّفيّمقابلّاإلقرارّاألحاديّالجانبّ

الدائنّبأنّالمبلغّعلىّاألرجحّأنّلنّّمنّقبل
وقدّيشملّ(.ّفيّحالةّشطبّالدين)يتمّتحصيلهّ

الدينّالمعفيّمنهّكلّالمبلغّاألصيلّالمتبقيّأوّ
ّ ّمتأخرات ّأي ّفيه ّبما ّمنه، ّالتيّ)جزء الفوائد

ّالماضي ّفي ّاستحقت ّوأيّ( ّمتراكمة، فوائدة
.ّتكاليفّأوّمصروفاتّفائدةّتكونّقدرّتراكمت

ّاإلع فاءّمنّالدينّمنّإلغاءّمدفوعاتّوالّينشأ
الفائدةّفيّالمستقبلّوالتيّلمّتستحقّالدفعّبعدّ

ّ.ولمّتتراكمّبعد
علىّأنهّتحويلّالدينّيقيدّاإلعفاءّمنّ 88-365

رأسماليّمكتسبّمنّقبلّالمدينّمنّالدائنّفيّ
ّبأنّ ّيقضي ّالذي ّاالتفاق ّفي ّالمحدد الوقت
ّالمدينّ ّالتزام ّمنّالدينّيسريّباسترداد اإلعفاء

حسابّالماليّوتحصيلّمقابلّلهّمنّقبلّفيّال
ّالدائن ّيخفضّالتزامّ. ّالعمومية، ّالميزانية وفي

ّالمعفي ّالدين ّمبلغ ّبقدر ّالدائن ّوأصل .ّالمدين
ويكونّتقييمّمبلغّالدينّالمعفيّمنهّعلىّأساسّ
أسعارّالسوقّبالنسبةّللتدفقاتّواألوراقّالمالية،ّ
ّ.فيماّعداّالقروضّحيثّتستخدمّالقيمةّاالسمية

عادة تمويل الدينإ  عادة جدولة وا 
ّتمويلّ)ّإعادة جدول الدين 88-361 ّإعادة أو

ّالدين ّوالشروطّ( ّاألحكام ّبتغيير ّاتفاق هو
ّمزيدّ ّبتضمين ّعادة ّقائم، ّدين ّبخدمة المتعلقة
ّنظرّ ّوجهة ّمن ّوالجيدة ّالمواتية ّاألحكام من
ّتسوياتّ ّالدين ّجدولة ّإعادة ّويتضمن المدين؛

ّ ّاألداة ّنفسّنوع ّمن ّالمبلغّقيّوبنفسجديدة مة
ّهوّ ّمثلما ّتماما  ّالدائن ّنفس ّوبتضمين األصل

ّالقديم ّالدين ّالحالّمع ّالتمويلّ. وينطويّإعادة
علىّأداةّدينّمختلفة،ّعامةّبقيمةّمختلفةّوربماّ
ّحالةّ ّفي ّالدائن ّعن ّمختلف ّدائن ّمع تكون

ّ.الدينّالقديم
ّأداةّ 88-336 ّفإن ّالتسويتين، ّكال ّإطار وفي

مّاعتبارهاّقدّالدينّالتيّيجرىّإعادةّجدولتهاّيت
ّوبشروطّ ّدينّجديدة ّواستبدلتّبأداة ّسدادها تم

ّهناكّاختالفّفيّّوأحكام ّكان ّما ذا ّوا  جديدة؛
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ّالدينّ ّوأداة ّالمسددة ّالدين ّأداة ّبين القيمة
الجديدة،ّفإنّجزءّمنّتفسيرّذلكّيكمنّفيّنوعّ
منّأنوعّاإلعفاءاتّمنّالدينّمنّقبلّالحكومةّ

ّم ّتحويلّرأسماليّإذا ّعنّوجود ّتواجدّفضال  ا
ّ.مثلّهذاّاالختالف

ّثنائيةّّإعادة جدولة الدين 88-333 ّتسوية هو
ّأوّ ّتأخير ّتشكل ّوالتي ّوالدائن، ّالمدين بين
ّوتطبيقّ ّدين ّخدمة ّلمدفوعات ّرسمي تأجيل
أجالّاستحقاقّجديدةّوممتدةّبشكلّعام؛ّوعادةّ
ّأكثرّمنّ ّعنصرّأو ّالجديدة ّتشملّاألحكام ما

ّالتالية ّالعناصر :ّ ّالسدّنطاقتمديد اد،ّفترات
ّعليها،ّ ّالمتعاقد ّالفائدة ّمعدل ّفي وتخفيضات
ّأصلّ ّلسداد ّالسماح ّفترات ّتمديد ّأو ضافة ّمستوياتّوا  ّعند ّالصرف ّسعر ّوتحديد الدين،
عادةّ ّوا  ّاألجنبية، ّبالعملة ّللدين ّبالنسبة ّ.جدولةّسدادّالمتأخرات،ّإنّوجدتمالئمة

ّالدينّ 88-338 ّجدولة ّبإعادة ّالخاصة المعاملة
وينشأّعقدّجديد؛ّويقيدّهوّأنّالعقدّالقائمّيبطلّ

ّوتنشأالدينّالقائمّالساريّعلىّأنهّيجرىّسدادهّ
دينّجديدةّمنّنفسّالنوعّومعّ(ّأوّأدوات)أداةّ

ّ.نفسّالدائنّوبأحكامّوشروطّجديدة
تقيدّالمعاملةّفيّوقتّقيدّكالّالطرفينّ 88-334

ّلقيمّ ّتبعا  ّوتقيم ّ.الدينّالجديدللتغيرّفيّاألحكامّفيّدفاترهم،
استبدالّأداةّأوّّويلالتمتتضمنّإعادةّ 88-333

ّ–ّتبماّفيّذلكّأيّمتأخراّ–أدواتّدينّقائمةّ
بأداةّأوّبأدواتّدينّجديدة؛ّوقدّتتضمنّتبادلّ

ّالدينّ ،ّ(قرضّفيّمقابلّقرض)نفسّنوعّأداة
ّ ّالدين ّأدوات ّمن ّمختلفة ّأنواع قرضّفيّ)أو

ّسند ّيحولّ(مقابل ّقد ّالمثال، ّسبيل ّعلى ؛
عةّإلىّالقطاعّالعامّديونّائتمانّصادراتّمتنّو

وعالوةّعلىّذلك،ّيمكنّالقولّبأنّ.ّقرضّوحيد
إعادةّتمويلّلدينّقدّحدثتّعندماّيستبدلّمدينّ
سنداتّقائمةّبسنداتّجديدةّمنّخاللّعروضّ

ّ ّدائنه ّقبل ّمن ّالممنوحة ّمنّ)االستبدال وليس
ّ(.خاللّتغييرّفيّاألحكامّوالشروط

ّدينّ 88-338 ّتمويل ّإعادة ّمعامالت معاملة
دةّجدولةّدينّإلىّحدّمماثلةّلتلكّالخاصةّبإعا

أنهّيتمّإبطالّالدينّالجاريّتمويلهّويتمّاستبدالهّ
ّوخالفا ّ ّذلك، ّومع ّجديدة؛ ّأدواتّدين ّأو ّإبطالّالدينّبأداة ّيتم ّالجدولة، ّيحدثّمعّإعادة لما
ّعداّ ّفيما ّالجديدة ّالدين ّأداة ّلسعر ّوفقا  ّالمستحقالقديم ّللتسويق ّالقابل ّغير ّالدين وتعكسّ.

ّالعموم ّإبطالّالميزانية ّخالل ّالمعامالتّمن ية
ّجنبا ّ ّجديدة ّدين ّأداة نشاء ّوا  ّالقديمة ّالدين إلىّجنبّمعّأيّتغييرّفيّالتقييمّيتمّقيدهّفيّأداة

ّ.حسابّإعادةّالتقييم
 تحويل الدين

ّفيّ 88-330 ّاستبدال ّمقابل ّفي ّالدين يحدث
ّدينّ ّباستبدال ّدائن ّيقبل ّعندما ّالملكية حقوق

ثال،ّقدّمستحقّلهّبورقةّملكية؛ّعلىّسبيلّالم
ّالقبولّ ّعلى ّعامة ّمنشأة ّمع ّالحكومة تتفق
ّالمنشآتّ ّفي ّالملكية ّفي ّحصتها ّفي بزيادة

ذاّكانّهناكّفرقّ.ّالعامةّبدال ّمنّأداءّقرض ّالملكيةّوا  ّوأداة ّالدينّالمبطلة ّبينّأداة فيّالقيمة
ّاإلعفاءاتّ ّأنواع ّمن ّنوعا  ّذلك ّيكون ّوقيالجديدة ّإجراء ّويلزم ّالحكومة ّقبل ّمن دّالضريبية

ّ.تحويلّرأسماليّلتعليلّهذاّالفرق
 تحمل الدين

عندماّتتحملّوحدةّّالدينيحدثّتحملّ 88-337
مسئوليةّالتزامّقائمّعلىّوحدةّأخرىّتجاهّدائن؛ّ
ّمعظمّ ّففي ّدينا ، ّمعينة ّحكومة ّتتحمل ّلاللتزامّوعندما ّالمزدوجة ّالمعاملة ّتكون الحاالت
الحكوميّالجديدّتحويلّرأسماليّلصالحّالمدينّ

ّالمتعثر ّالحكومةّّو. ّقامت ّما ّإذا ّذلك، مع
ّضدّ ّالنفاذ ّسارية ّقانونية ّمطالبة باكتساب
ّالمتخلفةّوكانّهناكّاحتمالّواقعيّبأنّ الوحدة
ّ–المطالبةّسيتمّدفعها،ّحينئذّقدّتقيدّالحكومةّ

ّالجديدّ ّااللتزام ّالطرفّاألخرّلمعاملة باعتبارها
حيازةّأصلّماليّمساويّللقيمةّالحاليةّللمبلغّّ–

ّال ّعليهالمتوقع ّحصول ّالمبلغّ. ّهذا ّكان ذا ذاّكانّالمبلغّالمتوقعّاستردادهّأقلّمنّ.ّجديدةمساويا ّللدينّالمتحملّالّيلزمّحينئذّإدخالّقيودّوا  ّتحويلّوا  ّالحكومة ّتقيد ّحينئذ ّالمتحمل االلتزام
رأسماليّعنّقيمةّالفرقّبينّااللتزامّالمتكبدّوأيّ

وبصورةّمماثلة،ّإذاّماّكانّلدىّ.ّأصلّمكتسب
ّتقيدّح ّحينئذ ّأخرى ّحكومة ّتتحمله ّالتزام كومة

ّجديدا ّ تحويلّرأسماليّمستحقّالقبض،ّأوّدينا 
ّ.علىّالوحدةّالحكوميةّالمتحملة،ّأوّاالثنينّمعاّ 

حكومةّمعينةّدينّعلىّوحدةّأخرىّويتمّطلبّكثيرا ّعندماّتضمنّّالدينيحدثّتحملّ 88-335
؛ّومعاملةّالضمانّنفسهّمبينة ّ(أوّتفعيله)الدينّ
ّ.أدناه

مدفوعاتّالدينّنيابةّعنّآخرينّتكونّ 88-331
ّالوحدةّ ّأن ّغير ّالدين، ّتحمل ّلحاالت مماثلة
ّالدينّ ّتتحمل ّال ّالمدفوعات ّبسداد ّتقوم التي

ّبأكمله ّلتلكّ. ّمماثلة ّالمقيدة ّالمعامالت وتكون
ّمنّ ّاإلعفاء ّإطار ّفي ّالموصوفة المعامالت

ّ.الدين
 الموضوعات األخرى المرتبطة بإعادة تنظيم الدين

االّشطبّالدينّإلىّتخفيضاتّحّتشير 22-520
ّالمستحقّ ّدائنّللمبلغ ّمنّقبل منّجانبّواحد

ّ ّإلى ّالدائن ّيخلص ّعندما ّعادة التزامّّأنله،
بالدينّليسّلهّقيمةّأوّقيمةّمخفضةّألنّجزءّ
ّيكونّ ّما ّوكثيرا  ّيسدد؛ ّلن ّكله ّأو ّالدين ّاألنظارمن ّعن ّتوارى ّقد ّأو ّمفلسا  .ّالمدين
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ّاألصّو ّحجم ّفي ّأخر ّتغير ّلقيدّويستخدم ل
ّالشطب ّواإلعفاءّ. ّالدين ّلحاالتّتحمل منّالديون،ّالّيقيدّتحويلّرأسماليّوبالتالي،ّالّوخالفا 

يكونّهناكّأثرّعلىّصافيّاإلقراضّأوّعلىّ
ّ.صافيّاالقتراضّللحكومة

تقعّمتأخراتّالديونّعندماّيفوتّمدينّ 22-525
دفعةّلسدادّفائدةّأوّأصلّالدين؛ّولنّتتغيرّأداةّ

ّولكنّمعّر ّالمتأخرةّالدينّعادة ّالديون ّمقدار فة
ّإتاحةّمعلوماتّهامة ّيمكنه ّعلىّذلك،ّ. ّينبغيّوبناءا  ّحينئذ ّوهاما  ّممكنا  ّذلك ّيكون تقسيمّكلّفئةّمنّفئاتّالدينّإلىّتلكّاألدواتّعندما

لىّتلكّغيرّالمتأخرة ّ.المتأخرةّوا 
22-522 ّ ّلمدين ّيسمح ّالدين ّتكونّ)إلغاء التي

ّأوراقّ ّأو ّسندات ّشكل ّفي ّعام ّبشكل ديونه
ّوقروضم ّديونية ّأوّ( ّالتزامات ّيحذف بأن

ّالعموميةّمنّخاللّ ّمعينةّمنّالميزانية خصوم
ّفيهاّ ّللرجوع ّقابلة ّغير ّأصول ّبين اإلقران
ّيجرىّ ّأن ّويمكن ّااللتزامات؛ ّلقيمة مساوية
ّاألصولّ ّوضع ّخالل ّمن ّسواء اإللغاء
ّداخلّ ّائتماني ّحساب ّفي ّالمقترنة والخصوم

ّأو ّالمعنية، ّالمؤسسية ّالوحدة ّخاللّّنطاق من
ّوحدةّ ّإلى ّالمقترنة ّوالخصوم ّاألصول نقل
ّالّ ّأوال ، ّالمذكورة ّالحالة ّوفي ّأخرى، ّوالّمؤسسية ّباإللغاء، ّيتعلق ّفيما ّمعامالت ّهناك يكون
ّالميزانيةّ ّمن ّوالخصوم ّاألصول ّاستبعاد ينبغي

ّللوحدة ّالعمومية ّأخيرا ،ّ. ّالمذكورة ّالحالة ميزانيةّيتمّنقلّاألصولّوالخصومّالمعنيةّإلىّالوفي
العموميةّللوحدةّالثانيةّطالماّكانتّهذهّالوحدةّ
ّالحساباتّ ّفيّنظام ّمؤسسية ّكوحدة ّبها ّالقوميةمعترفا  ّالوحدةّ. ّتكون ّاألحيان، ّمن ّكثير وفي
التيّيمكنّنقلّاألصولّوالخصومّالمقترنةّإليهاّ

ّكيانّذاتّأغراضّخاصة والظروفّوالشروطّ.
غراضّالتيّفيّإطارهاّيمكنّاعتبارّكيانّذاتّأ

-2خاصةّوحدةّمؤسسيةّمبينة ّفيّالفقراتّمنّ
11ّّ 11ّ-2إلى ّذاتّ. ّالكيان ّكان ذا األغراضّالخاصةّمذعنةّللغيرّبشكلّبحتّالّوا 

ّمؤسسيةّوالّتتحركّاألصولّ ّوحدة يتمّاعتبارها
ّ.والخصومّالمعنيةّخارجّالميزانيةّالعمومية

الّّالديون الصادرة بشروط ميسرة  22-520
ّأنهّ ّغير ّللقروضّالميسرة، ّتعريفّدقيق يوجد
ّمعدلّمنّالمقبولّبهّعموما ّأنهاّتحدثّعندماّتقرضّ ّتحديد ّويتم ّالوحدات ّمن ّغيرها وحدات
ّدونّسعرّالفائدةّ ّبشكلّمتعمد ّالتعاقدية الفائدة
.ّفيّالسوقّوالذيّكانّسيتمّتطبيقهّخالفّذلك

وقدّيتمّتعزيزّدرجةّالتيسيرّوالتساهلّمنّخاللّ
تراتّالسماحّوتواترّالمدفوعاتّوفترةّاستحقاقّف

تكونّأكثرّتفضيال ّللمدينّولصالحهّمقارنةّبماّونظرا ّألنّأحكامّالقرضّالميسرّ.ّمواتيةّللمدين
ّالقروضّ ّفإن ّالسوق ّظروف ّبه ّتسمح قد
الميسرةّفيّواقعّاألمرّتشملّتحويلّمنّالدائنّ

ّ.للمدين

ّذاتّ 22-522 ّالقروض ّإلى ّالنظر يمكن
الميسرةّإلىّحكومةّأجنبيةّعلىّّمعدالتّالفائدة

ّمثلّتقديمّتحويلّجاريّمساويّللفرقّبينّ أنها
ذاّ ّماّالفائدةّالفعليةّوالفائدةّالسوقيةّالمعادلةّلها؛ّوا  ّعادة ّفإنه ّالتحويل ّهذا ّبمثل ّاإلقرار ّتم ما
ّتعديلّ ّويمكن ّدولي، ّتعاون ّأنه ّعلى ّقيده يتم

ّالقدر ّبنفس ّالمقيدة ّالفائدة ّفإنّ. ّذلك، ومع
ّ ّنظامّوسائل ّنطاق ّفي ّالناتج ّاألثر تضمين

الحساباتّالقوميةّوفيّالحساباتّالدوليةّلمّيتمّ
وضعهاّبالكاملّحتىّاآلنّوذلكّعلىّالرغمّمنّ

ّتقديمها ّتم ّقد ّمتنوعة ّبدائل ّأن ّلذلك،ّ. ّللدينّوتبعا  ّمالئمة ّمعاملة ّعلى ّاالتفاق ّيتم حتى
ّالميسرّ ّبالدين ّالمتعلقة ّالمعلومات ّفإن الميسر

ّ.اّفيّجداولّتكميليةّملحقةينبغيّوضعه
يمكنّاإلطالعّعلىّمزيدّمنّالتفاصيلّ 22-521

ّدليلّ ّفي ّالدين ّعمليات ّقيد ّكيفية حول
ّ ّلعام ّالحكومة ّمالية وفي2005ّّإحصاءات

ّالدينّ ّودليل ّالحكومي، ّوالعجز ّالدين دليل
ّميزانّ ّدليل ّمن ّالثاني ّوالملحق الخارجي

ّ.BPM6المدفوعاتّومركزّاالستثمارّالدوليّ
 الحكوميةالضمانات 

هناكّثالثةّأنواعّمنّالضماناتّمعترفا ّ 88-380
ّالقومية؛ّ ّالحسابات ّنظام ّسياق ّفي بها
ّينطبقّ ّالتي ّوالضمانات ّالموحدة، الضمانات
ّالتيّ ّوالضمانات ّمالي، ّمشتق ّتعريف عليها
تمنحّلمرةّواحدة؛ّويبينّقيدّالضماناتّالموحدةّ

ّتقدمّ) ّالتي ّاألخرى ّوللوحدات ّللحكومة بالنسبة
ّالض ّهذه ّماناتمثل ّمنّ( ّالثالث ّالجزء في

ّ.الفصلّالسابعّعشر
ّتعريفّ 88-387 ّعليها ّينطبق ّالتي الضمانات

ّيتمّ ّالتي ّالضمانات ّتلك ّهي ّمالية مشتقات
ّمثلّ ّالمالية ّاألسواق ّفي ّفعال ّبشكل تداولها
ّالتخلفّعنّالدفعّ مقايضاتّاالئتمانّفيّحالة

CDSّّأساس ّعلى ّالمالي ّالمشتق ّويقوم ؛
ّمرجعية ّبتخلفّأداة ّالّّالمخاطرة ّفهو وبالتالي

والّ.ّيرتبطّفعليا ّبالقرضّأوّالسندّالماليّالفردي
ّأوّ ّاإلقراض ّصافي ّعلى ّتأثر ّلها يكون

ّ.االقتراضّللحكومة
تتواجدّالضماناتّالممنوحةّلمرةّواحدةّ 88-385

ّالماليةّ ّالورقة ّأو ّالقرض ّشروط ّتكون عندما
ّأنّليسّمنّالممكنّبالنسبةّ ّلدرجة ّجدا  ّالمرتمتميزة ّالمخاطرة ّيتمّلدرجة ّأن ّبالقرض بطة
ّمعظمّ ّوفي ّالدقة؛ ّمن ّدرجة ّبأي حسابها
ّبمثابةّ ّواحدة ّلمرة ّمنحّضمان ّيعتبر الحاالت،

ّللضامن وتقيدّ.ّحالةّطارئةّوالّيتمّقيدهّكالتزام
المدفوعاتّالتيّتتمّفيّإطارّضمانّلمرةّواحدةّ
ّأوّ ّالضمان ّعلى ّبالسداد ّطلب ّيجرى عندما
ّإجراءه ّسيتم ّطلب ّأن ّحقيقة ّتصبح ّعندما

ّراسخة ّبخصوصّالضمانّحقيقة وعلىّسبيلّ.
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ّالتيّ ّواحدة ّلمرة ّالضمانات ّفإن االستثناء،
ّظروفّ ّظل ّفي ّللشركات ّالحكومات تمنحها
ّطلبّمتأزمةّماليا ّمعينةّوالتيّيكونّمنّالمرجحّجدا ّ ّتم ّقد ّأنها ّلو ّكما ّتعامل ّدفعها طلب

ّمنحها ّلحظة ّسدادها ّوفيّ. ّخاصة ّحالة وثمة
ّاإلنق ّوهي ّالموضوع ّقبلّصميم ّمن ّالمالي اذ

ّ.الحكومة،ّوالتيّسيتمّمناقشتهاّأدناه
ّبنفسّ 88-381 ّواحدة ّلمرة يعاملّتفعيلّضمان

ّيتمّ ّحيث ّالدين؛ ّتحمل ّمع ّالمتبعة الطريقة
ّبينّ ّجديد ّدين ّوينشأ ّاألصلي ّالدين تصفية

وفيّمعظمّالحاالت،ّيعتبرّأنّ.ّالضامنّوالدائن
ّللمدينّ ّرأسمالي ّتحويل ّبعمل ّيقوم الضمان

ّل ّما ّمطالبةّاألصلي، ّعلى ّالضمان ّيحصل م
ّالحالةّ ّهذه ّفي ّأنه ّحيث ّالدائن، ّعلى نافذة

ّ ّمالي ّأصل ّتحقيق ّإلى ّاألمر التزامّ)يؤدي
ّ(.المدين

ّّ–وقدّيتطلبّ 88-346 ّ–ولكنّليسّبالضرورة
تفعيلّضمانّاستردادّالدينّعلىّالفور؛ّويقضيّ
ّقيدّ ّيتم ّأن ّلوقتّالقيد ّاالستحقاقّبالنسبة مبدأ

ّالمتحم ّللدين ّالكلي ّتفعيلّالمبلغ ّيتم ّوقتما ل
ّالدين ّتحمل ّثم ّومن ّالدين ّمدفوعاتّ. وتقيد

ّ ّالضامن ّقبل ّمن ّالدين ّأصل المدينّ)استرداد
ّالجديد ّالمتحملّ( ّالدين ّعلى ّالفائدة وتراكمات

ّ.وقتّحدوثّهذهّالتدفقات
 التوريق

يحدثّالتوريقّعندماّتقومّوحدةّمعينةّ 88-343
بتحويلّحقوقّملكيةّ–تسمىّالوحدةّالمنشئةّّ–

ّمالي ّفيّأصول ّالحق ّأو ّمالية ّغير ّأو ة
الحصولّعلىّتدفقاتّمستقبليةّمعينةّإلىّوحدةّ
ّوفيّ ّالتسنيد؛ ّأو ّالتوريق ّوحدة ّتسمى أخرى
ّللوحدةّ ّما ّمبلغا  ّالتوريق ّوحدة ّتدفع ّالذاتيّللتمويلالمقابل، ّالمنشئةّمنّمصدرها ّماّ. ّذاتّأغراضّخاصةوغالبا  ّالتوريقّكيانا  .ّتكونّوحدة

ّالتوريقّ ّالذاتيّمنّوتحصلّوحدة علىّتمويلها
خاللّإصدارّأوراقّماليةّباستخدامّاألصولّأوّ
ّقبلّ ّمن ّالمنقولة ّمستقبلية ّتدفقات ّفي الحقوق

ّإضافي ّكضمان ّالمنشئة ّالوحدة ّاستفادتّ. وقد
ّهذاّ ّمن ّواسع ّنطاق ّعلى ّالحكومية الوحدات

ّ.المصدرّللتمويل
ّالحكومةّ 88-348 ّتتضمن ّالتي ّاألولى الحالة

ّ ّلها ّااللتفات ّيجب ّيشملّوالتي ّعندما هي
ّأوّنقل)التوريقّبيعّ )ّ فيّ)أصلّمنّاألصول؛

ّتيارّ ّيعتبر ّال ّالقومية، ّالحسابات نظام
ّحكوميّ ّأصل ّمستقبلية ّضريبية لمتحصالت

ّللتوريق ّاستخدامه ّيمكن ّالرئيسيةّ(. والقضية
حولّكيفيةّقيدّالمعاملةّعلىّالنحوّالسليمّتكنّ
ّبيعّ ّهو ّاألصل ّتحويل ّكان ّإذا ّما ّتحديد في

ّق ّوسيلةّألصل ّهو ّأم ّالتوريق ّلوحدة ائم
ّمحتملةّ ّمستقبلية ّتدفقات ّباستخدام لالقتراض

وحتىّيمكنّالتعاملّ.ّإليراداتّكضمانّإضافي
ّأنّ ّمن ّالبد ّاألصل ّفإن ّبيع، ّأنه ّعلى معه
ّالملكيةّيظهرّفعليا ّفيّالميزانيةّالعموميةّللحكومةّكماّ ّفي ّكامل ّتغيير ّتواجد ّمن ّالبد أنه

علىّنحوّماّيبرهنّعليهّّبالنسبةّلوحدةّالتوريق
ّالمتصلةّ ّوالعوائد ّالمخاطر ّتحويل ّخالل من

ّباألصل ّيجبّااللتفاتّإلىّ. ّعلىّذلك، عالوة
ّ:العواملّالتالية

ّأ ّالشراءّ. ّسعر ّيكون ّأن ّمن ّالبد ّبيع، ّأنه ّعلى للقيد
ّ.مساويا ّللسعرّالسوقيّالحالي

ّقامتّالحكومةّ.ّب ّما ّالمنشئةّّ–إذا ّالوحدة ّ–بصفتها
بضمانّاستردادّأيّدينّمرتبطّباألصلّالمتكبدّمنّقبلّ
ّكافةّ ّأن ّالمرجح ّغير ّمن ّيكون ّحينئذ ّالتوريق وحدة

ّ.المخاطرّالمرتبطةّباألصلّقدّتمّنقلها
ّهيّ 88-344 ّللحكومة ّالمتضمنة ّالثانية الحالة

ّالمستقبلية؛ّ ّاإليرادات ّتدفقات ّتسنيد ّأو توريق
ّبتيارّ ّيعترف ّال ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في

ّأصلللد ّأنه ّعلى ّالمستقبلية ّخول وفيّمعظمّ.
ّالحصولّ ّفي ّالحقوق ّتكون ّال ّالحاالت، هذه
علىّالدخلّهيّالمستخدمةّكضمانّإضافيّبلّ
ّالدخلّ ّمن ّكافي ّقدر ّباستخدام ّالحكومة التزام

ّبالكامل ّاالقتراض ّلسداد ّالمستقبلي ّماّ. ذا ّالالزمّوا  ّالقدر ّيفوق ّالدخل ّمن ّالمزيد اكتسب
االحتفاظّبالمبلغّالزائدّمنّّلتسديدّاالقتراضّيتم

ّالحكومة ّقبل ّالدخلّ. ّمتحصالت ّألن فيّالمزيدّ"ّالحقوق"المستقبليّغيرّمؤكدة،ّفإنّونظرا 
ّلتسديدّ ّبالالزم ّمقارنة ّالدخل ّكبيرّمن إلىّحد
اقتراضّوحدةّالتوريقّعادةّماّتستخدمّكضمانّ

ّإضافي ّقبلّ. ّمن ّالمكتسب ّالمبلغ ويعامل
ّا ّالوحدة ّباعتبارها ّأنهّالحكومة ّعلى لمنشئة

ّ.اقتراض،ّعادةّماّيكونّفيّشلكّقرض
 تحمل الحكومة لاللتزامات المعاشية

فيّبعضّاألحيان،ّقدّتحدثّمعامالتّ 88-343
ّووحدةّ ّمعينة ّحكومة ّبين ّضخمة ّواحدة لمرة
ّمرتبطةّ ّعامة ّشركة ّتكون ّما ّعادة أخرى،
ّأوّ ّالمعاشية ّالتحسينات ّأو باإلصالحات

لغرضّبخصخصةّالشركاتّالعامة؛ّوقدّيكونّا
ّوجذابةّ ّتنافسية ّشركة ّعامة ّشركة ّجعل هو
ّإزالةّ ّمنّخالل ّالمالية ّالناحية ّأكثرّمن بشكل
ّالميزانيةّ ّمن ّالقائمة ّالمعاشية االلتزامات

ّالعامة ّللشركة ّالعمومية ّهذاّ. ّتحقيق ويتم
ّلاللتزامّ ّالحكومة ّتحمل ّخالل ّمن الغرض
ّفيّ ّله ّمساوية ّنقدية ّدفعة ّمقابل ّفي المعني

ذاّما.ّالقيمة كانتّالدفعةّالنقديةّغيرّمساويةّّوا 
ّتحويلّ ّيقيد ّحينئذ ّالمتكبد ّاللتزام ّالقيمة في

ّ.رأسماليّبالفرق
 عالقات الحكومة العامة بالشركات. 4
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 في األسهمأو توظيف األموال رباح من االستثمار األ 
ّوثيقةّ 88-348 ّعالقة ّحكومية يكونّأليّوحدة

ّتسيطرّعليها؛ّ ّعامة ّأوّشبهّشركة بأيّشركة
ّ ّالوثيقة، ّالعالقة ّهذه ّمن ّالرغم ّأنوعلى ّإال

ّبينّ ّاألسهم ّفي ّباالستثمار ّالمرتبطة التدفقات
ّتعاملّ ّعليها ّتسيطر ّالتي ّوالشركة الحكومة
.ّبنفسّالطريقةّكتدفقاتّبينّأيّشركةّومالكيها

ّاأل ّفي ّمنّواالستثمار ّالمتخذ ّاإلجراء ّهو سهم
ّتحتّ ّأموال ّبوضع ّاقتصاديين ّوكالء قبل

ّالشركات ّتصرف .ّ ّالمستثمرة ّالمبالغ ّ–وتكون
ّأوّ ّالحصصّالعادية ّتوصفّبرأسّمال والتي

ّ ّالنقدي ّالذاتيةّّ–رأسّالمال ّاألموال ّمن ّالحريةّجزءا  ّمن ّكبيرة ّدرجة ّللشركة ّويكون للشركة
وفيّ.ّألموالفيماّيتعلقّبطريقةّاستخدامهاّلهذهّا

ّعلىّ ّأو ّأسهم ّعلى ّالمالكون ّيحصل المقابل،
.ّشكلّأخرّمنّأشكالّاألوراقّالماليةّالمتداولة

ّفيّ ّالملكية ّحقوق ّالمالية ّاألصول ّهذه وتمثل
وتعطيّالحقّلحامليهاّالشركاتّوأشباهّالشركاتّ

ّ:في
ّأ .ّ ّموزعة ّأرباح ّأي ّفي ّمنّ)حصة ّسحوباتّدخل أو

ّالشركات ّأشباه ّالتق( ّوفق ّللشركةّمدفوعة ّالمطلق دير
ّولكنّليسّللحقّفيّدخلّثابتّومحددّسلفا ،ّو

ّب ّالموجوداتّبالشركةّ. ّأو ّاألصول ّفيّصافي حصة
ّ.فيّحالّتصفيتها

 األرباح في مقابل سحوبات أو استرداد األسهم
88-340 ّ ّالمهم ّمنّّالتمييزمن ّالعائد بين

االستثمارّفيّاألسهمّمنّقبلّشركةّإلىّمالكهاّ
ّ ّشكل ّفي ّالدخل ّتقيدّومدفوعات أرباح؛

ّالمتعهدّ ّالشركة ّدخل ّمن ّالمنتظمة التوزيعات
وحدهاّكدخلّملكيةّسواءّكأرباحّأوّكسحوباتّ

ّالشركات ّأشباه ّمن ّللدخل ّالمدفوعاتّ. وتقيد
ّ ّالمنتظمة ّوغير ّعلىّّ–الكبيرة القائمة

ّ ّأصول ّبيع ّأو ّالمتراكمة علىّّ–االحتياطيات
ّ.أنهاّسحوباتّأوّاستردادّلألسهم

 التصرف في األصول 
بيعّأصولّغيرّماليةّمملوكةّمنّقبلّ 88-347

ّ ّّ–شركاتّعامة ّواألراضي ّالمباني الّّ–مثل
ّفيّ ّقيده ّويتم ّخصخصة ّذاته ّحد ّفي يشكل
ّأنهّ ّعلى ّالشركات ّلقطاع ّالمال ّرأس حساب
ّمنّ ّغيره ّفي ّأو ّثابتة ّأصول ّفي تصرف
ّقامتّ ّما ّإذا ّذلك، ّومع ّالمالية؛ ّغير األصول
ّعنّ ّتنازلت ّثم ّأصول ّببيع ّالعامة الشركة
العائداتّمنّمثلّهذاّالبيعّللحكومةّالعامةّيقيدّ

.ّلحكومةّفيّالشركةهذاّعلىّأنهّسحبّألسهمّا
ّتصرفتّالشركةّ ّما ّإذا ّيقيدّسحبّاألسهم كما
ّالعائداتّ ّعن ّوتنازلت ّمالي ّأصل ّفي عالمة

ّ.للحكومة

حيازة األسهم أو حقوق الملكية والتحويالت الرأسمالية 
 واإلعانات أو الدعم

ّتحويالتّ 88-345 ّهي ّالدعم ّأو اإلعانات
جارية؛ّعادةّماّتتمّعلىّأساسّمنتظمّمنّقبلّ

ّللش ّعلىّالحكومة ّللتأثير ّالمصممة ركات
ّوعلىّاألسعارّالتيّتباعّبهاّ مستوياتّإنتاجها
ّمكافآتّ ّأو ّتعويضات ّعلى ّأو مخرجاتها

بيدّأنّالمدفوعاتّالتيّتتمّللشركاتّ.ّالشركات
غالبا ّماّ)العامةّعلىّأساسّكبيرّوغيرّمنتظمّ ّ ّالمال"تسمى ّرأس ّضخ ّعمليات ّوسائلّ" في

إنهاّتعاملّبلّ.ّليستّإعاناتّأوّدعم(ّاإلعالم
ّأوّحقوقّ ّكتحويلّرأسماليّأوّحيازةّألسهم إما

ّ:ملكية
ّأ ّنتيجةّ. ّناشئة ّمتراكمة ّخسائر ّلتغطية المدفوعات

ّتحويلّ ّأنها ّعلى ّقيدها ّينبغي ّعامة ألغراضّسياسية
ّ.رأسمالي

ّب ّقدّ. ّتنافسي ّأو ّتجاري ّسياق ّفي ّتتم ّالتي الدفعة
ّوينبغي ّأوّلحقوقّملكية؛ ّألسهم ّحيازة ّتعاملّعلىّأنها
ّفيهاّ ّتتصرف ّالتي ّالحاالت ّعلى ّذلك ّيقتصر أن
الحكومةّبشكلّمماثلّكمساهمّخاصّمنّحيثّأنهّيكونّ
ّملكيةّ ّدخل ّشكل ّفي ّنقدي ّبعائد ّسليم ّتوقع لديها

ّمستقبلي ّتصدرّ. ّأن ّالمحتمل ّمن ّالحالة، ّهذه وفي
الشركةّأسهمّجديدةّللحكومةّومنّثمّتتمتعّبدرجةّكبيرةّ

ّ.هذهّاألموالّالمتوفرةمنّالحريةّبشأنّكيفيةّاستخدامّ
تعتمدّمعاملةّالمدفوعاتّكحيازةّألسهمّأوّلحقوقّملكيةّ
ّدفعّ ّعلى ّقدرتها ّومن ّالشركة ّربحية ّمن ّالتثبت على

ّ.األرباحّفيّالمستقبل
 الخصخصة

ّأنهاّ 88-341 ّعلى ّالخصخصة ّتفهم ّما عادة
تتألفّمنّبيعّأسهمّأوّغيرّمنّحقوقّالملكيةّ
ّعامةّ ّشركة ّفي ّالحكومة ّقبل ّمن المحتجزة
ّهذهّ ّتكون ّالحال ّغالب ّوفي ّأخرى؛ لوحدات
الوحداتّاألخرىّخارجّالقطاعّالعامّولكنّليسّ

ّ ّشركةّّعلىبالضرورة؛ ّتقوم ّقد ّالمثال، سبيل
ّمؤخرا ّ ّفصلها ّتم ّوحدة ّفي ّأسهم ّبشراء عامة

ّالحكومة ّعن ّالمبيعاتّ. ّهذه ّمثل وتكون
معامالتّماليةّبحتة،ّوتقيدّفيّالحسابّالماليّ

ّال ّالحسابات ّنظام ّقوميةفي ّاألصولّ. وتبقى
المملوكةّمنّقبلّالشركةّالعامةّمنتميةّللشركة؛ّ

ّ ّنفسها ّالشركة ّملكية ّأن ّمنّّ–حيث والممثلة
ّ ّفيها ّالموجودة ّاألسهم ّملكية ّمنّّ–خالل هي

ّيد ّإلى ّيد ّمن ّتنتقل ّتنخفضّ. ّالواقع، وفي
ّألنّ ّالعامة ّالشركة ّعلى ّالحكومة مطالبة

الشركةّالحكومةّتبادلّأسهمّأوّحقوقّملكيةّفيّ
.ّالعامةّبنقديةّأوّغيرّذلكّمنّاألصولّالمالية

وتعاملّتكلفةّأيّخدماتّماليةّتضطرّالحكومةّ
ّينبغيّ ّنفقات ّأنها ّعلى ّالبيع ّإلتمام لشرائها
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قيدهاّكاستهالكّوسيطّمنّقبلّالحكومةّالعامةّ
ّ.فيّالنظامّالحساباتّالقومية

ّخاللّ 88-336 ّمن ّالخصخصة ّتنظيم يمكن
ّوتعقيدا ؛ّعلىّسبيلّّترتيباتّمؤسسيةّأكثرّتقدماّ  ّغير ّاألصول ّكل ّأو ّبعض ّالماليةالمثال،

لشركةّعامةّيمكنّبيعهاّمنّقبلّشركةّقابضةّ
ّأخرى،ّ ّعامة ّوكالة ّأي ّقبل ّمن ّأو عامة،
ّجميعّ ّوتسدد ّالحكومة ّقبل ّمن ّعليها وفيّمثلّهذهّ.ّالعائداتّأوّجزءا ّمنهاّللحكومةمسيطرا 
يّالحاالت،ّسوفّتقيدّالشركةّالعامةّتصرفّف

أصولّغيرّماليةّفيّحسابّرأسّالمال،ّبينماّ
تقيدّمدفوعاتّالعائداتّللحكومةّمنّالبيعّعلىّ

ّ.أنهاّسحبّلحقوقّملكيةّأوّألسهم
88-333 ّ ّالتي ّعمليةّّيتمالحالة ّترتيب فيها

ّمناقشةّ ّالهيكلة ّإلعادة ّوكالة ّعبر الخصخصة
ّ.86-88وحتى37ّّ-88فيّالفقراتّ

 التأميم
ّخال 88-338 ّمن ّالتي ّالعملية ّهي لهاّالتأميم

تأخذّالحكومةّبذمامّالسيطرةّعلىّأصولّمحددةّ
ّمنّ ّتكون ّما ّوعادة ّبأكملها؛ ّشركة ّعلى أو
خاللّالحصولّعلىّأغلبيةّأوّكاملّاألسهمّفيّ

ّالشركة ّالتيّ. ّللطريقة ّتبعا  ّالقيد ّ.تسيطرّبهاّالحكومةّعلىّذمامّاألموروتختلفّكيفية
ّأ ّملكيةّّ:االستيالء أو المصادرة. ّفي ّالتغير ّيكون ال

ّمتبادل؛ّ ّاتفاق ّخالل ّمن ّتمت ّلمعاملة ّنتيجة األصول
ّ ّللمالكين ّمدفوعات ّهناك ّتكون ّال ّيكونّ)حيث ّال أو

ّلألصول ّالعادلة ّالقيمة ّمع ّمتناسبا  ّالتعويض ويقيدّ(.
ّوأيّ ّالمكتسبة ّلألصول ّالسوقية ّالقيمة ّبين الفرق
تعويضاتّمقدمةّعلىّأنهّاستيالءّدونّمقابلّفيّحسابّ

ّ.جمّاألصولالتغيراتّاألخرىّفيّح
حيثّتشتريّالحكومةّجميعّأوّبعضّ:ّشراء أسهم.ّب

ّلهّ ّمقارب ّبسعر ّأو ّالسوق ّبسعر ّالشركة ّفي األسهم
ّللمعاملةّبحيثّ ّقانونيا  ّيكونّهناكّسياقا  يضمنّأنهاّتمتّمنّخاللّاتفاقّمتبادل،ّوذلكّبرغمّأنّجدا ؛ّوعادةّما
ّماّ ّاالختيار ّحرية ّلديه ّيكون ّالّيكاد ّالسابقّقد المالك
.ّبينّالقبولّبالعرضّأوّرفضهّأوّللتفاوضّحولّالسعر

ّالحسابّ ّفي ّقيدها ّيتم ّمالية ّهيّمعاملة ّاألسهم وشراء
ّ.المالي

 خطط اإلنقاذ المالي
خطةّاإلنقاذّالماليّهيّمصطلحّيعنيّ 88-334

ّيستخدمّ ّما ّوغالبا  ّمالية؛ ّضائقة ّمن اإلنقاذ
عندماّتقدمّوحدةّحكوميةّسواءّمساعداتّماليةّ

ّ ّاألجل ّفيّقصيرة ّالبقاء ّفي ّلمساعدتها لشركة
ّدائمّ ّضخ ّأو ّمالية ّضائقة ّفترة ّخالل السوق
.ّلمواردّماليةّللمساعدةّفيّإعادةّرسملةّالشركة

ّالماليّ ّاإلنقاذ ّخطة ّتشكل ّربما ّوالواقع، وفي

ّماّ ّحال ّفي ّالتأميم ّوسائل ّمن ّأخرى وسيلة
ّالشركةّ ّعلى ّالسيطرة ّعلى ّالحكومة تستحوذ

إنقاذّالشركاتّالماليةّوخططّ.ّالتيّتنقذهاّمالياّ 
ّبالذكر ّالخصوصّجديرة ّوجه ّعلى ّماّ. وعادة

ّاإلنقاذّ ّخطط ّتتضمن ّأن ّالمرجح ّمن يكون
الماليّمعامالتّمعممةّلمرةّواحدةّبدرجةّكبيرةّ
تنطويّعلىّمبالغّضخمة،ّوبالتالي،ّيكونّمنّ

ّ.السهلّتحديدها
ّأشكالّ 88-333 ّيأخذ ّقد ّالعامة ّالحكومة تدخل

ّ:عديدة؛ّعلىّسبيلّالمثال
ّأ ّجيدةّ. ّبشروطّوأحكام ّتمويلّلألسهم ّالحكومة ّتقدم قد

ّ.للغاية
ّب ّالمرادّ. ّالمنشأة ّمن ّأصول ّبشراء ّالحكومة ّتقوم قد

ّ.مساعدتهاّبأسعارّأعلىّمنّأسعارهاّالحقيقيةّالسوقية
قدّتقومّالحكومةّبإنشاءّكيانّذاتّأغراضّخاصةّأوّ.ّج

نوعّأخرّمنّالهيئاتّالحكوميةّلتمويلّأوّإلدارةّمبيعاتّ
ّ.ولّأوّخصومّالمنشأةّالمرجوّمساعدتهاأص
ّتقيدّ 88-338 ّالحاالت، ّهذه ّمعظم وفي

ّللوحدةّ ّالحكومة ّقبل ّمن ّالمقدمة المساعدات
ّتحويلّ ّأنها ّعلى ّمالية ّتعانيّمنّضائقة التي
ّالتحويالتّ ّحجم ّتحديد ّوعند رأسمالي؛
ّفيّ ّأخذها ّيلزم ّالتالية ّالنقاط ّفإن الرأسمالية،

ّ:االعتبار
بشراءّأصولّمنّالمنشأةّالمرادّإذاّماّقامتّالحكومةّ.ّأ

مساعدتهاّفإنّالمبلغّالمدفوعةّسيكونّمنّالطبيعيّأعلىّ
ّاألصولّ ّوشراء ّلألصول؛ ّالحقيقية ّالسوقية ّالقيمة من
ّالسوقيةّ ّللقيمة ّوفقا  ّيقيد ّوأن ّينبغي ّالقروض بخالف
الحقيقية،ّوالتحويلّالرأسماليّينبغيّقيدهّبقيمةّالفرقّبينّ

ّ.المدفوعّسعرّالسوقّوالمبلغّالكلي
ّب ّقروضّمنّ. ّتشتريّالحكومة فيّكثيرّمنّاألحيان

ّلمّ ّوما ّمالي؛ ّإنقاذ المؤسساتّالماليةّخاللّتنفيذّخطة
ّالسوقيةّ ّبالقيمة ّتداوله ّويتم ّللتداول ّالقرضّقابل يصبح
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّيقيد ّما ّدائما  ّحينئذ ّبها ّاالسميةالمعمول ّبالقيمة ّالقومية ّسوقّ. ّوجد ّما ّحالة ّفي وفقط
ّحينهاّ ّبانتظام ّفيه ّتداولها للقروضّوكانتّالقروضّيتم
ّبالقيمةّ ّوتقيد ّمالية ّأوراق ّأنها ّعلى ّتصنيفها ّإعادة يتم

ّ.السوقية
ّتشتريّالحكومةّقرضّبالقيمةّاالسميةّعندماّ.ّج عندما

ّماليّ ّتحويل ّقيد ّيتم ّال ّبكثير ّأقل ّالعادلة ّالقيمة تكون
معلوماتّّبالفرقّبينّالقيمتين؛ّومعّذلك،ّإذاّكانتّهناك

ّبأنّبعضّالقروضّغيرّقابلةّلالستردادّيتمّ موثوقّبها
ّفيّ ّالحجم ّفي ّأخر ّكتغير ّالصفر ّإلى ّقيمتها خفض
الميزانيةّالعموميةّللشركةّوينبغيّقيدّتحويلّرأسماليّمنّ

ّالسابقة ّاالسمية ّبقيمتها ّالشركة ّإلى ّالحكومة ّكانّ. ذا لّهناكّاحتمالّماّبأنّجزءا ّماّمنّالفرضّقدّيكونّقابوا 
ّالقروضّ ّتصنيف ّيعاد ّحينئذ ّالمستقبل ّفي لالسترداد
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منّالميزانيةّالعموميةّللشركةّللميزانيةّ(ّبقيمتهاّالصفرية)
ذاّزادتّ.ّالعموميةّللحكومةّوقتّقيدّالتحويلّالرأسمالي ّإلعادةّوا  ّبند ّأنه ّعلى ّذلك ّيبين ّبعد ّالقروضّفيما قيمة

ّ.تقييمّفيّالميزانيةّالعموميةّللحكومة
ّد .ّ ّمن ّالحكومةّكجزء ّتقوم ّقد ّالمالي، ّاإلنقاذ خطة

ّوهذهّ ّلتقديمها؛ ّالمستعدة ّالضمانات ّنطاق بتوسيع
ّفيّ ّأعاله ّالمبين ّالنحو ّعلى ّقيدها ّينبغي الضمانات

ّ 380ّّ-88الفقرات ّكانت346ّّ-88إلى ّإذا ّلما ّ.ضمانا ّلمرةّواحدةّأمّجزءّمنّبرنامجّضمانّموحدتبعا 
88-330 ّ ّما ّعامةّّتمإذا ّمؤسسية ّوحدة إنشاء

بلّالحكومةّفقطّلتضطلعّبتوليّإدارةّخطةّمنّق
ّقطاعّ ّفي ّالوحدة ّتصنيف ّينبغي ّمالية إنقاذ
ّالجديدةّ ّللوحدة ّكان ذا ّوا  ّالعامة؛ وظائفّأخرىّوكانتّخطةّاإلنقاذّالماليّمهمةّالحكومة
ّكشركةّ ّأو ّحكومية ّكوحدة ّتصنيفها ّيتم مؤقتة
عامةّمنّخاللّإتباعّالقواعدّالعامةّعلىّالنحوّ

ّالقس ّفي ّإعادةّالمبين ّوكاالت ّبشأن ّأعاله م
ّالهيكلة باإلضافةّإلىّذلك،ّفإنّالوحداتّالتيّ.

تقومّبشراءّأصولّماليةّمنّشركاتّماليةّتمرّ
ّالّ ّمنظمة ّبطريقة ّبغرضّبيعها ّمالية بضائقة

ّماليون ّوسطاء ّاعتبارها ّيمكن ّكانتّ. ذا ّلهذاّوا  ّالحكومة ّقبل ّمن ّإنشائها ّتم ّقد الوحدة
يّقطاعّالحكومةّالغرضّالمحددّيتمّتصنيفهاّف

ّ.العامة
 إعادة الهيكلة واالندماجات وحاالت إعادة التصنيف

ّفقدّ 88-337 ّعامة ّشركة ّهيكلة ّيعاد عندما
ّتختفيّ ّأو ّوالخصوم ّالمالية ّاألصول تظهر
ّوتقيدّ ّالجديدة؛ ّالمالية ّالعالقات ّتعكس بحيث
ّوالتركيبّ ّالتصنيف ّفي ّكتغيرات ّالتغيرات هذه

حجمّالقطاعيّفيّحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّ
ّاألصول ّمنّ. ّالعملية ّهذه ّمثل ّعلى ومثال

ّإلىّ ّشركة ّتقسيم ّيتم ّعندما ّالهيكلة إعادة
ّأصولّ ّوتنشأ ّأكثر ّأو ّمؤسسيتين وحدتين

ّ.وخصومّماليةّجديدة
أخرى،ّفإنّشراءّاألسهمّأوّّناحيةمنّ 88-335

غيرهاّمنّحقوقّالملكيةّفيّشركةّماّكجزءّمنّ
ّماليةّ ّمعاملة ّأنه ّعلى ّقيده ّيتم ّاندماج عملية

ّ.الشركةّالمشتريةّوالمالكّالسابقبينّ
88-331 ّ ّاألصولّّتغيرأي ّتصنيف في

ّأوّ ّالهيكلة ّبإعادة ّمرتبطا  ّيكون ّال والخصوم
بالتغيراتّفيّالتصنيفّالقطاعيّيتمّقيدهّعلىّ
أنهّتغيرّفيّتصنيفّاألصولّأوّالخصومّفيّ

ّ.حسابّالتغيراتّاألخرىّفيّحجمّاألصول
 المعامالت مع البنك المركزي

88-386 ّ ّبالتذكيرّاالسّالمناسبمن تهالل
ّمنّ ّبه ّيتصل ّوما ّالمركزي ّالبنك بتعريف

ّفالبنكّ ّالرابع؛ ّالفصل ّفي ّوردت تفسيرات
المركزيّهوّمؤسسةّماليةّقوميةّتمارسّالرقابةّ

ّالمالي ّللنظام ّالرئيسية ّالجوانب ّعلى وبصفةّ.
عامة،ّتصنفّالمؤسساتّالماليةّالتاليةّفيّهذاّ

ّ:القطاعّالفرعي
بماّفيّذلكّكونهّجزءّمنّّ–البنكّالمركزيّالوطنيّّ.أ

ّنظامّللبنوكّالمركزية؛ّو
مجالسّالنقدّأوّهيئاتّالعملةّالمستقلةّالتيّتصدرّ.ّب

ّبالكاملّ ّومضمونة ّمدعومة ّتكون ّوالتي ّالمحلية العملة
ّ.باحتياطياتّالنقدّاألجنبي

الوكاالتّالنقديةّالمركزيةّوالتيّباألساسّذاتّأصولّ.ّج
دارةّالصرفّاألجنبيّعلىّسبيلّالمثال،ّوكاالتّإ)عامةّ

ّوالعمالتّ ّالمصرفية ّأو ّالنقدية ّاألوراق ّإصدار أو
ّالمعدنية ّالحسابات،ّ( ّمن ّكاملة ّمجموعة ّتمسك والتي

ّالمركزية ّالحكومة ّمن ّكجزء ّتصنف ّال ّولكنها والّ.
تضمنّالسلطاتّأوّالهيئاتّاإلشرافيةّالتيّتشكلّوحداتّ
ّمعّ ّتدرج ّولكنها ّالمركزي، ّالبنك ّمع ّمنفصلة مؤسسية

ّ.اناتّالمساعدةّالماليةكي
ّمنفصلة؛ّ ّمؤسسية ّوحدة ّهو ّالمركزي ّالبنك ّأن طالما
نّكانّ ّ.بشكلّرئيسيّمنتجّغيرّسوقيدائما ّماّيتمّنسبتهّلقطاعّالشركاتّالماليةّحتىّوا 

ّمنّ 88-383 ّيكون ّقد ّالبنك ّأن ّحين وفي
ّأنهّ ّإال ّالحكومة ّعن ّمستقل ّالقانونية الناحية

التشريعّيعهدّإليهّبتنفيذّسياسةّحكوميةّبموجبّ
ّعلىّ ّدائما  ّالمركزي ّالبنك ّويعامل ّله؛ .ّفيّقطاعّالشركاتّالماليةّباعتبارهّشركةّعامةأنهّمسيطرا ّعليهّمنّقبلّالحكومةّويتمّتضمينهّالمنشئ
ّأنّأيّوحدةّ ّوهو ّللقاعدة ّوحيد وهناكّاستثناء
تكونّمخرجاتهاّبشكلّرئيسيّغيرّسوقيةّالّيتمّ

ّ.تصنيفهاّكشركة
88-388 ّ ّالمدّنوعانهناك ّقبلّمن ّمن فوعات

ّ:البنكّالمركزيّللحكومةّيتطلبانّتوضيح
المدفوعاتّالتيّتتمّعلىّأساسّمنتظم،ّوتكونّعادةّ.ّأ

ّللبنكّ ّالجاري ّالنشاط ّعلى ّوتستند ّأرباح، ّشلك في
؛ّوتقيدّهذهّ(مثلّإدارةّاحتياطياتّالنقدّاألجنبي)المركزيّ

ّغيرّ ّبشكل ّأعلى ّتكن ّلم ّطالما ّكأرباح المدفوعات
ّمجمّو ّمن ّالعموالتّطبيعي ّوصافي ّالفائدة ّصافي ع

وتقيدّالمبالغّالزائدةّعنّ.ّالمستحقةّالقبضّمنّقبلّالبنك
ّ.هذاّالمجموعّكسحبّألسهمّأوّلحقوقّملكية

ّب ّإلعادةّ. ّأو ّلمبيعات ّالتالية ّاالستثنائية المدفوعات
ّهذهّ ّقيد ّوينبغي ّاألصول؛ ّمن ّاالحتياطي تقييم

ّأوّلحقوقّالملكية ّالمدفوعاتّكسحبّلألسهم واألساسّ.
ّإدارتهاّ ّيجرى ّاألصول ّهذه ّأن ّهو ّذلك ّوراء المنطقي

ويؤثرّتقييمهاّ.كملكيةّاقتصاديةّللشعبّوليسّللبنكّنفسه
علىّخصومّحقوقّالملكيةّللبنكّالمركزيّوعلىّأصولّ

وألرباحّالحيازةّعلىّاالحتياطيّ.ّحقوقّالملكيةّللحكومة
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ّ ّاألصول ّالمركزي)من ّالبنك ّأصول ّأوّ( ّأخر طرف
ّ ّفي ّوعلىّمقابل ّالمركزي ّللبنك ّملكية ّحقوق التزامات

ّ.أصولّحقوقّملكيةّالحكومةّالمركزية
ّالمركزيّ 88-384 ّالبنك ّمخرجات ّقياس ويبين

؛ّوكجزء380ّ-0إلى383ّّ-0فيّالفقراتّمنّ
ّالمركزيّ ّالبنك ّيقوم ّقد ّالحكومية، ّالسياسة من
ّموضوعةّ ّبمعدالت ّالودائع ّعلى ّفائدة بدفع

ّمنخفضة ّأو ّمرتفعة ّمعا. ّكيفية ملةّوتبين
-7مدفوعاتّالفائدةّفيّهذهّالحالةّفيّالفقراتّ

ّ.380-7وحتى388ّّ
 شراكات القطاعين العام والخاص

ّوالخاصّهيّ 88-383 ّالعام ّالقطاعين شراكات
ّمنّ ّحيث ّوحدتين؛ ّبين ّاألجل ّطويلة عقود

ّ ّتستحوذ ّتنشئّّ–خاللها ّأوّّوحدةّ–أو أصل
ّثمّ ّمعينة ّلفترة ّوتديره ّاألصول، ّمن مجموعة

ّ ّللوحدة ّاألصل ّالثانيةتسلم ّمثلّ. ّعادة وتكون
هذهّالترتيباتّبينّمنشأةّخاصةّوحكومة،ّغيرّ
أنّهناكّتركيباتّممكنةّأخرى،ّمعّشركةّعامةّ
كطرفّمنّاألطرافّأوّمعّمؤسسةّخاصةّالّ

ّتهدفّللربحّكطرفّثاني ّالنظمّ. وتوصفّهذه
ّالعامّ ّالقطاعين ّشراكات ّمثل بأوصافّمختلفة

ّ ّالتمويلّ(PPPs)والخاص ّمبادرات ّأو ،
ّال ّوالتملكّ(PFIs)خاصة ّالبناء ّنظم ّأو ،

ّ ّوالتحويل ّجرا(BOOTs)والتشغيل ّوهلم ،ّ.
ّنفسها،ّ ّهي ّجميعا  ّلهم ّاألساسية ّالحساباتّوالمبادئ ّنظام ّفي ّالطريقة ّبنفس وتعامل

ّ.القومية
تدخلّالحكوماتّفيّشراكاتّالقطاعينّ 88-388

ّاألسباب،ّ ّمن ّمتنوعة ّوالخاصّلمجموعة العام
ّ ّأن ّفي ّاألمل ّذلك ّفي ّقدّبما ّالخاصة اإلدارة

ّالحصولّ ّيتم ّوأن ّفعالية تؤديّإلىّإنتاجّأكثر
.ّعلىّنفاذّلمجموعةّأوسعّمنّالمصادرّالمالية

ّالملكيةّ ّللمتعاقد ّيكون ّالعقد ّمدة وخالل
وبمجردّماّتنتهيّمدةّالعقد،ّتكونّ.ّاالقتصادية

ّالملكيةّاالقتصاديةّوالقانونيةّعلىّحدّ للحكومة
منّأيّوحدةّهيّوليسّمنّالسهلّالتيقنّ.ّسواء

المالكّالقانونيّلألصلّخاللّمدةّالعقدّأوّمنّ
ّالمعامالتّ ّبها ّتقيد ّأن ّينبغي ّالتي الكيفية

ّاالقتصادية ّتتغيرّملكيتها ّعندما ّالضمنية وقدّ.
ّتحويلّ ّتوقيت ّعلى ّمقدم ّاتفاق ّهناك يكون
ّأعمارّ ّخالل ّمن ّجزئيا  ّاالقتصادية الملكية
ّال ّعليها ّمتفق ّأحكام ّبموجب ّاألصول ّخدمة

ّلألصول ّالسوقية ّاألسعار ّتعكس وكنتيجةّ.
ّيلزمّ ّقد ّالفعلية ّالمعامالت ّبعض ّفإن لذلك،
ّاالقتصاديّ ّطابعها ّعن ّللكشف تقسيمها

ّ.الحقيقي
ّالعامّ 88-380 ّالقطاعين ّشراكات تختلف

ّالبعض؛ّ ّبعضها ّعن ّكبير ّحد ّإلى والخاص
ّاالتفاقوفيماّيليّوصفّعامّيشملّالترتيبّأوّ

ّاألكثرّشيوعاّ  ّخاص. ّعلىّحيازةّتوافقّمنشأة ة
ّتستخدمّ ّثم مجموعةّمركبةّمنّاألصولّالثابتة
ّمنّ ّغيرها ّمع ّجنب ّإلى ّجنيا  ّاألصول تلك

وقدّيتمّتسليمّ.ّمدخالتّاإلنتاجّإلنتاجّخدمات
ّالستخدامهاّ ّسواء ّللحكومة، ّالخدمات هذه

ّالذاتيّ علىّسبيلّالمثال،ّ)كمدخلّفيّإنتاجها
ّالسيارات ّصيانة ّخدمات ّعلىّ( ّلتوزيعها أو

علىّسبيلّالمثال،ّ)رّمنّدونّمدفوعاتّالجمهّو
ّالتعليمية ّالحالتين،ّ(الخدمات ّمن ّأي ّوفي ،

ستقومّالحكومةّبتسديدّدفعاتّدوريةّخاللّمدةّ
ّالعقد ّتستردّ. ّأن ّالخاصة ّالمنشأة وتتوقع

التكاليفّوكسبّمعدلّكافيّمنّالعائداتّعلىّ
ّالمدفوعات ّهذه ّوراء ّمن ّاستثمارها وبالتبادل،ّ.

لخاصةّببيعّالخدماتّللجمهورّقدّتقومّالمنشأةّا
،ّفيّظلّتنظيمّ(علىّسبيلّالمثال،ّرسمّمرور)

السعرّمنّقبلّالحكومةّولكنّيتمّتحديدهّعلىّ
ّالخاصةّ ّالمنشأة ّتتوقع ّبحيث ّمعين مستوى
ّعلىّ ّالعائدات ّمن ّكافي ّمعدل تحقيق

ّاستثمارها ّتكتسبّ. ّقد ّالعقد، ّمدة ّنهاية وعند
ةّلألصول،ّالحكومةّالملكيةّاالقتصاديةّوالقانوني

وقدّيكونّهناكّ.ّوربماّمنّغيرّتسديدّمدفوعات
ّالشراكاتّبينّ ّمنّاالختالفاتّفيّعقود العديد
ّبالتصرفّ ّيتعلق ّوالخاصّفيما ّالعام القطاعين
ّوبالتشغيلّ ّالعقد ّنهاية ّعند ّاألصول في
ّالعقدّ ّخالل ّلألصول ّالالزمين والصيانة
ّوهلمّ ّالخدماتّالمنتجة ّوحجم وبالسعرّوبنوعية

ّ.جرا
ّعنّّكونوت 88-387 ّمسئولة ّالخاصة المنشأة

ّمنّأنّ ّاألصولّالثابتةّوذلكّعلىّالرغم حيازة
ّمنّخاللّ ّفيّالحيازة ّتساعد ّما ّكثيرا  ّتطابقّالحكومة ّأن ّالعقد ّيستلزم ّقد ّذلك، ّومع الدعم؛
ّمنّ ّالمحددة ّوالقدرة ّوالنوعية ّالتصميم األصول
ّوفقّالطريقةّ ّاستخدامها ّوأنّيتم قبلّالحكومة،

ّ ّقبل ّمن ّالخدماتّالمحددة ّإنتاج ّفي الحكومة
ّطبقا ّ ّصيانتها ّيتم ّوأن ّالعقد ّبموجب المطلوبة

وعالوةّعلىّ.ّللمعاييرّالمحددةّمنّقبلّالحكومة
ّاألصولّ ّخدمة ّأعمار ّتكون ّما ّعادة ذلك،
ّالحكومةّ ّبحيثّأن ّالعقد ّمدة ّمن ّبكثير أطول
ّالمخاطرّ ّوتتحمل سوفّتسيطرّعلىّاألصول

يرّجدا ّوتحصلّعلىّالعوائدّعلىّمدىّجزءّكب وهكذا،ّفيّكثيرّمنّ.ّمنّأعمارّخدمةّاألصول
ّكانتّ ّإذا ّما ّالواضح ّمن ّيكون ّال األحيان
ّتسيطرّ ّمن ّهي ّالحكومة ّأم ّالخاصة المنشأة
علىّاألصولّعلىّمدىّأعمارّخدمتهاّأوّمنّ
ّغالبيةّ ّويجني ّالمخاطر ّغالبية ّسيتحمل منهما

ّ.العوائد
وكماّهوّالحالّمعّعقودّاإليجار،ّيتمّ 88-385

ّالم ّالمتعلقةّتحديد ّلألصول ّاالقتصادي الك
بشراكةّبينّالقطاعينّالعامّوالخاصّمنّخاللّ
ّالمخاطرّ ّيتحملّغالبية ّالوحدتين ّأيّمن تقييم
ّمنّ ّالعوائد ّغالبية ّيجني ّأن ّله ّيتوقع وأيهما
ّعندّ ّااللتفاتّإليها ّالتيّيلزم ّوالعوامل األصل؛
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ّنطاقّ ّعلى ّتقسيمها ّيمكن ّالتقييم ّهذا إجراء
ّمجموعتي ّإلى ّالمتعلقةّواسع ّالعوامل ّتلك ن،

ّالمتعلقةّ ّاألخرى ّوالعوامل ّاألصل بحيازة
ّاإلنتاج ّفي ّباستخدامه ّمنّ. ّبعض ّيلي وفيما

ّ:المخاطرّالمتعلقةّبحيازةّاألصل
ّأ درجة سيطرة الحكومة على تصميم ونوعية وحجم .

ّوصيانة األصول 
؛ّوالتيّتشملّاحتماليةّوجودّتكاليفّمخاطرة اإلنشاء.ّب

التسليمّالمتأخرّأوّعدمّالوفاءّبالمواصفاتّأخرىّنتيجةّ
ّمنّ ّوغيرها ّالبيئية ّوالمخاطر ّالبناء ّبقوانين ّمتعلقة أو

ّ.المخاطرّالتيّتستلزمّأداءّمدفوعاتّألطرافّثالثة
وفيما يلي بعض من المخاطر المرتبطة باستخدام 

 :األصل في اإلنتاج
؛ّوالتيّتشملّدرجةّاستعدادّالحكومةّمخاطرة العرض.ّأ

ّوعلىّّللتحكم ّالمنتجة ّالخدمات ّعلى ّوالسيطرة في
ّالخدماتّوعلىّأسعارّالخدماتّ ّلها الوحداتّالتيّيقدم

ّالمنتجة؛
ّب ّالطلبّمخاطرة الطلب. ّيكون ّأن ّاحتمالية ّوتشمل ؛

ّ ّالخدمات ّالجمهورّّ–على ّمن ّأو ّالحكومة ّمن سواء
ّ ّخدماتّمدفوعة ّوجود ّفيّحالة أعلىّأوّّ–بشكلّعام

ّأقلّمنّالمتوقع؛
ّوتشملّلقيمة المتبقية والتقادم أو اإلهالكمخاطر ا.ج ؛

ّبأنّقيمةّاألصلّسوفّتختلفّعنّأيّسعرّ المخاطرة
ّمدةّ ّنهاية ّعند ّللحكومة ّاألصل ّنقل ّبشأن ّعليه متفق

ّالعقد؛
ّد ّتكاليفّمخاطرة التوافر. ّوجود ّاحتمالية ّوتشمل ؛

ّو ّجزاءاتّنتيجةّألنّحجم ّتكبد ّأو ّإضافية ّنوعيةّ/ أو
ّ.بالمعاييرّالمحددةّفيّالعقدالخدماتّالّتفيّ

منّالمرجحّأنّتختلفّاألهميةّالنسبيةّ 88-381
لكلّعاملّمنّالعواملّمعّكلّحالةّمنّحاالتّ
ّوليسّ ّوالخاص؛ ّالعام ّالقطاعين الشراكاتّبين
ّتكونّ ّبحيث ّإلزامية ّقواعد ّوضع ّالممكن من
ّمرضية ّبطريقة ّحالة ّكل ّعلى ّللتطبيق .ّقابلة
ّشّر ّمن ّشراكة ّكل ّشروط ّتقييم ّمن اكاتّوالبد

ّأيّ ّتحديد ّأجل ّمن ّوالخاص ّالعام القطاعين
ّ.الوحدتينّهيّالمالكّالقانوني

وبصورةّمماثلة،ّفإنّتعقيدّوتنوعّعقودّ 88-306
ّدونّ ّوالخاصّيحوالن ّالعام ّالقطاعين شراكات
ّللمعامالتّ ّالحاكمة ّالتفصيلية ّالقواعد تعديد
ّعلىّ ّبالسيطرة ّيتعلق ّفيما ّقيدها ّسيتم التي

ّ ّوبدال  ّواستخدامها؛ ّينبغيّاألصول ّذلك، من
ّالمتعلقةّ ّوالظروف ّالحقائق ّكافة ّإلى االلتفات
بكلّعقدّومنّثمّينبغيّاختيارّمعاملةّمحاسبيةّ
تبرزّعلىّأفضلّماّيكونّالعالقاتّاالقتصاديةّ

ّالكامنة ّبعضّ. ّهناك ّسبق، ّمما وبالرغم
ّ.الصعوباتّالقليلةّالشائعة

ّعلىّ 88-303 ّالخاصة ّالمنشأة ّتقييم ّتم ّما إذا
ّالقانّو ّالمالك ّأنها ذا ّوا  ّالعقد ّمدة ّخالل ّ–ني

القانونيةّّالملكيةماّاكتسبتّالحكومةّّ–كالمعتادّ
ّمدفوعاتّ ّبدون ّالعقد ّنهاية ّعند واالقتصادية
ّباستحواذّ ّمعاملة ّقيد ّمن ّالبد ّحينئذ صريحة

ّاألصول ّعلى ّالحكومة ّاألساليبّالعامةّ. وأحد
ّبالتدريجّ ّالحكومة بالنسبةّللحكومةّهوّأنّتقوم

ّمالي ّمطالبة ّالخاصةّبزيادة ّالوحدة ّوتقوم ة
ّقيمةّ ّتكون ّبحيث ّمقابل ّالتزام ّبتراكم بالتدريج
ّالمتبقيةّ ّالقيمة ّمع ّتعادلها ّأن ّيتوقع ّمنهما كل

ّالعقد ّمدة ّنهاية ّعند ّلألصول ّتنفيذّ. ويتطلب
هذاّاألسلوبّإعادةّترتيبّمعامالتّنقديةّقائمةّ
ّافتراضاتّ ّباستخدام ّمعامالتّجديدة ّإنشاء أو

ّ.قعةّومعدالتّالفائدةحولّقيمّاألصلّالمتّو
ثمةّأسلوبّبديلّوهوّأنّيتمّقيدّالتغيرّ 88-308

ّأنهّ ّعلى ّواالقتصادية ّالقانونية ّالملكية في
ّ ّأن ّبيد ّرأسمالي؛ التحويلّّأسلوبتحويل

الرأسماليّالّيعكسّهوّاألخرّالواقعّاالقتصاديّ
الكامن،ّغيرّأنّقيودّأوّقصورّالبياناتّفضال ّ

ّالمتبقية ّالقيمة ّإزاء ّاليقين ّعدم المتوقعةّّعن
ّتسمحّ ّوالتي ّالعقد ّأحكام ّعن ّناهيك لألصول
ّأيّ ّقبل ّمن ّمتنوعة ّخيارات ّممارسة بإمكانية

ّ ّالطرفين ّتحويلّّ–من ّقيد ّيجعل ّقد ّذلك كل
ّ.رأسماليّمقبوال ّألسبابّعملية

ّأنهاّ 88-304 ّعلى ّالحكومة ّتقييم ّتم ّما إذا
ّتسددّ ّولكنّلم ّالعقد المالكّالقانونيّخاللّمدة

ّب ّعند ّصريحة ّمدفوعات ّحينئذّأي ّالعقد داية
ّالحيازة؛ّ ّلتغطية ّمعاملة ّاحتساب ّمن البد
ّعقودّواالقتراحّاألكثرّشيوعا ّهوّأنّتتمّالحيازةّعبرّ ّمع ّالحالة ّلتشابه ّنظرا  ّمالي ّإيجار ّالفعليةعقد ّاإليجار ّهذاّ. ّتنفيذ ّيتوقف ّذلك، ومع
ّحيثّ ّمن ّالمحددة ّالعقد ّأحكام ّعلى الخيار

ّأخ ّعوامل ّعلى ّوربما ّتفسيرها ّعلىّكيفية رى؛
ّقرض،ّ ّاحتساب ّيتم ّأن ّيمكن ّالمثال، سبيل
ّ–والمدفوعاتّالحكوميةّالفعليةّللوحدةّالخاصةّ

ّ ّالمدفوعات ّهذه ّوجدت ّتقسيمهاّّ–إن يمكن
.ّبحيثّيمثلّجزءّمنّكلّدفعةّاستردادّللقرض

ّفعليةّ ّمدفوعاتّحكومية ّيكنّهناكّأية ّلم ذا ّنقديةّوا  ّغير ّمعامالت ّإنشاء ّيمكن حينئذ
ّ.ضلمدفوعاتّالقّر

ّعرضّاإلحصاءاتّللقطاعّالعام.ّهـ
ّيشملّ 88-303 ّب، ّالقسم ّفي ّموضح ّهو كما

ّالمقيمةّ ّالمؤسسية ّالوحدات ّكافة ّالعام القطاع
ّمباشرّ ّغير ّأو ّمباشر ّبشكل ّعليها المسيطر
منّقبلّوحداتّحكوميةّمقيمة؛ّوبعبارةّأخرى،ّ
ّقطاعّ ّوحدات ّكافة ّمن ّالعام ّالقطاع يتألف
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ّ ّكافة ّإلى ّباإلضافة ّالعامة الشركاتّالحكومة
ّ.العامةّالمقيمة

ّالعامّ 88-308 ّالقطاع ّعرضّإحصاءات يمكن
ّالحساباتّبالنسبةّ داخلّنطاقّكلّمنّتسلسل

ّ ّالمؤسسية ّالقطاعات ّأو نفسّّوداخلللوحدات
ّفيّ ّالمبين ّالنحو ّعلى ّالحكومة ّمالية إطار
ّاستخدامّ ّلنوعية ّتبعا  ّالفصل، القسمّجّمنّهذا

ّ.اإلحصاءات
نّوبالنسبةّأليّمنّأسلوبيّالعرض،ّم 88-300

ّفيّ ّالفرعية ّالقطاعات ّمن ّكل ّعرض المفيد
ّمعّعرضّ ّبأكمله، ّالعام ّوالقطاع ّالعام القطاع
ّموحدةّ ّمبينة ّالعام ّللقطاع ّالكلية اإلحصاءات
ّاألعمدةّ ّأحد ّالمثال، ّعلىّسبيل وغيرّموحدة؛
ّالعامة،ّ ّالحكومة ّقطاع ّإحصاءات ّيشمل قد
ّالعامةّ ّالشركات ّكافة ّلتجميع ّثاني وعامود

ّي ّقد ّثالث ّغيرّوعامود ّالكلية ّالمجاميع شمل
ّبأكمله ّالعام ّللقطاع ّالموحدة ّللتدفقاتّ. وتبعُا

المعنية،ّيمكنّأنّيبينّعامودّرابعّالمبالغّالتيّ
ّبالتوحيد،ّوعامودّخامسّيمكنّأنّ سيتمّحذفها
ّالعامّ ّللقطاع ّالموحدة ّالكلية ّالمجاميع يعرض

ّ.بأكمله
ّبالنسبةّ 88-307 ّالتدفقات ّكافة ّتوحيد ّيلزم ال

ّفإنّنظرا ّألنّالقطاعّالعامّهوّمزيجّللقطاعّالعام؛ّ ّالسوقيين ّوغير ّالسوقيين ّالمنتجين من
ّمعنا ّ ّلها ّسيكون ّوالنفقات ّاإليرادات ّالعاممكونات ّللقطاع ّمحدودا  ّاقتصاديا  وعناصرّ.
ّعلىّ ّهي ّالعمومية ّوالميزانية ّالمالي الحساب

ّ.األرجحّأكثرّالعناصرّالمرشحةّللتوحيد

ّمّؤ 88-305 ّهو ّكما ّالموازنة ّقيود كدّنفس
ّيرجحّأنّتكونّ ّالعامة ّالحكومة ّلقطاع بالنسبة
ّيوضحّ ّوسوف ّالعام؛ ّللقطاع ّبالنسبة هامة

أوّاالدخارّ)صافيّرصيدّالتشغيلّللقطاعّالعامّ
ّالحسابات ّتسلسل ّفي ّصافيّ( ّفي االتجاهات

ّ ّالملكية ّالجاريةّّالناتجةحقوق ّالعمليات من
ّالعام ّللقطاع ّوجهّ. ّعلى ّمفيدا  ّذلك كانّهناكّشركاتّعامةّتدارّالخصوصّإذاّماّويكون
ّ.بخسائرّكبيرة

ّاالقتراضّ 88-301 ّأو ّاإلقراض ّصافي يعرف
ّللقطاعّ ّاالقتراض ّبحاجة ّبأكمله ّالعام للقطاع
العام؛ّويوضحّصافيّاإلقراضّصافيّالتمويلّ
ّالعام؛ّ ّبقية ّإلى ّأو ّاالقتصاد ّبقية ّإلى المورد
ّالتمويلّ ّصافي ّاالقتراض ّصافي ويوضح

ّال ّالقطاع ّقبل ّمن ّعليه ّمنّالمتحصل ّإما عام
ّ.بقيةّاالقتصادّأوّمنّبقيةّالعالم

توفرّالميزانيةّالعموميةّمعلوماتّبشأنّ 88-376
ّعلىّ ّتحديدها ّحيثّيتم صافيّحقوقّالملكية؛
أنهاّقيمةّاألصولّالكليةّناقصّالخصومّالكلية،ّ
وصافيّحقوقّالملكيةّالماليةّحيثّيتمّتحديدهاّ
علىّأنهاّالفرقّبينّقيمةّاألصولّالماليةّالكليةّ

ّعلىّوغالبا ّماّيقتبسّصافيّحقوقّ.ّخصومّالكليةوال ّالعام ّالقطاع ّلتأثير ّنظرا  ّالمالية النظامّالماليّوألنهّفيّكثيرّمنّاألحيانّيكونّالملكية
ّغيرّ ّالحكومية ّاألصول ّتقييم ّالصعب من

ّ.الماليةّالفريدةّمنّنوعها
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 للرب  الهادفة غير المؤسسات: والعشرين الثالث لفصلا
 مقدمة. أ

المؤسسات غير الهادفة للرب  في نظام الحسابات . .
 القومية

(NPIsّ)تضطلعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ 20-5
ّنظامّ ّفي ّما ّحد ّإلى ّاعتيادي ّغير بدور
ّمعّ ّالحال ّهو ّفكما ّالقومية؛ الحسابات
ّالهادفةّ ّبعضّالمؤسساتّغير ّتنتج الشركات،
ّتغطيةّ ّبهدف ّللبيع ّوخدمات ّسلع للربح

ّإنتاجّسوقي ّأخرى، ّأيّبعبارة ّالتكاليف، ومنّ.
الشائعّبالنسبةّلهاّوللمنتجينّالسوقيينّاآلخرين،ّ

ّ ّبنفسها ّيمكنها ّال ّباالستهالكّفإنه التعهد
ّالنهائي ّبعضّ. ّالحكومية، ّالوحدات ومثل

منتجينّغيرّتعدّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
ّأوّ ّمجانا  ّمتاحة ّمخرجاتها ّوتجعل ّاقتصاديةلألسرّسوقيين ّداللة ّذات ّليست بأسعار

وبعضّمنّ.ّالمعيشيةّالفرديةّأوّللمجتمعّبأسره
هذهّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّغيرّالسوقيةّ
ّوتكونّ ّالحكومة ّقبل ّمن ّعليها ّمسيطرا  ضمنّنطاقّقطاعّالحكومةّالعامةّباستثناءّتلكّيكون
ّفيّ ّمتضمنة ّليست ّوالتي ّاألخرى المؤسسات
نفسّالقطاعّوهيّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ

ّ(.NPISHs)التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّ
معظمّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّهيّوحداتّ 20-2

نهّالمستقل؛ّأيّأنهاّقادرةّلكلّمنهاّكياّمؤسسية
ّأصولّوتكبدّ ّالتقديريةّعلىّحيازة وفقّسلطتها
ّوفيّ ّاقتصادية ّأنشطة ّفي ّوالدخول الخصوم

ّالكيانات ّمن ّغيرها ّمعامالتّمع ّذلكّ. ويتتبع
ّبماّ ّلحساباتّالوحدة، ّمتكاملة إمساكّمجموعة
ّوالخصوم،ّ ّلألصول ّعمومية ّميزانية ّذلك في

ّبا ّقائمة ّالمجموعة ّهذه ّكانت ّأوّسواء لفعل
وفيّبعضّ.ّيمكنّإنشائهاّإذاّاستلزمّاألمرّذلك

البلدان،ّوعلىّوجهّالتحديدّالبلدانّالنامية،ّربماّ
ّغيرّ ّكيان ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسة تكون
ّولكنّالّيكونّلهاّ ّالمجتمعّبوجوده رسميّيقر

ّ.أيّوضعّقانوني
ّالتيّتحددّالمؤسسةّغيرّال 20-0 ّهادفةالسمةّالمميزة

ّبأنّتكونّّللربحّهيّأنّوضعها ّلها ّيسمح ال
ّأليّعائداتّماليةّ ّأو ّللربح ّأو ّللدخل مصدرا 
ّتسيطرّ ّأو ّللوحداتّالتيّتنشئها أخرىّبالنسبة
عليهاّأوّتمولها؛ّوقدّتحققّمؤسسةّغيرّهادفةّ
ّمنّالضرائب،ّ ّتكونّمعفاة ّوقد ّما، ّماّللربحّربحا  ّأن ّغير ّغرضّخيري، ّلها ّيكون ّقد كما

ّ ّالمحددة ّوالخصائص ّيحدد ّال لهويتها،ّسبق
ّكيّ ّما ّلوحدة ّبالنسبة ّالوحيد ّالمعيار حيثّأن
يتمّمعاملتهاّعلىّأنهاّمؤسسةّغيرّهادفةّللربحّ
هوّأنهاّقدّالّتكونّمصدرا ّللدخلّأوّللربحّأوّ

ّ.للمكاسبّالماليةّلمالكيها

ّللربحّسلعّ 20-2 ّالهادفة تنتجّجميعّالمؤسساتّغير
ّمنّ ّيقصد ّخدمات، ّتكون ّما ّوغالبا  ّاالسوخدمات؛ ّأوّوراءها ّالمعيشية تهالكّمنّقبلّاألسر

وبعضّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ.ّالشركات
ّتفرضّرسومّ ّما ّعادة ّلشركات ّخدمات تنتج

ّباالشتراكات) ّتوصف ّاألحيان ّبعض (ّفي
ّالتكاليف ّتغطية ّوراءها ّمن ّيقصد ّماّ. وغالبا  ّ ّكجمعياتّتنشأ ّللربح ّالهادفة ّغير المؤسسات

ّلألعضاء ّحصري ّبشكل ّخدمات ّتقدم ّان.
ّالعضويةّ ّوسعر ّالمفروضة ّالرسوم مستوى
يستوفيّمعاييرّنظامّالحساباتّالقوميةّالمتعلقةّ

ّاقتصادية ّداللة ّذات ّليست ّباألسعار ولهذاّ.
ّالهادفةّ ّالمؤسساتّغير ّهذه ّنسبة ّيتم السبب،

ّللربحّلقطاعاتّالشركات ومثالّعلىّمؤسسةّ.
ّاالتحادّ ّالشركات ّتخدم ّللربح ّهادفة غير

ّ.التجاري
20-1 ّ ّتكون ّمسيطرا ّقد ّللربح ّهادفة ّغير ّمنّقبلّالحكومةّمنّحيثّأنّالحكومةّمؤسسة عليها

ّوأهدافّ ّغايات ّوتحدد ّموظفيها ّتعين قد
ّمؤسسيةّ ّوحدة ّأنها ّعلى ّوتعامل المؤسسة؛
ّسيطرةّ ّلها ّألن ّنظرا  ّالحكومة ّعن منفصلة

ّ ّأوّ)مستقلةّعلىّموازنتها ّكانّمعظم حتىّإذا
ّالحكومة ّقبل ّمن ّيأتي ّالتمويل ّ(كل ّال انهاّ،

ّللحكومةّ ّالمؤسسي ّالقطاع ّضمن تصنف
ّالعامة ّخدماتّ. ّتقدم ّالمؤسسات ّهذه ومثل

ّمشتركة ّأو ّوجماعية ّفردية ّذلكّ. ّعلى ومثال
ّ.معهدّلألبحاثّمسيطرا ّعليهّمنّقبلّالحكومة

تتواجدّمؤسساتّأخرىّغيرّهادفةّللربحّلتوفيرّ 20-1
ّبمقابلّ ّسواء ّالمعيشية ّوالخدماتّلألسر السلع

ّ ّأوّمجانا؛ ّما ّفإنهاّرسم ّتفرضّرسوم، وعندما
جزءّكبيرّمنّّ–وليسّبالضرورةّّ–تغطيّّقد

ّالهادفةّ ّغير ّالمؤسسة ّتتكبدها ّالتي التكاليف
وليسّّ–للربح،ّوبالتالي،ّقدّتعتبرّهذهّالرسومّ

ّ ّاقتصادياّ–بالضرورة ّمجدية ّأسعار وعندماّ.
ّداللةّ ّذات ّ ّالمفروضة ّالرسوم ّاعتبار يتم

لهادفةّللربحّاقتصادية،ّتعاملّالمؤسساتّغيرّا
ّويتمّ ّسوقية ّخدمات ّتوفر ّأنها ّعلى المعنية

ّالشركات ّقطاعات ّضمن ّتصنيفها لذلك،ّتقعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّضمنّوخالفا ّ.
نطاقّالقطاعّالمؤسسيّللمؤسساتّغيرّالهادفةّ

 .للربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية

ّ
وبناءًا على ذلك، من الممكن تصنيف  23-7

للرب  على النحو  المؤسسات غير الهادفة
 :التالي
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ّتوفرّ .أّ ّالتي ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات تلك
خدماتّللشركاتّالتيّتباعّمخرجاتهاّللشركاتّ

ّالمعنيةّوتعاملّعلىّأنهاّاستهالكّوسيط؛
ّالمسيطرّ .بّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات تلك

عليهاّمنّقبلّالحكومةّوتوفرّخدماتّفرديةّأوّ
 جماعيةّعلىّأساسّغيرّسوقي؛

ّ .جّ ّتوفرّتلك ّالتي ّللربح ّالهادفة ّغير المؤسسات
ّتنقسمّ ّوالتي ّالمعيشية، ّوالخدماتّلألسر السلع

ّ:إلى
ّتوفرّّ- ّالتي ّللربح ّالهادفة ّغير المؤسسات

السلعّوالخدماتّلألسرّالمعيشيةّالفرديةّبأسعارّ
ّذاتّداللةّاقتصادية؛ّ

ّللربحّ- ّالهادفة ّغير ّتوفرّّالمؤسسات التي
ّالفردي ّالمعيشية ّلألسر ّأوّخدمات ّمجانا  ّبأسعارّليستّذاتّداللةّّاقتصادية؛ة

ّللربحّ- ّالهادفة ّغير ّتوفرّّالمؤسسات التي
ّأوّ ّمجاني ّبشكل ّمشتركة ّأو ّجماعية خدمات

ّ.بأسعارّليستّذاتداللةّاقتصادية
التيّتقعّفيّّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحتلكّ 20-1

ّ ّالفئة ّمن ّاالول ّالبند ّج)إطار ّإلىّ( تنسب
ّعلىّ ّإنفاقها ّويعامل ّالشركات، قطاعات

ّاالستهالكّّمخرجاتها ّعلى ّإنفاق ّأنه على
ّوتلكّ ّالمعيشية؛ ّاألسر ّقبل ّمن النهائي

ّللربح ّالهادفة ّغير ّفيّّالمؤسسات ّتقع التي
ّ ّالثانيةّمنّالفئة ّ ّج)إطارّالنقطة تنسبّإلىّ(

غيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّقطاعّالمؤسساتّ
ّأنهاّ ّعلى ّمخرجاتها ّوتعامل ّالمعيشية، األسر
ّالمعيشيةّ ّقبلّاألسر ّنهائيّفعليّمن استهالك

ّعينية ّاجتماعية ّكتحويالت ّمقدمة وتلكّ.
ّللربح ّالهادفة ّغير ّفيّّالمؤسسات ّتقع التي
ّ ّالفئة ّمن ّالثالثة ّالنقطة ّج)إطار ّإلىّ( تنسب

بحّالتيّتخدمّقطاعّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللّر
ّاستهالكّ األسرّالمعيشيةّولكنّتبقىّمخرجاتها
نهائيّفعليّللمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّ

ّ.تخدمّاألسرّالمعيشية
20-6 ّ ّمن ّهناكّعدد ّيظهرّّالقطاعاتوعليه، التيّ

ّ ّنطاقها ّللربحفي ّالهادفة ّغير فيّّالمؤسسات
ّقطاعيّ ّمن ّكل ّفي ّالقومية؛ ّالحسابات نظام

ّوغير ّالمالية ّقطاعّّالشركات ّوفي المالية،
ّالمنفصلّ ّالقطاع ّوفي ّالعامة، الحكومة
للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ

ّالمعيشية ّانشاءّقطاعاتّفرعيةّللقطاعاتّ. وتم
ّ ّلتضم ّاألولى ّالهادفةّالثالثة ّغير المؤسسات

ّوحدهاّللربح .ّ ّالهادفةّوتلك ّغير المؤسسات
ّضمنّنطاقّقطاعاتّالشركاتّيمكنّأنّللربح

المؤسساتّغيرّيتمّتقسيمهاّمرةّأخرىّإلظهارّ
ّللسيطرةّالمسيطرّعليهاّأجنبيا ،ّوعليهاّمنّّالهادفةّللربح ّالخاضعة ّوتلك ّالعام، ّالقطاع قبل

المؤسساتّغيرّويمكنّتقسيمّ.ّالوطنيةّالخاصة

ّللربح ّفرعيا ّّالهادفة ّالعامة ّالحكومة ّقطاع بحسبّالمستوىّالحكومي؛ّسواءّكانتّحكومةّفي
ّمحليةمركزي ّأو ّوالية، ّأو ّة ّتقسيمّ. ّيتم وربما

المؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
ّو ّأجنبيا  ّعليها ّالمسيطر ّتلك ّبين ّالمعيشية

ّ.الخاضعةّللسيطرةّالوطنيةّالخاصة
القواعد المحاسبية الخاصة بالمؤسسات غير . 2

 الهادفة للرب  في نظام الحسابات القومية
20-50 ّ ّمخرجات ّتقيم ّللربحالمؤسسات ّالهادفة ّغير

ّالوحداتّ ّكافة ّمع ّالمتبعة ّالطريقة بنفس
المؤسسية؛ّفإذاّكانتّالوحدةّمنتجّغيرّسوقي،ّ

بماّفيّّ–لمجموعّالتكاليفّّتبعاّ تقيمّالمخرجاتّ
ذلكّاستهالكّرأسّالمالّالثابتّولكنّباستثناءّ

ّالمال ّرأس ّعائد ّمنتجّ. ّالوحدة ّكانت ذا ّللمبيعاوا  ّتقاسّالمخرجاتّوفقا  تّمعدلةّسوقي،
ّذاتيّ ّإنتاج ّوأي ّالمخزونات ّفي ّللتغير وفقا

ّالرأسمالي ّالتكوين ّألغراض ّلبعضّ. وبالنسبة
التيّتغطيّنسبةّّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح

ّ ّّ–كبيرة ّكافة ّليس ّمنّّ–ولكن تكاليفها
المبيعات،ّفمنّشأنّذلكّأنّيجعلّلدىّالوحدةّ

ّسالب ّتشغيل ّفائض ّمنّ. ّذلك ّتغطية ويتم
ّ(.التّجاريةتحوي)التبرعاتّ

 الحساب الفرعي للمؤسسات غير الهادفة للرب . 3
84-33 ّ ّالمساهماتّفيّ= ّبدراسة ّمتزايد ّاهتمام هناك

ّغرارّ ّعلى ّمؤسسات ّقبل ّمن القتصاد
ألنهّقدّنظرّإليهاّّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح

ّداللةّ ّوذات ّملحوظا  ّوجودا  ّتشكل ّأنها لمصالحّاقتصاديةّوسياسيةّمتنامية؛ّومثلّهذهّعلى
ّ ّيشار ّوجهاتّّإليهاالمؤسسات ّاختالف على

ّ ّمنظمات؛ ّأنها ّللربح"النظرّعلى ّهادفة "ّغير
ّ ّطوعية"أو "ّ ّالمدني"أو ّالمجتمع "ّ غيرّ"أو

"ّثالثال:"،ّومجتمعةّعلىّأنهاّالقطاع؛ّ"حكومية
ّ ّالطوعي"أو "ّ ّللربح"أو ّالهادف ّغير أوّ"

ّالمستقل" ّالمؤسساتّ". ّهذه ّمثل وتجذب
االهتمامّألنّخصائصهاّوخصائصهاّالتشغيليةّ
مختلفةّإلىّحدّماّعنّتلكّالخاصةّبالوحداتّ
ّوالقطاعاتّ ّالشركات ّقطاعات ّفي األخرى

ّ:وعلىّوجهّالتحديد.ّالحكومية
ّليسّمسموحا ّلهاّبتوزيعّاألرباح؛ .أّ
ّنتجّسلعّعامةّفضال ّعنّالسلعّالخاصة؛قدّت .بّ
ّماّ .جّ ّأو ّبقدر ّالتحويالتّالجارية ّتحصلّمن قد

ّيزيدّعنّماّتحصلّعليهّمنّبيعّمخرجاتها؛
ّإلىّ .دّ ّباإلضافة ّالطوعية ّالعمالة ّعلى ّتعتمد قد

ّالعمالةّالمدفوعة؛
ّالّ .هّ ّفإنه ّأرباح، ّدفع ّلها ّيمكن ّال ّألنه ّمعّنظرا  ّبالتنافس ّنقدي ّمال ّرأس ّجذب يمكنها

ّكات؛الشّر
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قدّتكونّمؤهلةّأوّمستحقةّللحصولّعلىّمزاياّ .وّ
ّضريبيةّخاصةّفيّالعديدّمنّالبلدان؛

ّقانونيةّخاصةّتغطيّ .زّ ّأحكام ّيكونّلها ّما عادة
ّورفعّ ّإعداد ّومتطلبات ّلها ّالحاكمة القواعد

ّ.الخ..التقاريرّوالمشاركةّالسياسيةّّ
علىّالرغمّمنّأنهاّتوفرّسلعّوخدماتّعامةّإالّ .حّ

ّنف سّالصالحياتّأوّالقيودّمثلّأنهّليسّلديها
ّالسلعّ ّهذه ّماهية ّتقرير ّحيث ّمن الحكومة

ّ.والخدماتّوالكيفيةّالتيّينبغيّتوزيعهاّبها
وكنتيجةّمترتبةّعلىّهذاّاالهتمام،ّفقدّتمّوضعّ 84-38

ّللربحّ ّالهادفة ّغير ّللمؤسسات ّفرعي حساب
ّغيرّ ّالمؤسسات ّدليل ّفي ّالمبين ّالنحو على

األممّ)لقوميةّالهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّا
ّ ّ(8664المتحدة، ّويصفّالقسم ّب)؛ )ّ (ّج)و

ّ ّالجوهرية ّالفرعيّلهذاالخصائص .ّالحساب
ّ ّالقسم ّد)ويناقش ّاألخرىّ( ّالجوانب بعض

ّيكونّ للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّوالتيّربما
ّالحسابّ ّجانب ّإلى ّاستعراضها ّفي ّ.الفرعيمرغوبا 

الوحدات المدرجة في الحساب الفرعي للمؤسسة . ب
 غير الهادفة للرب 

ّفيّ 20-50 ّالفرعي ّللحساب ّبالنسبة ّالبدء ّنقطة تتمثل
ّسيتبين،ّ ّوكما ّالمعنية؛ ّالوحدات ّعلى التعرف
ّ ّكبير ّإلىّحد ّتتوافق ّالوحداتّالمختارة ّ–فإن

معّالوحداتّالمبينةّعلىّّ–ولكنّليسّبالكاملّ
ّ ّللربحأنها ّهادفة ّغير ّنظامّّمؤسسات في

ّالقومية ّالحسابات ّأحدوبالتالي. ّفإن طرقّّ،
ّتطبيقّ ّتكونفي ّقد ّالفرعي ّالحساب تناول
ّمنّ ّمؤلفا  ّلقطاع ّللحسابات ّالكامل ّللربحّالتسلسل ّالهادفة ّغير ّللمؤسسات ّفرعية قطاعات
فيّكلّمنّقطاعّالشركاتّغيرّالماليةّوقطاعّ
ّالعامةّ ّالحكومة ّوقطاع ّالمالية الشركات
والمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ

ّالمعيشية .ّ ّمنّومع ّالعديد ّألن ّونظرا  ّبالمؤسساتّذلك، ّالخاصة ّالحسابات ّفي ّ المهتمين
ّحولّ ّ ّيأتونّمن ّال ّللربحّوحدها ّالهادفة غير
ّيبدأّ ّالكتيب ّفإن ّالقومية ّالحسابات نظام
بالتعرفّعلىّالخصائصّوالخصائصّللوحداتّ

ّ.ذاتّباالهتمام
 تحديد خصائص وحدات الحساب الفرعي. .

ّالمفا 20-52 ّمن ّالعديد ّاقترح ّلقد ّالبديلة ّوالمتنوعةهيم
ّتشكيلّالحسابّالفرعيّ التيّيمكنّمنّخاللها

ّ.للمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
84-38 ّ ّمفهوم ّهو ّالمفاهيم ّهذه االقتصادّ"أول

ّالمؤسساتّ"االجتماعي ّويصف ّيصور ّوالذي ،
ّأوّ ّاالجتماعية ّاألغراض ّذات ّالحكومية غير

ّالجمعياتّ ّذلك ّيشمل ّما ّوعادة ّ؛ الجماعية
ّ.والجمعياتّالتعاونيةّواالتحاداتالمتبادلةّ

84-30 ّ ّلمنظمات ّهو ّالثاني ّالعامة"المفهوم ؛ّ"المنفعة
ّمنّ ّمحدودة ّمجموعة ّذلك ّيشمل ّواسعةّوعموما ، ّعامة ّأغراض ّتخدم ّالتي المؤسسات

ّ ّمنهالنطاق، ّتكتفيّّويستثنى ّالتي المؤسسات
ّ.فقطّبخدمةّأعضائها

ّمفهومّ 84-37 ّثمة ّالمفهومين، ّهذين ّبين ّما وفي
ّال ّغير ّقدّللقطاع ّما ّغرار ّعلى ّللربح هادف

مهدهّفيّباديءّاألمرّجونّهوبكنزّمنّخاللّ
ّللربحّ ّالهادف ّغير ّالقطاع ّمشروع مشروعه
ّتعريفّ ّتفصيل ّتم ّالمشروع ّهذا ّفي المقارن؛
للوحداتّغيرّالهادفةّللربحّبالترافقّمعّخطوطّ

ّ ّتشغيليةّ–هيكلية ّأوّ. ّالتضمين ومتطلبات
ّ:الشمولّكالتالي

ّ .أّ ّتتواجد ّأن ّيمكنّينبغي ّكمؤسسات المنظمات
ّالتعرفّعليهاّوتحديدها؛

ّينبغيّأنّتكونّمنفصلةّمؤسسيا ّعنّالحكومة؛ .بّ
ّالّتقومّبتوزيعّأرباح؛ .جّ
ّليستّخاضعةّلسيطرةّ .دّ ّوحداتّأخرى؛محكومةّذاتيا ؛ّأيّأنها
ّتلقائية،ّ .هّ ّأو ّإلزامية ّالوحدة ّعضوية ّتكون ال

ّالمشاركةّ ّمن ّما ّدرجة ّعلى ّتنطوي ولكن
ّ.الطوعية

ّاالستثناءا 20-51 ّمجموعة ّمن ّالرئيسية المؤسساتّت
ّللربح ّالهادفة ّنظامّّغير ّفي ّبها المعترف

ّ ّتلك ّهي ّالقومية ّغيرّالحسابات المؤسسات
ّللربح ّالحكومةّّالهادفة ّقطاع ّإلى المنسوبة

العامةّألنهاّوبالرغمّمنّكونهاّمنفصلةّمؤسسيا ّ
ّقبلّ ّمن ّعليها ّمسيطرا  ّانها ّال ّالحكومة ّقلعن ّعدد ّوهناك ّحكومية؛ ّمنّوحدات يل

ّللربح ّالهادفة ّّالمؤسساتّغير ّ–غيرّالرسمية
ّيكونّبشكلّمؤقتّ ّما يمكنّاستثنائهاّّ–عادة

فيّّالمؤسساتوهناكّمناقشةّحولّهذهّ.ّأيضاّ 
ّ(.د)القسمّ

 أمثلة على الوحدات المشمولة. 2
ّتوضيحيةّألنواعّ 20-56 ّيليّأمثلة التيّّالكياناتفيما

ّ ّنطاق ّضمن ّوقوعها ّغيرّ"يرجح القطاع
ّللربح ّالفرعيّ"الهادف ّالحساب ّألغراض ،

ّ:للمؤسسةّغيرّالهادفةّللربح
ّمثلّ .أّ ّللربح؛ ّالهادفين ّغير ّالخدمات مزودي

ّومراكزّ ّالعالي ّالتعليم ّومؤسسات المستشفيات
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ّالخدماتّ ّومزودي ّوالمدارس ّالنهارية الرعاية
ّاالجتماعيةّوالمجموعاتّالبيئية؛

ّالتنميةّالم .بّ ّتشجع ّالتي ّالحكومية ّغير نظمات
االقتصاديةّأوّالحدّمنّالفقرّفيّالمناطقّاألقلّ

ّتنمية ؛
ّفيّذلكّالمتاحفّ .جّ منظماتّالفنونّوالثقافة،ّبما

ّالموسيقيةّّو ّوالفرق ّالمسرحية ّالفنون مراكز
ّوالجمعياتّالتاريخيةّأوّاألدبية؛

ّفيّرياضاتّالهواةّ .دّ ّالمشاركة النواديّالرياضية
ّواللياقةّالبدنيةّوالمسابقات؛ّوالتدريب

ّعلىّ .هّ ّتعمل ّوالتي ّالضغط ّأو ّالتأييد جماعات
ّأوّ ّالحقوق، ّمن ّوغيرها ّالمدنية ّالحقوق تعزيز
ّوالسياسيةّ ّاالجتماعية ّللمصالح ّوتدعو تؤيد

ّللدوائرّاالنتخابيةّالعامةّأوّالخاصة؛
ّتحتّ .وّ ّتملك ّالتي ّالكيانات ّأي المؤسسات؛

ّ ّتستخدم ّوقفّوالتي ّأو ّأصول الدخلّتصرفها
ّمنحّ ّلتقديم ّسواء ّاألصول ّهذه ّمن العائد
ّمشروعاتهاّ ّلتنفيذ ّأو ّاألخرى للمنظمات

ّوبرامجهاّالخاصة؛
ّالتيّ .زّ ّو ّالمجتمعية ّالقاعدة ّعلى الجمعياتالقائمة

ّ–تقومّعلىّأساسّالعضويةّوتقدمّخدماتّإلىّ
ّ ّوتؤيد ّعن ّتدافع ّأوّّ–أو ّحي ّمن األعضاء
ّمجتمعّأوّقريةّمعينة؛

ّ .حّ ّالسياسية ّمرشحينّاألحزاب ّوضع ّتدعم التي
ّمعينينّفيّمناصبّسياسية؛

ّالنواديّ .طّ ّذلك ّفي ّبما ّاالجتماعية؛ النوادي
ّخدماتّ ّتقدم ّوالتي ّالعامة، ّووالنوادي السياحية
ّكمجتمعاتّ ّاو ّلألعضاءكأفراد وفرصّترفيهية

ّمحلية؛
النقاباتّواالتحاداتّالتجاريةّوالمهنيةّالتيّتعززّ .يّ

ّ ّالعاملة ّالقوى ّمصالح ّعن، ّوتدافع أوّمن
ّاألعمالّوالنشاطاتّالتجاريةّأوّالمهنية؛

ّوالمعابدّ .كّ ّاألبرشيات ّمثل ّالدينية؛ الجماعات
ّأوّ ّواألضرحة ّوالمعابد ّوالمساجد اليهودية
المزارات،ّوالتيّتعززّالمعتقداتّالدينيةّوتشرفّ

ومعّذلك،ّفإنّ.ّعلىّالصلواتّوالطقوسّالدينية
أيّكنيسةّرسميةّللدولةّمدموجةّفيّإدارةّالدولةّ

ّبضرائبّوال ّمدعومة ّتكون ّالتي ّالكنيسة سيما
ّعنّ"إلزاميةّقدّالّتفيّمعيارّ منفصلةّمؤسسيا 

ّمنّ"الحكومة ّاستبعادها ّيتم ّقد ّوبالتالي ،
ّفيّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات مجموعة

ّالفرعي ّالحساب ّالجماعاتّ. ّأن ّبالذكر وجدير
ّالخدميةّ ّالوكاالتّالمرتبطة ّعن ّمختلفة الدينية

ّالدينية ّالخدماتّّللنواحي ّمثل ّمجاالت في

ّاالجتماعية ّأو ّالتعليمية ّأو ّالصحية وبصورةّ.
ّالمرتبطةّ ّالخدمية ّالمنظمات ّفإن مماثلة،
ّضمنّ ّتعتبر ّتزال ّال ّقد ّللدولة ّرسمية بكنيسة
ّكانتّ ّطالما ّالهادفّللربح ّغير ّالقطاع نطاق
ّبجميعّ ّتفي ّوطالما ّمنفصلة ّمؤسسية وحدات

ّ.المعاييرّالتعريفية
لسوقيةّوغيرّالسوقيةّينبغيّتضمينهاّكلّمنّالوحداتّا

ّالمعنيةّ ّالمؤسسة ّكانت ّطالما ّالفئات ّهذه ّمن ّأي في
ّ ّللربح ّهادفة ّغير ّغيرّ)مؤسسة ّمؤسسة وليستّمجرد

ّ(.هادفةّللربحّتخدمّاألسرّالمعيشية
 الحاالت الخالفية. 3

ّمنّ 84-86 ّالمنظمات ّمن ّمعينة ّأخرى ّأنواع هناك
ّبينّ ّالرمادية ّالمساحة ّتشغل ّأنها المرجح
ماّقطاعّالشركاتّ ّهذهّالقطاعّغيرّالهادفّللربحّوا  ّمن ّوبعض ّالحكومية؛ ّالقطاعات أو
ّللقطاعّ ّسليم ّنحو ّعلى الكياناتّسوفّتنتمي
ّالفرعيّ ّألغراضّالحساب ّللربح ّالهادف غير
ّفيّحينّلنّيكونّ ّللربح، لمؤسسةّغيرّهادفة

ّأخرى ّكيانات ّحال ّهذا ّالمبادئّ. ّتكون وقد
ّال ّمقيدة ّالتالية ّالقراراتالتوجيهية ّهذه .ّتخاذ

ّسيتمّ) ّالتوجيهية ّالخطوط ّان ّالواضح، من
ّالمنظماتّوليسّعلىّ ّمن ّأنواع ّعلى تطبيقها
ّالقرارّ ّقواعد ّأن ّغير ّبمنظمة، ّمنظمة أساس

ّمرشدة ّتظل ّأن ّيمكن ّالتوجيهيةّ(. والمبادئ
الواردةّهناّهيّتلكّالخاصةّبالكتيبّمعّتعديلّ

حّويقتّر.ّبسيطّمنّواقعّتجربةّتطبيقّالحسابات
ّفيّ ّهنا ّالواردة ّالتعديالت ّتضمين ّيتم بأن

ّ.الطبعةّالقادمةّمنّالكتيب
ّبحريةّأوّّهيالتعاونياتّ 84-83 منظماتّيتمّتشكيلها

ّتحقيقّ ّوراء ّللسعي ّاألفراد ّقبل ّمن طواعية
ّالمبادئّ ّوتشمل ّألعضائهم؛ ّاقتصادية مصالح

ّ:األساسيةّللتعاونياتّ
ّديمقراطية؛ّشخصّواحد،ّصوتّواحد؛ّ .أّ سيطرة

ّو
ركة؛ّأيّأنّاألعضاءّمالكينّوعمالءّهويةّمشت .بّ

ّفيّأنّواحد؛ّو
ّ".بسعرّالتكلفة"توجهّلتوفيرّخدماتّلألعضاءّ .جّ

وكماّهوّالحالّمعّالوحداتّالمؤسسيةّاألخرى،ّفإذاّماّ
ّربحهاّ ّتوزيع ّمن ّتمنعها ّالجمعية ّتأسيس ّمواد كانت
نّ ّحينئذّستعاملّعلىّأنهاّمؤسسةّغيرّهادفةّللربح؛ّوا  ّعلى ّأرباحها ّتوزع ّتكونّكانت ّال ّحينئذ أعضائها

ّ ّللربح ّهادفة ّغير ّالحساباتّ)مؤسسة ّنظام ّفي سواء
ّ(.القوميةّأوّفيّالحسابّالفرعي

ّالتعاضديات"الجمعيات المتبادلة أو  84-88 تشملّ"
ّالمتبادلةّ ّاالدخارات ّمصارف ّمثل منظمات
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ّوالقروضّ ّاالدخارات ّاتحادات ّأو وجمعيات
ّ ّالتأمين ّالحاالتّّالمتبادلةوشركات وصناديق

ّوالدفنالمّر ّضية .ّ ّالمتبادلة مثلّّ–والجمعيات
يتمّتنظيمهاّمنّقبلّأفرادّيسعونّّ–التعاونياتّ

ّخاللّ ّمن ّاالقتصادي ّوضعهم ّتحسين إلى
ّالنشاطّالجماعي ّتختلفّعنّ. ّفإنها ّذلك، ومع

ّلمشاركةّ ّآليات ّأنها ّحيث ّمن ّ التعاونيات
ّالخاصةّ ّأو ّالشخصية ّسواء المخاطر

ريةّلصندوقّبالممتلكات،ّمنّخاللّاشتراكاتّدّو
ّمشترك ّفيّ. ّالمودعون ّيتحكم ّما وعادة

ّ.الجمعياتّالمتبادلةّفيّعملياتهاّبشكلّرسمي
ّتعملّفيّالمجالّ 84-84 ّألنّالجمعياتّالمتبادلة ّتقعّضمنّنطاقّقطاعّالشركاتّنظرا  التجاريّفإنها

المالية؛ّوفقطّإذاّكانتّموادّتأسيسهاّتمنعهاّمنّ
أنهاّّتوزيعّأرباحّعلىّمالكيهاّحينئذّتعاملّعلى

مؤسساتّغيرّهادفةّللربحّفيّنظامّالحساباتّ
ّ ّالشركاتّ)القومية ّقطاع ّضمن ّتظل ولكن
،ّويتمّإدراجهاّفيّقطاعّالمؤسساتّغيرّ(المالية

ّ.الهادفةّللربحّبالنسبةّللحسابّالفرعي
متشابهةّمعّكلّمنّجماعات المساعدة الذاتية  84-83

ّالمتبادلةحيثّ ّوالجمعيات ّالتعاونية الجمعيات
لتحقيقّأهدافّتعنىّبالدعمّالمتبادلّينضمّافرادّ

ّالمستوىّ ّعلى ّللتحقيق ّقابلة ّغير ّتكون قد
الفردي؛ّومعّذلك،ّفإنهاّتختلفّعنّكليهماّمنّ
ّفيّ ّرئيسي ّبشكل ّمنخرطة ّليست ّأنها حيث

ّتجارية ّأنشطة ّمعاملةّ. ّينبغي ّعامة، وكقاعدة
ّمنظماتّ ّأنها ّعلى ّالذاتية ّالمساعدة جماعات

ّ ّضمن ّإدراجها ّويتم ّغيرّبالعضوية القطاع
ّ.الهادفّللربح

ّّالمشاريع االجتماعية 84-88 منظمةّّمنشآتهي
ّأوّ ّحظا ّاالقل ّاألفراد بغرضّتوظيفّوتدريب

ّ ّإلىّرعاية ّالعاطلينّ)الذينّبحاجة المعاقينّأو
ّالخ ّطويلة، ّلفترات ّالعمل ّخالفا ّ(عن ّوالذين ّوتعتبرّ، ّللعمل؛ ّفرصة ّليجدوا ّكانوا ّما لذلك

ّ ّللربح ّهادفة ّغير ّمؤسسة ّتولدّالمنشأة ّلم ما
ّ.وتوزعّفائضهاّعلىّالمالكينّأوّحملةّاألسهم

والتيّتوجدّّغير الحكومية  -شبه–المنظمات  84-80
ّأماكنّ ّوفي ّاألوروبية ّالبلدان ّمن ّالعديد في
ّبعيدا ّ ّألداءّوظائفّمعينة ّوهيّمنظمة أخرى،
ّوهكذاّ ّالحكومية، ّاإلدارات ّأو ّالدوائر عن

لىّحدّماّ.ّتتجنبّالسيطرةّالسياسيةّالمباشرة ّوعلىّوا  ّذاتيّفإنها ّكياناتّذاتّحكم ّغيرّتكونّفعليا  ّالقطاع ّمن ّجزءا  ّتعتبر ّمناسب ّالسلطةّنحو ّمارست ن ّوا  ّحتى ّللربح، الهادف
ّالوكاالتّ ّقبل ّمن ّإليها ّالمفوضة المحدودة

ّ.الحكومية
يمكنّّ–مثلّغيرهاّمنّالمؤسساتّّ–ّالجامعات 84-87

ّأوّ ّللربح ّهادفة ّغير ّمؤسسات ّإما ّتكون أن
ّتمييزّ ّأن ّغير ّربحية؛ ّأو ّعامة مؤسسات

ّالمؤسساتّ ّعن ّللربح ّالهادفة المؤسساتّغير
ّأمرّصعبّعلىّّو ّالخصوصّنظرا ّالعامة جه

ّمنّ ّقدّيحصلّعلىّمبالغّكبيرة ألنّكلّمنهم
ّغيرّ ّأو ّمباشر ّبشكل ّسواء ّالحكومي الدعم
ّقدّ ّحتىّالمؤسساتّالعامة ّألنه ّونظرَا مباشر،

وبالتالي،ّ.ّيكونّلديهاّقدرّكبيرّمنّاالستقاللية
ّكانتّالمؤسسةّمحكومةّ ّإذا فإنّالدليلّهوّما

ّالن ّمن ّجزءا  ّوليست ّواضح ّبشكل ظامّذاتيا 
ّاإلداريّللحكومة ّأنّالمؤسساتّالتعليميةّ. كما

ّللربحّسيكونّ التيّتكونّمؤسساتّغيرّهادفة
ّوالتيّ ّالخاصة ّذاتيا  ّالمستدامة ّمجالسها ّتحديدّجميعّجوانبّالعملياتّالتنظيميةّلديها يمكنها
ّالحكوميين،ّ ّالمسئولين ّقبل ّمن ّالموافقة بدون
ّبدونّمواف ّوقفّعملياتها ّيمكنها قةّوالتيّأيضا 

ّالحكومية ّالسلطات ّالمؤسساتّ. ّلدى وسيكون
ّكبيرّ ّفيّجزء ّمجالسّمختارة ّالعامة التعليمية
منهاّمنّقبلّالمسئولينّالحكوميينّأوّمنّقبلّ
ّوقفّ ّلسلطة ّوستفتقد ّالحكومية الوكاالت

ّ.العملياتّمنّدونّإجراءّمنّقبلّالحكومة
قدّّ–مثلّالمؤسساتّالتعليميةّّ–ّالمستشفيات 84-85

ّم ّإما ؤسساتّغيرّهادفةّللربحّأوّتكونّأيضا 
مؤسساتّعامةّأوّربحية؛ّوتنطبقّنفسّالقواعدّ
ّعلىّ ّالتعليمية ّالمؤسسات ّعلى ّتسري التي

ّ.المستشفيات
جماعات السكان األصليين أو الجماعات  84-81

ّاإلقليمية ّمثل band councilsّ"؛ ّكنداّ" في
ّاألصليينّ) ّالسكان ّحكومات ّأشكال ّمن شكل

ّأه(للبلد ّأو ّالفالحين ّوجمعيات ّفيّ، ّالبلد ل
ّمجموعاتّ ّحول ّتنشأ ّجماعات ّكلها البيرو،
ّمعينة،ّ ّأوّفيّمنطقةّجغرافية ّأوّعرقية ثقافية
وبشكلّرئيسيّبهدفّالنهوضّبمستوىّرفاهيةّ

ّأعضائها ّهذهّ. ّتعمل ّعندما ّالمعضلة وتنشأ
ّمحلية،ّ ّكحكومات ّأساسي ّبشكل المجموعات

وعندماّ.ّغالبا ّماّتضعّقوانينهاّالذاتيةّوتفرضها
ّالمجموعاتّالّيكونّه ّفإنّهذه ّالحال، ّهو ذا

ّ ّبمعيار ّالحكومة"تفي ّعن ّمؤسسيا  "ّمنفصلة
ّالفرعيّ ّالحساب ّحدود ّخارج ّتقع وبالتالي

ّ.للمؤسسةّغيرّالهادفةّللربح
 تصنيف المؤسسات غير الهادفة للرب . 4

84-46 ّ ّتصنيف ّللربحيمكن ّالهادفة ّغير ّالمؤسسات
ّبحسبّ ّأو ّبه ّتضطلع ّالتي ّللنشاط ّالمتطبقا  ّحيثّالغرض ّومن ّتحققه؛ ّأن ّلها صور

ّ ّفإن ّقدّّالتصنيفالنشاط، ّالمستخدم الطبيعي
ّالموحدّ ّالدولي ّالصناعي ّالتصنيف يكون

ISICّ.ّّمنّالتصنيفّالصناعيّالدوليّونظرا ّألنّالتفصيلّالمتاحّفيّالنسخة ّالثالثة المنقحة
الموحدّللعديدّمنّالخدماتّاالجتماعيةّالمغطاةّ

ّاألساسيةّللربحّلمّيكنّكافيا ّمنّقبلّمؤسسةّغيرّهادفةّ ّللتبويبات ّتفصيل ّوضع ّتم فقد
ّليتمّ ّالموحد ّالدولي ّالصناعي للتصنيف
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ّالفرعيّ ّالحساب ّجنبّمع ّإلى ّجنبا  ّللربحاستخدامه ّالهادفة ّغير ّللمؤسسة ّهذاّ. ويعرف
ّغيرّ ّللمنظمات ّالدولي ّبالتصنيف التصنيف

وبصورةّمماثلة،ّفقدّ(.ICNPOّ)الهادفةّللربحّ
ّبع ّوضع ّتم ّلتصنيف المؤسساتّضّالتفصيل

(.COPNIّ)بحسبّالغرضّّغيرّالهادفةّللربح
ّمنّ ّالرابعة ّالمنقحة ّالنسخة ّوفي ّذلك، ومع

ّفيّ ّورد ّالموحد، ّالدولي ّالصناعي التصنيف
ّ ّد)القسم ّبديلّ( ّتجميع ّالرابع ّالفصل من

ّ ّحول ّعنها ّالمبلغ ّغيرّللبيانات المؤسسات
ّللرب ّحالهادفة .ّ ّالجدول ّفي 3ّ-84ومبين

ّ.اوينّالرئيسيةّاالثنيّعشرةّالهامةّالعن
 

 ICNPOمجموعات التصنيف الدولي للمنظمات غير الهادفة للرب  : 1-23جدول 
  المجموعة

 الثقافة والترفيه .1
 التعليم والبحث .2
 الصحة .3
 الخدمات االجتماعية .4
 البيئة .5
 التنمية واإلسكان .6
 والدعوة والسياسةالقانون  .7
 الوسطاء الخيريين واالرتقاء بالطوعية .8
 الدولية .9
 الدين .10
 األعمال التجارية واالتحادات المهنية والنقابات .11
 غير المصنفة في فئة أخرى .12

 

حسابات المؤسسات غير الهادفة للرب  في . ج
 الحساب الفرعي

ّالحساباتّ 84-43 ّمن ّاألولى ّالمجموعة تتوافق
ّتلكّ ّمع ّتماما  ّالفرعي ّالحساب ّفي ّالحساباتّالمعدة ّتسلسل ّفي ّالموجودة الحسابات

ّ ّالحسابات ّيمكنّالقوميةبنظام ّوبالفعل ؛
ّبسيطّعبرّ ّتجميع ّإلىّذلكّعلىّأنه النظر
ّالهادفةّ ّغير ّللمؤسسات ّالفرعية القطاعات
ّإل ّباإلضافة ّالشركات ّقطاعات ّفي ىّللربح

ّتخدمّ ّالتي ّللربح ّالهادفة ّغير المؤسسات
ّالمعيشية ّاألسر ّغيرّ. ّالمؤسسات وتستبعد

ّمنّ ّالعامة ّالحكومة ّللربحّفيّقطاع الهادفة
ّ.الحسابّالفرعيّكماّذكرّأعاله

تعنىّالنسخةّأوّالمجموعةّالثانيةّبالنظرّفيّ 84-48
تلكّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتوفرّ

ّاقتصا ّداللة ّذات ّبأسعار ّولكنّخدمات دية
ّذاتّ ّإيرادات ّخرجاتها ّمن ّمبيعاتها تحقق
ّأقلّمنّمجملّتكاليفها؛ّوهناكّ داللةّولكنها
ّهوّأنّالمنشأةّ سيناريوهانّمحتمالن؛ّأولهما
ّبعضهاّ ّاألنشطة ّمن ّمختلفة ّبأنواع تتعهد
ّعلىّ ّاألخر ّوالبعض ّسوقي ّأساس على
ّهيمنةّ ّظل ّفي ّولكن ّسوقي ّغير أساس

ّلألنشطةّالسوقيةّاألساسية ىّالرغمّمنّوعل.
أنهّالّيمكنّتوزيعّنوعيّالنشاطّعلىّوحداتّ
ّتمييزّ ّيمكن ّأنه ّإال ّمنفصلة مؤسسية

ّمنهما ّنوع ّلكل ّالمنفصلة ّالمؤسسات ومنّ.

ّفإنّحسابّاإلنتاجّللمؤسساتّ حيثّالمبدأ،
ّتجميعهّ ّينبغي ّسوقية ّبأنشطة ّتتعهد التي
ّاإلنتاجّ ّحساب ّولكن ّكالمعتاد وتصنيفه

يّأنّيقومّعلىّللمؤسساتّغيرّالسوقيةّينبغ
ّالتكاليف ّمجموع ّهذهّ. ّقيمة ّمعاملة وينبغي

ّعلىّاألسرّ ّيتمّتوزيعها المخرجاتّعلىّأنه
المعيشيةّكتحويالتّاجتماعيةّعينيةّوتضافّ
ّلألسرّ ّالفعلي ّالنهائي ّاالستهالك إلى

ّ.المعيشية
ّنوعا ّ 84-44 ّهناك ّيكون ّأن ّهو ّالثاني بيعاتّتغطيّجزءّكبيرّمنّالتكاليفّمنّالمواحدا ّمنّالنشاطّتضطلعّبهّالمؤسسةّولكنّاالحتمال

ّالتبرعات؛ّ ّمن ّيكونّمؤلفا  ّالرصيد وتعاملّالتبرعاتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّحيثّأن
ّ ّجارية ّتحويالت ّأنها ّتبرعاتّ)على أي

مخصصةّألغراضّرأسماليةّتعاملّعلىّأنهاّ
ويعاملّالحسابّالفرعيّ(.ّتحويالتّرأسمالية

ّ ّلإلعانّالتبرعاتهذه ّمماثل ّأوّبشكل ات
ّعلىّ ّالمخرجات ّقيمة ّيقيس ّوبالتالي الدعم

ّللتكاليف ّالكلي ّالمجموع ّأنها ّهذهّ. وفي
ّالمخرجاتّ ّمن ّالفائض ّيعامل الحالة،
ّعنّ ّيزيد ّوالتي ّالنحو ّهذا ّعلى المقاسة
ّمخرجاتّ ّأنه ّعلى ّالمبيعات ّمن العائدات
غيرّسوقيةّوتحويالتّاجتماعيةّعينيةّوجزءّ

ّ.شيةمنّاالستهالكّالفعليّلألسرّالمعي
ّالمتغيرّالثالثّعلىّالحساباتّالمنبيةّ 84-43 يستند

علىّّالنسخةّالثانيةّمنّالحساباتّمنّخاللّ
تضمينّتقديرّلقيمةّالقوىّالعاملةّللمتطوعينّ
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ّالهادفةّ ّغير ّالمؤسسات ّفي المستخدمة
ّالتطوعيةّ ّالعاملة ّالقوى ّوتشكل للربح؛
ّمنّ ّلكثير ّبالنسبة ّداللة ّذات مدخالت

ّلل ّالهادفة ّغير ّربحالمؤسسات ّتمّ. ّما ذا تقديرّقيمةّلهذهّالمدخالت،ّفربماّتفوقّقيمةّوا 
ّغيرّ ّالمؤسسات ّلبعض ّالنقدية التبرعات

وفيّالحسابّالفرعي،ّيوصىّ.ّالهادفةّللربح
ّالتطوعيةّ ّالعاملة ّالقوى ّقيمة ّتقدير ّيتم بأن
علىّأساسّمعدالتّأجورّالموظفينّالقائمينّ
ّتكلفةّ ّأساس ّعلى ّوليس ّمماثلة بأعمال

ّ.بديلةّأوّالضائعةّللمتطوعينالفرصةّال
ّالعاملةّ 84-48 ّالقوى ّقياس ّعلى ّالعمل جاري

ّتمّ التطوعيةّفيّسياقّالحسابّالفرعي؛ّوقد
ّالعملّ ّقياس ّبشأن ّدليل ّمشروع عرض

ّ ّسيصدرّ)التطوعي ّالدولية، ّالعمل منظمة
ّقريباّ  ّلخبراءّ( ّالدولي ّالمؤتمر ّفي عرض

ّ ّالعمالة ّمنICLSّّإحصاءات ّديسمبر في
ّ.8665عامّ

ّت 84-40 ّكجزءّتعامل ّالتطوعية ّالعاملة ّالقوى كلفة
ّمنّ ّمقابل ّوكتحويل ّالعاملين ّتعويضات من

المؤسساتّغيرّالهادفةّهؤالءّالموظفينّإلىّ
للربحّالتيّيعملونّفيها؛ّوتزيدّقيمةّمخرجاتّ

ّ ّللربح ّالهادفة ّغير والمبلغّّ–المؤسسات
ّ ّعينية ّاجتماعية ّكتحويالت عنّّ–المعامل

منّالحساباتّّالمبلغّالموجودّبالنسخةّالثانية
ّ.بقدرّالقيمةّالمقدرةّلليدّالعاملةّالتطوعية

ّبخالفيشملّالحسابّالفرعيّجداولّأخرىّ 84-47
ّهوّ ّالجداول ّهذه ّوأحد ّالحسابات؛ تسلسل
ّعليهاّ ّالمتحصل ّاإليرادات ّتفاصيل لعرض
ّالمعاملة ّونوع ّالمنشأ ّقطاع ّبحسب .ّوتقسم

ّبتمييزّ ّيوصى ّالخصوص، ّوجه وعلى
ّبينّ ّالحكومي ّالتقسيم ّمن ّالعائدة اإليرادات
ّتقسيمّ ّبقية ّمن ّالعائدة ّوتلك مبيعاتّومنح،
ّخاصةّ ّمبيعات ّبين ّالمحلي االقتصاد

ّوتح ّجارية ّتبرعات)ويالت ّيكونّ(. وحيثما
ّالمبيعاتّ ّمن ّكل ّفصل ّينبغي ّفإنه ّاالقتصادّممكنا  ّمن ّالواردة ّتلك ّبين والتحويالت

ّ.المحليّومنّبقيةّالعالم
ّيشملّمعلوماتّ 84-45 ّأخر ّبالوحداتهناكّجدول

ّالمتطوعينّ الماديةّمثلّعددّالموظفينّوعدد
ّالمنظمة؛ّ ّأأعضاء ّوعدد ّالكيانات وعدد

لىّذلك،ّهناكّبعضّالمعلوماتّوباإلضافةّإ
بشأنّالحسابّالماليّواألصولّالمملوكةّمنّ

ّ.قبلّالمؤسسةّغيرّالهادفةّللربح
ّكتيبّ 84-41 ّفي ّللجداول ّكاملة ّتوصيفات توجد

ّ.الحسابّالفرعي
 فيما القومية الحسابات لنظام األخرى االعتبارات. د

 للرب  الهادفة غير بالمؤسسات يتعلق

رب  التي تخدم األسر المؤسسات غير الهادفة لل. 1
 المعيشية والحكومة

ّالمؤسساتّغيرّ 84-36 ّتضطلع فيّبعضّالبلدان،
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة
ّتلكّ ّلألسرّالمعيشية، بتوفيرّخدماتّمحددة
ّوجهّالخدماتّالتيّالّترىّالحكومةّتوفيرهاّجزءا ّ ّوعلى ّأخرى، ّبلدان ّوفي ّدورها؛ من

ّ ّقد ّالنامية، ّالبلدان ّالمؤسساتّالتحديد توفر
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّّغير

ّولكنهاّ ّتوفيرها ّالحكومة ّترغب خدمات
ّبذلك ّللقيام ّالكافية .ّببساطةّالّتملكّالموارد

ّكارثةّ ّأعقاب ّفي ّجدا ّواضحا ّذلك ويصبح
ّتكونّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ طبيعيةّعندما
ّناشطةّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي للربح

ّ.أعمالّاإلغاثةللغايةّفيّ
84-33 ّ ّالمضطلعة ّالوحدة ّكانت ّما ّبالعملوسواء

ّالقواعدّ ّعلى ّستعتمد ّمقيمة ّغير ّأو مقيمة
ّإجراءاتّ ّأن ّحيث ّاإلقامة؛ ّبشأن العادية
ّالتيّالّتؤديّإلىّتغلغلّ ّالسريعة االستجابة
طويلّاألمدّفيّالبلدّالجاريّمساعدتهّسوفّ
يتمّاعتبارهاّحينئذّغيرّمقيمة،ّوبالتاليّيقيدّ
ّتقدمّ ّالتي ّللوحدات ّاألم ّالبلدان ّفي اإلنتاج

ّعرضّالمساعداتّنفسهاّالمساعداتّوسيت م
ّخاللّ ّمن ّممولة ّوخدمات ّسلع كواردات

ّالتحويالت ّالمساعداتّ. ّاستمرت ّما ذا ّالمقدمةّوا  ّالوحدة ّفإن ّواحد ّعام ّمن ألكثر
ّوبالتاليّ ّمقيمة ّتعتبر ّسوف للمساعدات

ّ ّنطاق ّللربحّضمن ّالهادفة ّغير المؤسسات
ّالمتلقيةّ ّفيّالبلد ّالمعيشية ّاألسر التيّتخدم

ّللمساعدات ّفيهاّّوفي. ّتكون ّالتي الظروف
ّالمفيدّ ّمن ّيكون ّفقد ّهامة، ّالدولية اإلغاثة
التعرفّعلىّوتحديدّالمؤسساتّغيرّالهادفةّ
ّالخاضعةّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي للربح
ّالمؤسساتّ ّعن ّبمعزل ّاألجنبية للسيطرة
األخرىّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّ
ّمنّ ّالتبرعات ّتحديد ّجانب ّإلى المعيشية،

لخارجّبالنسبةّلكافةّالمؤسساتّغيرّالهادفةّا
ّ.للربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشية

المؤسسات غير الرسمية والمؤقتة غير الهادفة . 2
 للرب  التي تخدم األسر المعيشية 

ّمنّ 84-38 ّعدد ّينضم ّقد ّاألحيان، ّمن ّكثير في
ّالمعرفةّ ّموارد ّلحشد ّمعا  ّالمعيشية ّخاألسر ّأجل ّمن ّالتطوعية ّالعاملة دمةّوالقوى

ّ ّالمحلي؛ ّالتدريسّّوقدمجتمعهم ّذلك يشمل
فيّمدارسّغيرّرسميةّأوّتقديمّالمساعداتّ
ّبناءّ ّأو ّاآلبار ّأو ّالطرق ّإنشاء ّأو الطبية

وعندماّيتمّتوفيرّالخدماتّعلىّ.ّمدرسة،ّالخ
ّقيمةّ ّالتقيد ّفقط ّالعاملة ّالقوى أساس
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالنشاط لمخرجات

ّ.القومية
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ّمنش 84-34 ّعنها ّينتج ّإدراجّوعندما ّيتم آتّمادية،
ّقيمةّ ّوتقدر ّاإلنتاج؛ ّحدود ّفي النشاط
ّالمماثلةّ ّالمنتجات ّمع ّبالمقارنة المخرجات
ّأوعندماّ ،ّ ّاالقتصاد ّفي ّأخر ّمكان ّأي في
يضطرّإلىّتقديرهاّتبعا ّلمجموعّالتكاليفّيتمّ
ّالقوىّ ّمن ّللمدخالت ّالضمنية ّللقيمة تقدير

ّالعاملة ّالقوىّ. ّمن ّالمدخالت ّهذه وتعامل
ملةّعلىّأنهاّدخلّمختلطّإجماليّمتراكمّالعا

ّ ّأنهاّّالمعيشيةلألسر ّحينئذ ّيفترض التي
ّ ّبشراء"ستقوم ّالمنتج" ّتقومّ. ّقد ّالواقع، وفي

غالبا ّّ–بعدّذلكّبتحويلّالمنتجّلوحدةّأخرىّ ّ ّالحكومة ّتكون ّوالحفاظّّ–ما لصيانتها
ّعليها ّنظامّ. ّفي ّالتوصية ّفإن ّذلك، ومع

ّ ّالنحّ–الحساباتّالقومية ّفيّعلى ّالمبين و
هيّأنهّينبغيّمعاملةّمثلّّ–305ّ-3الفقرةّ

هذهّالمنظماتّعلىّأنهاّشراكاتّغيرّرسميةّ
ّتخدمّ ّللربح ّهادفة ّغير ّمؤسسات وليس

ّ.األسرّالمعيشية
ّالمعيشيةّ 84-33 ّاألسر ّمن ّمجموعة ّتعاونت إذا

إلنتاجّسلعّللبيعّوحتىّإذاّكانهدفّمنهاّهوّ
ّأصلّ ّعلى ّالعمل ّمقابل ّلدفع ّعلى القدرة
مجتمعيّفإنّذلكّالّيعاملّعلىّأنهّمؤسسةّ
ّفرديةّ ّمنشأة ّأنه ّعلى ّبل ّللربح ّهادفة غير

ّ.فيّقطاعّاألسرّالمعيشية
قدّتتواجدّالعديدّمنّالمجموعاتّالصغيرةّمنّ 84-38

ّبمثابةّ ّلتكون ّالمعيشية ّاألسر ّأو األفراد
ّوقدّ ّلتوزيعّالتكاليفّالمشتركة؛ وسيلةّعملية

ّ ّذلك ّّبكليكون ّمثل ّاحتس"بساطة اءّنادي
ّالقهوة ّترتيبّ" ّيكون ّقد ّأو ّالعمل ّمكان في

ّالمشاركةّ ّتتم ّخالله ّمن ّأكبر ّبشكل رسمي
ّالجماعيةّ ّأو ّتكاليفّالخدماتّالمشتركة في
ّسكنيةّ المقدمةّلجميعّالمستأجرينّفيّعمارة

ّوبالتساوي ّتكونّ. ّالمجموعات ّهذه ومثل
ّألغراضّ ّمنها ّأكثر ّعملية ألغراض

ّاقتصادية ّمؤسس. ّأنها ّعلى ّتعامل اتّوال
غيرّهادفةّللربحّكماّأنّأنشطتهاّالّتقيدّفيّ

ّالحساباتّالقومية ّنظام ّالتكاليفّ. ومثلّهذه
ّمنّ ّمدفوعة ّأنها ّعلى ّقيدها ّينبغي المتكبدة
ّالتكاليفّفيّ ّعليها ّتوزع ّالوحداتّالتي قبل

ّ.نهايةّاألمر
ّالوحدةّ 84-30 ّفإن ّالمصغر، ّالتمويل ّحالة في

ّأنّ ّجدا  ّالمرجح ّمن ّيكون ّللخدمة المقدمة

إماّشركةّأوّمنشأةّفردية؛ّوعلىّالرغمّّتكون
منّأنّصاحبّالمنشأةّقدّالّيحتفظّباألرباحّ
ولكنّيستخدمهاّفيّتوليدّقروضّجديدةّفهذاّ
ّللربحّ ّهادفة ّغير ّمؤسسة ّالوحدة ّيجعل ال
ّبالمؤسسةّ ّالخاص ّفالتعريف ّتلقائي، بشكل
غيرّالهادفةّللربحّليسّأنّالمالكينّيختارونّ

ّبلال ّاألرباح ّيسحبوا ّال ّقانونيا ّأن ّلهم ّيحق ّ.القيامّبذلك
ّمنّ 84-37 ّيكون ّقد ّالعملية، ّالممارسة ّواقع وفي

ّبشأنّ ّمعلومات ّوتصنيف ّتجميع الصعب
ّللربحّ ّالهادفة ّغير ّالرسمية المؤسساتّغير

ماّلمّتكنّالنتائجّّاألسرّالمعيشيةالتيّتخدمّ
ّاالهتمامّ ّيدركها ّحتى ّالكافية ّفيه ّبما مهمة

ّ.العام
لهادفة للرب  التي مخرجات المؤسسات غير ا. 3

 تخدم األسر المعيشية
تنتجّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ 84-35

ولكنّعادةّّ–األسرّالمعيشيةّسلعّوخدماتّ
ّلألسرّ ّتوفيرها ّيتم ّوالتي ّخدمات، ّتكون ما
ّبأسعارّ ّأو ّمجاني ّبشكل ّالفردية المعيشية
ّفمنّ ّومعّذلك، ّاقتصادية؛ ليستّذاتّداللة

ّ ّنظريا  ّهادفةّلّبالنسبةالممكن ّغير مؤسسة
للربحّتخدمّاألسرّالمعيشيةّأنّتوفرّخدماتّ

ومثالّعلىّذلكّمؤسسةّ.ّجماعيةّأوّمشتركة
ممولةّبشكلّجيدّتشاركّفيّالبحوثّوالتنميةّ

وتكونّمثلّ.ّولكنّتتيحّنتائجهاّبشكلّمجاني
ّغيرّ ّاإلنتاج ّفي ّمنخرطة ّالمؤسسات هذه
ّالسوقيّولكنّنظرا ّألنهاّغيرّمسيطرّعليهاّ ّقبل ّقطاعّمن ّضمن ّتقع ّفإنها الحكومة
ّتخدمّ ّالتي ّللربح ّالهادفة ّغير المؤسسات

وتعاملّقيمةّمخرجاتهاّعلىّ.ّاألسرّالمعيشية
ّنهائيّ ّنفقاتّاستهالكّنهائيّواستهالك أنها
فعليّمنّقبلّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ

 .التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّنفسها

ّغيرّ 84-31 ّالمؤسسات ّقبل ّمن ّالمقدمة الخدمات
ّالّ ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي ّللربح الهادفة
ّنفسّتكونّفقطّمماثلةّجدا ّلتلكّالخدماتّالمقدمةّ ّعلى ّتنطوي ّبل ّالحكومة، ّقبل من
ّمخرجاتهاّ ّقياس ّبشأن ّتقريبا  الصعوبات
واختيارّاألرقامّالقياسيةّالمناسبةّللسعرّلثبيطّ

ّمنتجاتها
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 مقدمة. أ
يعملّاالقتصادّويؤديّدورهّألنّالناسّتريدّسلعّ 83-3

ّللحصولّ ّللعمل ّاستعداد ّعلى ّوهم وخدمات
ّنشاطّ.عليها ّهناك ،ّ ّاألساسي ّالمستوى وعلى

ّالناسّ ّيعمل ّحيث ّالذاتي ّواالكتفاء ّ لإلعاشة
حّويتي.ّعلىّزراعةّالموادّالغذائيةّبغرضّاألكل

ّمنّ ّالمال ّلكسب ّفرصا  ّالتنمية ّمن ّنوع ّهذاّأي ّواستخدام ّاآلخرين ّلصالح ّالعمل خالل
ّعنّ ّتختلف ّقد ّوخدمات ّسلع ّشراء ّفي المال

ّ.تلكّالتيّقدّأنتجتهاّجهودّاليدّالعاملة
ّبعضّ 83-8 ّأن ّالمجتمع ّيدرك ّذلك، ّعلى وعالوة

ّعلىّ ّاالقتصاد ّفي ّالمشاركة ّيمكنهم ّال األفراد
ّوبالتاليّتعمل ّالنحو ّتحويالتّّهذا علىّإتاحة

ّسبيلّ ّعلى ّوللمرضى ّالسن ّولكبار للشباب
ّبهذهّ ّمضطلعا  ّيكون ّما ّوغالبا  المثال؛
ّبإعاد ّوالتيّتقوم ّالحكومة ّقبل ّةالتحويالتّمن
ّككل ّالمجتمع ّعن ّنيابة ّالدخل .ّتوزيع

وباإلضافةّإلىّذلك،ّقدّيتمّعملّالتحويالتّمنّ
ّقبلّ ّمن ّأو ّللربح ّالهادفة ّالمؤسساتّغير قبل

ّبناءا ّأعض ّأوّمنّقبلّالغير، ّوالتقليديةاءّاألسرّالممتدة ّالثقافية ّالتقاليدوالقيم ّعلى وبعضّ.
ّيستخدمونّ ّبل ّدخلهم ّكامل ّينفقون ّال األفراد

ّ.جزءا ّمنهّفيّاقتناءّثروة
ّالدخلّوأخيرا ،ّهناكّدخلّناشئّعنّملكيةّالثروة؛ّوفيّ 83-4 ّتراكم ّعن ّالثروة ّتنتج ّصورها، أبسط

(.ّربماّأجيالّسابقة)سابقةّالمكتسبّفيّفتراتّ
وتسفرّالثروةّعنّدخلّألنّاآلخرينّيرغبونّفيّ

وفيّنظامّ.ّاستغاللهاّويدفعونّمقابلّالقيامّبذلك
ّالمدفوعاتّ ّهذه ّمثل ّتسمى ّالقومية، الحسابات

ّالملكية ّبدخل ّتنتقلّ. ّأن ّيمكن ّالدخل، ومثل
ّ.الثروةّمنّمالكّلمالكّأخر

ّمح 83-3 ّعملية ّالقومية ّالحسابات ّنظام اسبيةّيوفر
كاملةّلكاملّالدخلّالمتراكمّلألسرّالمعيشيةّفيّ
ّيفسرّ ّكما ّالدخل؛ ّنوع ّبحسب ّالمفصلة الفترة
ّالسلعّ ّعلى ّالدخل ّهذا ّإنفاق ّكيفية بوضوح
والخدمات،ّتحويلهّإلىّآخرينّأوّاستخدامهّفيّ

ومعّذلك،ّوفيّحينّأنّ.ّحيازةّمزيدّمنّالثروة
ّحساباتّ ّتكون ّأن ّيضمن ّالحسابات تسلسل

ّاأل ّيبينّجميع ّال ّأنه ّإال ّمتوازنة ّالمعيشية سر
ّللمجموعاتّ ّبالنسبة ّالتوازن ّهذا ّيتحقق كيف

ّ.الفرعيةّمنّاألسرّالمعيشية
يدورّهذاّالفصلّحولّكيفيةّاستخدامّالمعلوماتّ 83-8

ّبشأنّقطاعّاألسرّ ّالحساباتّالقومية منّنظام
ّاألخرىّ ّالمصادر ّإلىّجنبّمع ّجنبا  سرّالمعيشيةّللبياناتّمنّأجلّتقصيّسلوكّاألالمعيشية

ّالتفصيل ّمن ّبمزيد ّعلىّ. ّهنا وينصبّالتركيز

ّالدخلّ ّأنماط ّأن ّوكيف ّالدخل ّاستخدام كيفية
ّالفرعية،ّ ّالقطاعات ّعبر ّتتباين واالستخدام
ّعلىّ ّوالثروة ّالدخل ّبين ّالترابط ّإلى اضافة

ّمفصل ّمستوى ّمنّ. ّاهتمام ّذات ّالتركيز وهذا
ّسواء ّحد ّعلى ّوالسياسية ّالتحليلية .ّالناحية

ّللسلوكّويم ّتماما  ّمختلفة ّرؤية ّذلك ثل
ّالحساباتّ ّلنظام االقتصاديّعنّالرؤيةّالسائدة

ّ.القوميةّحولّمسألةّكيفيةّإدرارّالدخل
 المنشآت الفردية. 1

كافةّاألسرّالمعيشيةّتقومّباستهالكّنهائيّكماّ 83-0
أنّجميعهاّسواءّبدرجةّأكبرّأوّأقلّفيماّبينهاّ

ّل ّالمعيشية ّاألسرة ّأن ّغير ّتراكم يسّتباشر
ّباإلنتاج ّتقوم ّأن ّبالضرورة ّحدّ. ّأقصى لى ممكن،ّتعاملّأنشطةّاإلنتاجّداخلّنطاقّاألسرّوا 

ّأحدّ ّفي ّوتدرج ّشركات، ّكأشباه المعيشية
ّبقيةّ ّعن ّمنفصلة ّوتكون ّالشركات قطاعات

ّالمعيشية ّاألسر ّموضحّ. ّهو ّوكما ّذلك، ومع
ّ ّالفقرات 388ّّ-3في ّشبه387ّ-3إلى ّفإن ،

ّع ّإنشائها ّفقط ّيمكن ّتتواجدّالشركة ندما
ّذلكّ ّفي ّبما ّالحسابات ّمن ّكاملة مجموعة
ّبشأنّ ّومعلومات ّالعمومية ّالميزانية مدخالت

ّالشركة ّشبة ّمن ّالدخل ّسحوبات ّأغلبّ. وفي
ّيعملّ ّالذي ّالمهني ّحالة ّفي ّوالسيما األحيان،
ّأنشطةّ ّعن ّكاملة ّمعلومات ّتتاح ّقد بمفرده،
اإلنتاجّولكنّقدّيكونّمنّغيرّالممكنّالفصلّ

ّتدفقا ّوالتحويالتّبين ّاألخرى ّالدخل ت
والمعامالتّالماليةّالمرتبطةّبنشاطّاإلنتاجّعنّ

وفيّ.ّتلكّالخاصةّباألسرّالمعيشيةّبشكلّعام
ّالحالةّفضال ّعنّالحاالتّالتيّتكونّفيهاّ هذه
المعلوماتّبشأنّنشاطّاإلنتاجّغيرّكاملة،ّفإنّ

ّ.المنشأةّالفرديةّتبقىّجزءّمنّاألسرةّالمعيشية
نّإنشاءّشبهّشركةّوفصلهاّعنّحتىّعندماّيمك 83-7

ّاألسرةّ ّفإن ّالمعيشية ّاألسرة ّحسابات بقية
ّفرديةّ ّمنشأة ّتضم ّتزال ّال ّتكون ّقد المعيشية
ّفيّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّأخر؛ ّبنشاط مرتبطة
ّبإمكانّ ّيكون ّقد ّمعينة ّمعيشية ّأسرة نطاق
شخصّماّأنّيفصلّاألنشطةّالخاصةّبإصالحّ

أخرّالمركباتّولكنّقدّالّيكونّبإمكانّشخصّ
ّبقيةّ ّعن ّللبيع ّالطعام ّتوفير ّأنشطة فصل

ّالمعيشية ّاألسرة ّأنشطة ّذلك،ّ. ّعلى وعالوة
ّأيةّ ّالتيّليسّلديها العديدّمنّاألسرّالمعيشية
ّفرديةّ ّمنشأة ّتشمل ّسوف ّأخرى ّإنتاج أنشطة
تقدمّخدماتّسكنيةّمنّمساكنّمشغولةّمنّقبلّ
ّ.مالكيهاّومنّخاللّتوظيفّطاقمّعمالةّمحلية

83-5 ّ ّمثلما ّبهّتماما  ّالقيام ّيتم ّإنتاج ّهناك ّيكون قد
فيّنطاقّقطاعّاألسرّالمعيشيةّفقدّيكونّهناكّ
ّالمنشآتّ ّلهذه ّعاملة ّيد ّيوفرون ّأناس أيضا 
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ّالذينّ ّالمعيشية ّاألسر ّأفراد ّويسمى الفردية؛
ّلحسابهمّ ّبالعاملين ّفردية ّمنشأة ّفي يعملون
ّبالدخلّالمختلطّوليسّ الخاصّوتسمىّأجورهم

ّبتعويضاتالعاملين ّيكونونّوا. ّال ّالذين ألفراد
أعضاءّفيّاألسرّالمعيشيةّوالذينّيعملونّفيّ

ّ–ومنّالمحتملّ.ّمنشأةّفرديةّيكونونّموظفين
أنّتدفعّالمنشأةّّ–ولكنّليسّمنّالمرجحّدائما ّ

كماّأنهّمنّ.ّلقاءّضمانّاجتماعيّلهؤالءّالناس
أنّاألسرةّّ–ولكنّمنّغيرّالمرجحّّ–المحتملّ

ّ ّمنافع ّتعرض ّقد ّاجتماعيّالمعيشية ضمان
ّ.أخرىّلموظفيها

ّنطاقّ 83-1 ّفي ّالعمل ّحول ّإضافية ّمناقشة هناك
ّعشرّ ّالتاسع ّالفصل ّفي ّالمعيشية األسر

 .والخامسّوالعشرين

83-36 ّ
المشاكل المرتبطة بتقسيم األسر المعيشية إلى . 2

 قطاعات فرعية
ّاألسرّ 83-33 ّقطاع ّوتصنيف ّتفصيل ّصعوبة تنشأ

ّ.المعيشيةّلعددّمنّاألسباب
ّي .أّ ّالدخل ّأن ّولكنّأوالها ّاألفراد ّقبل كتسبّمن

ّ.االستهالكّيتمّمنّقبلّاألسرّالمعيشية
ّأساسّ .بّ ّإيجاد ّالصعب ّمن ّيكون ّأنه ثانيها

ّالفرعيّلألسرّالمعيشيةّبحيثّتتصرفّ للتقسيم
ّبصورةّ ّفرعي ّقطاع ّكل ّفي ّالمعيشية األسر
ّكانتّ ّإذا ّوحتى ّبينها؛ ّفيما ّمماثلة وبطريقة
ّفإنّ ّواسع، ّنطاق ّعلى ّمتشابهة ّدخلها أنماط
ذاّماّتمّالجمعّبينّذلكّوماّ.ّاألسرّالمعيشيةأنماطّإنفاقهاّقدّيختلفّتبعا ّلعددّوعمرّأعضاءّ ّفيّوا  ّتشابه ّعدم ّذلك ّعن ّيتمخض ّقد سبق،

 .مستوىّالدخل

ّالخاصةّ .جّ ّالبيانات ّبمصدر ّيتعلق ّالثالث السبب
ّتردّ ّوعادة ّالمعيشية؛ ّاألسرة نفاق ّوا  بدخل
ّمسوحّ ّخالل ّمن ّالشركات ّبشأن المعلومات

ّمنّالم ّالحكومة ّبشأن ّالمعلومات ّوترد نشآت
ّالمصادرّشاملةّ.ّخاللّالمصادرّاإلدارية وهذه

ّالمصدرّ ّهي ّكبير ّبشكل ّوتكون ّما ّحد إلى
الوحيدّأوّعلىّاألقلّالمصدرّالرئيسيّللبياناتّ

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّتغذي ّالتي وتستقىّ.
ّمسوحّ ّمن ّالمعيشية ّباألسر ّالمتعلقة البيانات

ن ّوا  ّلدخل ّأنّميدانية ّغير ّالمعيشية ّاألسر فاق
هذهّالمسوحّتقومّعلىّعيناتّأصغرّوقدّتكونّ
منّالصعبّالتوفيقّبينّالبياناتّالمستقاةّمنهاّأقلّتواترا ّمنّمسوحّالمنشآت،ّوبالتاليّقدّيكونّ
ّمنّ ّللدخلّواإلنفاقّالتيّتنشأ ّالكلية والمجاميع

ّ.القيودّالمحاسبيةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
 لبنية الفص. 3

يمكنّالنظرّإلىّقطاعّاألسرّالمعيشيةّبعددّمنّ 22-52
ّاالهتمامّ ّكان ّإذا ّلما ّتبعا  ّالمختلفة باألساسّعلىّنوعّاإلنتاجّالذيّتتعهدّبهّاألسرّالطرق
ّأوّ ّتكتسبه ّالتي ّالدخل ّنوع ّعلى ّأو المعيشية
ّلالعتباراتّ ّونظرا  ّ؛ ّاالستهالك ّأنماط ّالسهلّعلى ّمن ّليس ّفإنه ّالذكر، ّالسالفة المختلفة

ّمنّالتّو ّواحدة ّحاسمة ّمجموعة ّإلى صل
ّالمعيشية ّلألسر ّالفرعية ّالقطاعات ويتمّ.

ّوراءّ ّوالعملية ّالنظرية ّاألسباب استعراض
ّب ّالقسم ّفي ّالصعوبات ّاستعراضّ. ويرد

ّفيّالقسمّ ّوالممكنة ّالمحتملة للقطاعاتّالفرعية
(ّدّ،ّهـّ،ّو)وتتطرقّاألقسامّالثالثةّالتاليةّ.ّج

جين،ّوكمستهلكين،ّبدورهاّلألسرّالمعيشيةّكمنت
ّالمعيشية ّاألسر ّولدخل ّاألخيرّ. ّالقسم ويتناول

–ّّ ّز ّوتدفقاتّّ–القسم ّالمعيشية ّاألسر ثروة
ّ.الدخلّذاتّالصلة

 البنية التركيبية والقطاعية لألسر المعيشية. ب
 تعريف األسرة المعيشية. .

ّاألسرةّ 22-50 ّبتعريف ّبالتذكير ّالبدء ّالمفيد من
ّ ّمن ّالفقرات ّفي ّالوارد إلى526ّّ-2المعيشية

ّعلى2-511ّ ّالمعيشية ّاألسرة ّتعرف ّحيث ؛
ّيتشاركونّ ّالذين ّاألشخاص ّمن ّمجموعة أنها
ّيحشدونّ ّوالذين ّالمعيشي، ّالسكن ّنفس في

ّ ّّ–بعض ّكل ّوالذينّّدخلهمّ–أو وثرواتهم،
ّوالخدماتّ ّالسلع ّمن ّمعينة ّأنواع يستهلكون
بشكلّجماعيّأوّمشترك،ّبشكلّرئيسيّبالنسبةّ

ّوالغذاء ّللسكن ّيكونّّوبشكل. ّأن ّينبغي عام،
لكلّعضوّفيّاألسرّالمعيشيةّحقّفيّالمواردّ

وعلىّاألقلّالبدّمنّ.ّالجماعيةّلألسرةّالمعيشية
اتخاذّبعضّالقراراتّالمؤثرةّعلىّاالستهالكّأوّ
غيرهاّمنّاألنشطةّاالقتصاديةّلألسرةّالمعيشيةّ

ّ.ككل
83-33 ّ ّمفهوم ّيتزامن ّما ّمعّّاألسرةغالبا  المعيشية

ّأن ّغير ّاألسرةّّالعائالت؛ ّنفس أعضاء
ّيكونواّ ّأن ّبالضرورة ّليس ّالواحدة المعيشية
منتمينّلنفسّالعائلةّطالماّكانّهناكّدرجةّمنّ

ّواالستهالك ّالموارد ّفي ّالتشارك ّتكونّ. وقد
ّمجموعةّ ّوتأخذ ّحجم ّبأي ّالمعيشية األسر
متنوعةّواسعةّمنّاألشكالّالمختلفةّفيّمختلفّ

ّ ّللتقاليد ّتبعا  ّالثقافات ّأو والدينّالمجتمعات
ّوالتاريخّ ّالجغرافية ّوالطبيعة ّوالمناخ والتعليم
.ّوغيرّذلكّمنّالعواملّاالجتماعيةّاالقتصادية

ّقبلّ ّمن ّالمطبق ّالمعيشية ّاألسرة وتعريف
إحصائييّالمسوحاتّالذينّعلىّدرايةّبالظروفّ

يبدوّّ–االجتماعيةّاالقتصاديةّداخلّبلدّمعينّ
ّ ّبمفهومّاألسرة ّوثيقا  المعيشيةّأنهّيرتبطّارتباطا 

ّالقومية،ّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّمعرف ّهو كما
ّالدراساتّ ّإحصائيي ّأن ّمن ّبالرغم وذلك
ّدقةّ ّأكثر ّمعايير ّيضيفون ّقد االستقصائية

ّ.وعمليةّداخلّنطاقّبلدّمعين
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ّنفسّ 83-38 ّداخل ّيعيشون ّالذين ّالمحليين الموظفين
ّيشكلونّ ّال ّعملهم ّصاحب ّمثل ّمثلهم المباني

عملهمّحتىّّجزءا ّمنّاألسرةّالمعيشيةّلصاحب
ّكأجورّ ّوالوجبات ّاإلقامة ّلهم ّيوفر ّكان ن ّالمدفوعيّوا  ّالمحليين ّللموظفين ّيكون ّوال عينية؛

حقّفيّالمواردّالجماعيةّ(ّيعملونّبأجر)األجرّ
ّيتمّ ّوال ّعملهم، ّألصحاب ّالمعيشية لألسر
ّمعّ ّيستهلكونها ّالتي ّواالقامة ّالطعام تضمين

ّعملهم ّأصحاب ّاستهالك ّينبغيّ. وبالتالي،
ّمعيشيةّمعام ّألسر ّينتمون ّأنهم ّعلى لتهم

ّ.منفصلةّعنّأصحابّعملهم
ّفيّ 83-30 ّدائم ّبشكل ّيعيشون ّالذين األشخاص

ّفيّ ّسيقيمون ّبأنهم ّيتوقع ّالذي ّأو مؤسسة،
ّ ّمحددة ّغير ّأو ّجدا  ّطويلة ّلفترة ّ–مؤسسة

ّمعيشيةّ ّألسرة ّمنتمين ّأنهم ّعلى يعاملون
أوّبقدرّّ–مؤسسيةّواحدةّعندماّالّيكونّلديهمّ

استقالليةّالتصرفّأوّالقرارّفيّّ–كرّيكادّالّيذ
ّاألمثلةّ ّبعض ّيلي ّوفيما ّاالقتصادية؛ األمور
ّمعيشيةّ ّألسر ّالمنتمين ّاألشخاص على

ّ:مؤسسية
ّفيّ .أّ ّيعيشون ّالذين ّالدينية ّالجماعات أعضاء

ّاألديرةّأوّماّشابههاّمنّالمؤسسات؛
ّفيّ .بّ ّطويلة ّلفترات ّالمقيمين المرضى

ّ ّالمستشفيات ّذلك ّفي ّبما النفسيةّالمستشفيات،
ّأوّالعقلية؛

ّالسجناءّالذينّيقضونّفتراتّعقوبةّطويلة؛ .جّ
ّدورّ .دّ ّفي ّدائم ّبشكل ّيعيشون ّالذين ّالسن كبار

ّ.التقاعدّأوّالمسنين
ومنّناحيةّأخرى،ّفإنّاألشخاصّالذينّيدخلونّ 83-37

ّأوّ ّالنقاهة ّدور ّأو ّالعيادات ّأو المستشفيات
الخلواتّالدينيةّأوّماّشابهّذلكّمنّالمؤسساتّ
ّأوّ ّمدارس ّيحضرون ّوالذين ّقصيرة، لفترات
ّيقضونّ ّالذين ّأو ّداخلية، ّجامعات ّأو كليات

جميعهمّينبغيّمعاملتهمّّ–فتراتّعقوبةّقصيرةّ
سرّالمعيشيةّالتيّينتمونّإليهاّكأعضاءّفيّاأل

ّ.عادة
 اإلقامة. 2

ّفيّ 83-35 ّمقيمة ّتكون ّالمعيشية ّاألسر جميع
ّعلىّ ّحازت ّظاهرة ّهناك ّأن ّغير االقتصاد؛
ّبشخصّ ّتتعلق ّالتي ّتلك ّوهي ّمتزايد اهتمام

يحولّمبالغّكبيرةّلألسرةّّ–ولكنّليسّبالضرورةّغالبا ّماّيكونّعضوّفيّأسرةّمعينةّّ–بالخارجّ
ّا ّفي ّالمحليالموجودة ّ)القتصاد ّنفسّ. تتواجد

ّالمناطقّ ّبين ّالواحد ّالبلد ّداخل ّأيضا  الظاهرة
ّالمثال ّسبيل ّعلى ّوالريفية ّالحضرية ويمكنّ(.

ّللخارجّ ّينتقلون ّالذين ّالناس ّجانب ّإلى النظر

كاستجابةّمنهمّالحتماالتّعملّأفضلّعلىّأنهّ
ّجديرّ ّجانب ّوهو ّالعولمة ّمن ّأخر ّ.برصدهوجها 

 الفرعيةتحديد القطاعات . 3
ّصعوبةّتصنيفّ 83-31 ّتنشأ ّلوحظّفيّالمقدمة، وكما

ّمنّ ّلعدد ّالمعيشية ّاألسر ّقطاع وتفصيل
األسباب؛ّوأولّهذهّاألسبابّأنّالدخلّيكتسبّ
ّقبلّ ّمن ّيتم ّاالستهالك ّولكن ّاألفراد ّقبل من

ّالمعيشية ّاألسر ّاألسرّ. ّكافة ّأن ّحين وفي
المعيشيةّتضمّكافةّاألفرادّإالّأنهّمنّالصعبّ

بينّمتلقينّمعينينّللدخلّومجموعاتّجدا ّالربطّ
ّمعينة ّأسرّمعيشية ومنّالممكنّوضعّجدولّ.

ّاألفرادّ ّوأنواع ّالمكتسب ّالدخل ّأنواع ليعرض
كماّأنهّمنّالممكنّأيضا ّ.ّالذينّيحصلونّعليه

ّولنمطّ ّالمعيشية ّاألسر ّألنواع ّجدول وضع
ّمنها ّكل ّاستهالك ّالخاصّ. ّالوضع ّفي وفقط

ّل ّحيثّيتواجدّكاسبّواحد لدخلّلكلّأسرةّجدا 
حينئذّيمكنّ(ّومصدرّواحدّفقطّللدخل)معيشيةّ

ّالمعيشيةّ ّاألسرة ّنوع ّمع ّالدخل ّنوع ّيتقابل أن
ّالدخلوخالفا ّلذلكّتصنفّاألسرّالمعيشيةّلفئاتّتبعا ّ ّلنوع ّبتلكّ. ّالمشكلة ّهذه ّمقارنة ويمكن
ّولكنّفيّ ّبجداولّالعرضّواالستخدام، المتعلقة

يّالصناعاتّحينّأنهّمنّالممكنّالتثبتّمنّأ
ّبينّ ّطبيعية ّعالقة تنتجّأيّالمنتجاتّالّتوجد
األفرادّكمتلقينّأوّمستفيدينّمنّالدخلّواألسرةّ
ّتجميعّ ّيتم ّعندما ّلها ّينتمون ّالتي المعيشية
األسرّالمعيشيةّعلىّأساسّأيّمعيارّبخالفّ

ّ.المصدرّالرئيسيّللدخل
ّمنّ 83-86 ّالدخل ّتدفقات ّربط ّمحاولة ّمشكلة تمثل

ّالحساباتّالقّو ّمرغوبّفيهاّنظام ّبمجموعة مية
ّأصعبّ ّأحد ّالمعيشية ّاألسرة ّخصائص من
جوانبّإنشاءّمصفوفةّمحاسبةّاجتماعية؛ّوفيّ
ّالرجوعّ ّالضروري ّمن ّيكون ّاألحيان ّمن كثير
ّالصلةّ ّذات ّالدخل ّبين ّللتوفيق ّالنمذجة إلى
ّباألسرّ ّالصلة ّذات ّواالستهالك باألفراد

ّ.المعيشية
83-83 ّ ّتجانس ّبمدى ّالثانية ّالمشكلة األسرّتتعلق

ّلتفصيلّ ّمتنوعة ّمعايير ّتستخدم ّوقد المعيشية؛
ّالتأكيدّ،ّولكنّأيا ّ(مبينّفيّالقسمّج)وتصنيفّالقطاعّ ّالصعب ّفمن ّالمستخدم ّالمعيار كان

ّنموذجيّ ّسلوك ّهو ّالعينة ّسلوك ّأن على
ّللكل ّبالنسبة ّنصادفهاّ. ّال ّعادة ّصعوبة وهذه

ّعلىّسبيلّ فيّالتصنيفاتّوالمسوحّالصناعية؛
ّإذا ّّالمثال، ّيغطي ّمسح ّهناك في86ّّكان

ّمعينةّ ّفيّصناعة ّالشركاتّالعاملة ّمن المائة
ّنمطّ ّنفترضّبأن ّأن ّالمعقول ّمن ّيكون فربما

ّقامتّمنشأةّ.ّاإلنفاقّهوّنمطّنموذجي ّما ذا ّمستوىّوا  ّفإن ّالتشغيلية ّدورتها ّبمضاعفة ما
ّيتضاعفّ ّأن ّالمحتمل ّمن ّالوسيط االستهالك

ّالّيتغير ّقد ّولكنّتكوينها ّكثيراّ ّتقريبا ، وتكونّ.
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ّفيّ ّكبير ّبشك ّمحاطة ّاالفتراضات ّهذه مثل
ّالمعيشية ّاألسر ّمجموعات ّحالة ّذلكّ. ويمثل

ّاستخدامّ ّالصعب ّمن ّيكون ّحيث ّأخر ّمزيدّمجاال  ّبدون ّللتحليل ّاجتماعية ّمحاسبة مصفوفة
ّالمرةّ ّولكنّفيّهذه ّإلىّالنمذجة، منّااللتجاء
ّاألسرّ ّمجموعات ّاستجابة ّكيفية لتحديد

ّ.لمحفزاتّمختلفةالمعيشيةّ
ّالشركاتّ 83-88 ّبقطاعات ّالمتعلقة ّالمعلومات تستمد

منّالمسوحات؛ّوتعرفّمجاميعّاألسرّالمعيشيةّ
ّفيّ ّالمحاسبية ّالوحدات ّمن ّواإلنفاق للدخل

ّالحسابات ّتسلسل ّأنّ. ّصحيحا  ّكان ولئن
ّالخاصةّ ّالمسوحات ّمن ّالمستمدة المعلومات
ّاألحيانّ ّبعض ّفي ّتكشف ّقد باألسرالمعيشية

ّأخطاء ّالعكسّّعن ّأو ّالصناعة ّبيانات في
ّهوّ ّذلك ّمن ّإشكالية ّاألكثر ّأن ّإال صحيح
ّالمعيشيةّ استقاءّمعلوماتّمنّمسوحاتّلألسر

أنماطّاإلنفاقّلدىّّ–علىّسبيلّالمثالّّ–حولّ
ّبأنّ ّواالفتراض ّالمعيشية ّاألسر ّمن مجموعة
ّيتصرفونّ ّللمجموعة ّاآلخرين ّاألعضاء جميع

ّالطريقة ّبنفس ّغالباّ . ّالسبب، ّيذكرّّولهذا ما
ّممارسةّ ّأنه ّعلى ّالمعيشية ّاألسرة نفاق ّوا  ّالمجاميعّدخل ّمع ّالتكامل ّيكون ّوال ّبذاتها، قائمة
ّكثيرةّ ّأحيان ّفي ّجزءا  ّللحساباتّالقومية ّمنّالكلية ّالكاملة ّالمجموعة ّوتصنيف ّتجميع من
ّمعّ ّالوضع ّهو ّمثلما ّتماما  ّالقومية ّللمنشآتالحسابات ّالميدانية ّالمسوحات ّأجلّ. ومن

ّالمنوالّاس ّهذا ّعلى ّالحال ّيكون ّلماذا تكشاف
ّمنّ ّبعض ّإلى ّبإيجاز ّننظر ّأن ّالمفيد فمن
ّمعّ ّالتجربة ّخالل ّمن ّالمصادفة المشكالت

ّ.مسوحاتّاألسرّالمعيشية
 الدراسات االستقصائية لألسر المعيشية. 4

ّاألسرّ 83-84 ّقطاع ّوتفصيل ّلتجزئة ّمحاولة أية
ّعلىّ ّمعتمدة ّتكون ّأن ّالمرجح ّمن المعيشية

نفاقّاألسرةّالمعيشية؛ّبيدّأنّمسوحاتّ ّإحصائييّلدخلّوا  ّقبل ّمن ّالمطبقة ّالسائدة القواعد
ّالمحاسبينّ ّقبل ّمن ّالمطبقة ّوتلك المسوحات

ّنفسها ّهي ّدائما  ّليست ّالقوميين ّسبيلّ. فعلى
ّأسرةّ ّإلنفاق ّالمسوحات ّتشمل ّال ّقد المثال
ّللمساكنّ ّالمحتسب ّلإليجار ّتقديرات معيشية

ّمالكيها ّقبل ّمن ّالذاتيّّالمشغولة ّلإلنتاج أو
ّالشخصي ّلالستخدام ّبعضّ. ّالدخل ّيقيس وقد

الضريبةّويقيسّاإلنفاقّعلىّأساسّنقديّوليسّ
ّاالستحقاق ّأساس ّعلى ّمنشوراتّ. ّأعدت وقد

ّولوضعّ ّاالختالفات ّهذه ّمثل ّلفحص متنوعة
ّبياناتّ ّبين ّالتوفيق ّكيفية ّحول توصيات
ّالقومية ّالحسابات ّمتطلبات ّوبين .ّالمسوحات

لّبهذهّالمسألةّعلىّوجهّالخصوص؛ّوفيماّيتص
التقريرّالنهائيّوالتوصياتّالنهائيةّالصادرةّعنّ
مجموعةّمنّالخبراءّفيّإحصاءاتّدخلّاألسرّ

ّ ّ)المعيشية ّكانبيرا، ّودخلّ(8663مجموعة ،

ّ ّالمعيشية نفاقّاألسر ّالدولية،ّ)وا  ّالعمل منظمة
8664.)ّ

ّ
ّلألسرّ 83-83 ّالمسوحات ّبشأن ّرئيسية ّمشكلة ثمة

ّ ّوهي ّبالنسبةّالمعيشية ّجدا  ّالشائع ّمن للمستجيبينّأنّيقدرواّدخلهمّبأقلّمنّقيمتهّأوّأنه
ّوقدّ ّدخلهم؛ ّعن ّدقيقة ّغير ّمعلومات يوردون
ّعدمّ ّيكونّمجرد ّقد ّأو ّمتعمدا  ّ.فهمّلماّينبغيّإدراجهّأوّللسهويكونّذلكّأمرا 

وبصورةّمماثلة،ّبعضّبنودّاالستهالكّعادةّماّ 83-88
ّاإل ّوالسيما ّعنها، ّاإلبالغ ّعلىّيساء نفاق

ّفيّ ّيفرط ّأخرى، ّناحية ّومن ّوالتبغ؛ الكحول
اإلبالغّعنّاستهالكّبعضّالمواد؛ّعلىّسبيلّ
ّكانّمسحّيسألّحولّاإلنفاقّعلىّ ّإذا المثال،
ّالمستجيبّ ّتذكر ّعلى ّباالعتماد ّالمعمرة السلع
ّالثالثةّ ّأو ّالسنتين ّمدى ّعلى ّإنفاقه ّتم ّقد لما

ةّالتيّسنواتّالماضيةّفغالبا ّماّيقدرّالناسّالفتّر
ّمنّ ّبأقل ّالمشتريات ّهذه ّتمت ّأن ّمنذ مضت
الفترةّالحقيقيةّوسوفّيذكرونّمزيدّمنّاإلنفاقّ
ّأكثرّمماّكانّالحالّفعليا ّعليه .ّفيّهذهّالفترة

ّالظاهرةّالّتنطبقّفقطّعلىّالبنودّالكبيرةّ وهذه
ّالمشترياتجدا ّمنّاإلنفاق؛ّفقدّأفيدّبأنّالمسوحاتّلألسرّ ّبأن ّاقترحت ّقد ّفرشّّالمعيشية من

أعلىّمراتّعدةّّ–علىّسبيلّالمثالّّ–األسنانّ
ّالمحالتّ ّبها ّأفادت ّالتي ّبالمبيعات مقارنة

ّ.التجارية
ّقلقّ 83-80 ّمصدر ّاالستجابة ّعدم ّمشكلة وتمثل

ّنظرا ّ ّالمعيشية ّلألسر ّالمسوحات ّفي ّاألسرّواهتمام ّمن ّبعض ّأن ّجدا  ّالمحتمل ّمن ّأنماطّألنه ّلديها ّاالستجابة ّترفض ّالتي المعيشية
نفاقّمختلفةّعنّالمستجيبين؛ّعلىّسبيلّدخ ّالناسّذاتّالدخولّالناشئةّعنّأنشطةّلّوا  المثال،

ّفيّغيرّمشروعةّقدّيكونونّمترددينّجدا ّعنّذكرّ ّالمشاركة ّعدم ّيختارون ّوقد معلومات
ّالمسح ّبالنسبةّ. ّالشائع ّمن ّمماثلة، وبصورة

ّوأدنىّ ّأعلى ّفي ّالموجودة ّالمعيشية لألسر
ّحذفه ّيتم ّأن ّبسببّالتوزيع ّسواء ّالمسح ّمن ا

ّ.التصميمّأوّعلىّأساسّالتطبيقّالعملي
يمكنّأنّيتمّتصميمّالمسوحاتّالخاصةّبألسرّ 83-87

ّقدّ ّللتحققّمنّوتقصيّظواهرّمعينة المعيشية
ّالرئيسيّ ّاالهتمام ّمحل ّبالضرورة ّتكون ال
للحساباتّالقومية؛ّعلىّسبيلّالمثال،ّقدّتكونّ
ّفيّ ّالمنخفض ّالدخل ّكاسبي ّعلى مقتصرة

ّالحضريةالمن ّاطق ّهذهّ. ّأن ّحين وفي
ّليستّ ّأنها ّإال ّللغاية ّومفيدة ّقيمة المعلومات
ّللحساباتّالقومية ّتجميعية ّأرقام ّإليجاد .ّكافية

ّالتغطيةّ ّكانت ّإذا ّحتى ّاألوقات ّبعض وفي
ّالذيّ ّبالقدر ّالعينة ّتكونّحجم ّفقد ّماّأكثرّشموال  ّغرار ّعلى ّوتصنيف ّتفصيل ّبإجراء يسمح
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ّا ّنظام ّفي ّفيه ّمرغوب ّالقوميةهو .ّلحسابات
ّنمطّ ّتحديد ّينبغي ّأنه ّندرك ّأن ّالمهم ومن
ّقبلّإجراءّ ّلقطاعاتّفرعية ّللتقسيم مرغوبّفيه
المسحّللتأكدّمنّأنّالخصائصّالمرغوبّفيهاّ

ّ.ستكونّممثلةّبماّفيهّالكفايةّفيّعينةّالمسح
 تقسيم األسر المعيشية إلى قطاعات فرعية. ج
 منظور اإلنتاج. 1

التحققّمنّإمكانيةّتقسيمّّثمةّاعتبارّأولّوهو 83-85
ّتبعا ّ ّفرعية ّقطاعات ّإلى ّالمعيشية األسر
النخراطهاّفيّاإلنتاج؛ّويمكنّالقيامّبذلكّبإتباعّ
ّوالعشرينّ ّالخامس ّالفصل ّفي ّالمبين النمط
للتعرفّعلىّوتحديدّنشاطّاإلنتاجّغيرّالرسميّ
ّبهاّ ّتضطلع ّالتي ّاإلنتاج ّنشاطات ّمن وغيره

ّ.األسرّالمعيشية
ّاأل 83-81 ّالمعيشيةّوالتقسيم ّاألسر ّفصل ّهو ول

ّتشمل ّالتي ّالمعيشية ّاألسر ّوتلك ّالمؤسسية
منشأةّفرديةّعنّتلكّالتيّالّتحتويّعلىّمنشأةّ
فردية؛ّبعدّذلك،ّوبصورةّمباشرة،ّيتمّتحديدّتلكّ
ّاإلنتاجيّ ّنشاطها ّيكون ّالتي ّالمعيشية األسر
ّمحليينفقطّمرتبطا ّبصاحبّالمساكنّأوّبعملّموظفينّ ّالمعيش. ّيتمّواألسر ّقد ّتتبقى ّالتي ية

ّأخرىّإلىّتلكّ ّمرة ّتقسيمها توظفّّالتيإعادة
ّوتلكّالتيّالّ ّالفردية ّللعملّفيّمنشأتها عمالة

ّبذلك ّتقوم ّبشأنّ. ّالفصل ّفي ّمبين ّهو وكما
ّعلىّ ّقدما  ّالمضي ّفعند ّالرسمي، ّغير القطاع
ّيكونّ ّبعضّاألحيان ّفي ّالخطوات ّهذه هدي
ّالمنشأ ّنشاط ّنوع ّتحديد ّفيه ّالمرغوب ةّمن

ّالنشاطّالزراعيّبصورةّ ّتحديد ّوخاصة الفردية،
ّ.منفصلةّعنّاألنواعّاألخرىّمنّالنشاط

ّكافةّ 83-46 ّفإن ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّنطاق في
ّمعاملتهاّ ّيمكن ّالتي ّالمعيشية ّاألسر منشآت
ّلألصولّكأشباهّشركاتّنظرا ّألنّلديهاّمجموعاتّكاملةّ ّملكيتها ّتعرض ّالتي ّالحسابات من

ّا) ّعن ّمنفصل ّباألسرةّبشكل ّالخاصة ألصول
ّلها ّتنتمي ّالتي ّالمعيشية ّسحبّ( ّعن فضال 

ّ ّلمالكيها ّأحدّّ–الدخل ّضمن ّتصنيفها يتم
األسرّّمنشآتويختلفّعددّ.ّقطاعاتّالشركات

ّشركاتّ ّكأشباه ّمعاملتها ّيمكن ّالتي المعيشية
ّ ّالمعيشية ّاألسر ّقطاع ّمن ّتحذف ّ–وبالتالي

المعلوماتّالمحاسبيةّوالمصادرّالمتاحةّللتعرفّيختلفّاختالفا ّكبيرا ّمنّبلدّلبلدّأخرّتبعا ّلتوافرّ
علىّوتحديدّثملّهذهّالمنشآتّومنّثمّمعاملتهاّ

ّ.علىّأنهاّأشباهّشركات
ّاألسرّ 83-43 ّتحديد ّالممكن ّمن ّأنه ّمن ّالرغم على

ّقبلّ ّالمشغولّمن ّالتيّيكونّمسكنها المعيشية
شأتهاّالفرديةّإالّأنهّفيّكثيرّمالكهّفقطّهوّمن

ّأخرىّّمن ّفردية ّمنشأة ّتتخذ ّسوف الحاالت
ّمالكيها ّ ّقبل ّمن ّمشغولة ّكمساكن مساكنها

أيضا ؛ّوفيّحينّأنهّمنّوجهةّنظرّاإلنتاجّمنّ
الممكنّالفصلّبينّاألنواعّالمختلفةّمنّأنشطةّ
ّككلّ ّالمؤسسية ّللوحدة ّبالنسبة ّأنه ّإال اإلنتاج

ّ.اّالفصلليسّمنّالممكنّإجراءّهذ
فيّمعظمّالبلدان،ّالعديدّمنّاألسرّالمعيشيةّالّ 83-48

ّيتمّ ّعندما ّولذلك ّفردية ّمنشآت ّلديها يكون
ّالذيّ ّلإلنتاج ّتبعا  ّفرعية ّقطاعات ّإلى ّاألسرّالتقسيم ّتلك ّفإن ّالمعيشية ّاألسر ّبه تقوم
ّيتمّ ّفردية ّمنشآت ّلديها ّليس ّالتي المعيشية

ّواحد ّفرعي ّقطاع ّفي ّمعا  ّتجميعها والعاملّ.
ّاألسرّال ّتلك ّفيه ّتتشارك ّالذي ّالوحيد مشترك

علىّذلك،ّفيّحيتّأنّتقسيمّاألسرّالمعيشيةّوبناءا ّ.ّالمعيشيةّهوّأنهاّليسّلهاّمنشآتّفردية
بعضّالظروفّإالّأنّلهّقيودّمنّحيثّتحديدّإلىّقطاعاتّفرعيةّتبعا ّلإلنتاجّيكونّمفيدا ّفيّ
ّفيّ ّالمعيشية ّلألسر ّالمختلفة ّاألنواع دور

ّ.داالقتصا
 منظور االستهالك. 2

ّارتفاعّ 83-44 ّمع ّأنه ّواسع ّنطاق ّعلى ّالمالحظ من
ّاالستهالك؛ّ ّنمط ّيتغير ّالمعيشية ّاألسرة دخل
ّللطعامّ ّالمخصصة ّاإلنفاق ّنسبة وتنخفض
ّالدخلّالمتاحّ ّزاد ّمنّالضرورياتّكلما ولغيرها
ّالكمالية؛ّ ّالسلع ّمن ّلمزيد ّتخصيصه ويتم
ّوتصنيفّ ّتفصيل ّأساليب ّأحد ّفإن وبالتالي،

الواقعّأنّيتمّالتفصيلّوالتصنيفّحسبّمستوىّألسرّالمعيشيةّوفقا ّألنماطّاالستهالكّهوّفيّا
الدخلّبافتراضّأنّذلكّيعكسّالفرقّفيّأنماطّ

ّاالستهالك ّأنماطّ. ّالدراساتّالتيّتبين ّأن كما
ّلالهتمامّاالستهالكّتبعا ّإلحصاءاتّأوّعشرياتّالدخلّ ّمثيرة ّمعلومات ّوتعطي ّجدا  ّكيفشائعة ّارتفاعّحول ّمع ّاالستهالك ّأنماط ّتغير ية

ّ.المستوىّالعامّللدخل
ّأنماطّ 83-43 ّأن ّكيف ّهو ّنفسه ّيطرح ّالذي والسؤال

ّبدخولّ ّترتبط ّقد ّالمعيشية ّاألسر استهالك
األفراد؛ّوليسّهناكّطريقةّواضحةّلتحديدّكيفيةّ
ّمنّ ّأخرى ّأو ّشريحة ّفي ّالدخل ّمتلقين وقوع
ّهذهّ ّحساب ّيتم ّعندما ّالعشرية ّالدخل شرائح

ّالمعيشيةالش ّأساسّاألسرة ّعلى ّالعشرية .ّرائح
ّالمرتفعّ ّالدخل ّذات ّالمعيشية ّاألسر ّتنتج وقد
وعالوةّعلىّ.ّعددّمنّكاسبيّالدخولّالمتوسطةمنّخاللّعاملّذوّأجرّجيدّجدا ّأوّمنّخاللّ
ّيبينّ ّاإلنتاج ّحساب ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ذلك،
ّيكونّ ّوقد ّالعاملين ّلتعويضات ّالكلي المجموع

ّمقاّر ّالممكن ّللعاملينّمن ّالكلي ّبالعدد ّذلك نة
ّحولّ ّمعلومات ّأي ّعن ّيسفر ّال ّذلك ّأن إال

ّ.توزيعّالدخلّعبرّقوةّالعملّفيّالمنشأة
الّيأتيّالدخلّكلهّمنّتعويضاتّالعاملين؛ّكماّ 83-48

ّلألسرّ ّالكلي ّاالستهالك ّعلى ّالواقع ّاألثر أن
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ّغيرّ ّللدخل ّاألخرى ّالمصادر ّمن المعيشية
ّ.مؤكد

ّاأل 83-40 ّدخل ّمستوى ّاستخدام ّالمعيشيةّإن سرة
كممثلّألنماطّاالستهالكّيشوبهّبعضّالمشاكلّ
البارزة؛ّحيثّأنّأحدّالتفصيالتّالممكنةّلألسرّ
ّإلىّ ّاالستهالك ّأنماط ّتختلف ّعندما المعيشية

ّكانتّاألسرةّّ–حدّكبيرّ ّإذا ّلما ّيكونّتبعا  ّإذاّقد ّما ّأو ّعدمه، ّمن ّأطفال ّتضم المعيشية
ّ ّصغيرة ّأعمارها ّالمعيشية ّاألسرة نسبيا ّكانت ّتكونّتؤسسّالمنزلّألولّمرة) أوّكبيرةّ(ّوربما

ّ ّنسبيا  ّالعمر ّعلىّ)في ّاإلنفاق ّيكون ّقد حيث
ّاالستهالكيةّأفلّمنّالمجموعاتّ السلعّالمعمرة

ّاألخرى ّهذاّ(. ّفي ّأخرى ّومرة ّذلك، ومع
ّبينّ ّما ّللربط ّسهلة ّوسيلة ّتوجد ّال السياق،
ّيقيمّ ّالتي ّالمعيشية ّاألسر ّونوع ّالدخل مصدر

ّ.الدخلّفيهامتلقيّ
 منظور الدخل. 3

ّيأتيّ 83-47 ّوأنه ّيبدو ّالفرعي ّللتقسيم ّواعد ّنهج ثمة
ليسّمنّالنظرّإلىّمستوىّالدخلّبلّإلىّنوعّ
ّفإنّ ّهوّمقترحّفيّالفصلّالرابع، الدخل؛ّوكما

ّ.المخططّالتاليّيمكنّالتطرقّإليه
ّقطاعاتّ 83-45 ّفي ّالمعيشية ّاألسر ّتجميع ّيتم قد

األكبرّللدخل؛ّولهذاّّالمصدرفرعيةّتبعا ّلطبيعةّ
الغرض،ّفإنهّيلزمّتمييزّاألنواعّالتاليةّمنّدخلّ

ّ:األسرّالمعيشية
الدخلّالمتحققّألصحابّمنشآتّفرديةّباألسرّ .أّ

ّ ّبأجر ّموظفين ّلديها ّالمختلطّ)المعيشية الدخل
ّ؛(ألصحابّالعمل

ّالمتحققّألصحابّمنشآتّ .بّ ّالدخل اإليراداتّأو
ّ ّموظفين ّبدون ّالمعيشية ّباألسر بأجرّفردية

ّ؛(الدخلّالمختلطّللعاملينّلحسابهمّالخاص)
ّتعويضاتّالعاملين؛ .جّ
ّدخولّالملكيةّوالدخولّمنّالتحويالت .دّ
ّتبعا ّ 83-41 ّالفرعية ّللقطاعات ّالمعيشية ّاألسر ّالمذكورةّتنسب ّللدخل ّاألربعة ّالفئات ّمن ّفئة ألي

أعالهّهيّاألعلىّبالنسبةّلألسرّالمعيشيةّككل،ّ
ّ ّيزيد ّما ّدائما  ّتفسر ّلم ن ّوا  ّنصفّحتى عن

ّالمعيشية ّالكليّلألسرة ّالدخل ّيتحصلّ. وعندما
ّداخلّ ّالفئاتّالمحددة علىّأكثرّمنّدخلّمن
ّألنّ ّالمثال ّسبيل ّعلى ّالمعيشية ّاألسر نفس
أكثرّمنّعضوّباألسرةّالمعيشيةّيتحصلّعلىّ
تعويضاتّللعاملينّأوّألنهّيتحصلّعلىّأكثرّ
ّالتحويالتّحينئذّ ّمن ّدخل ّأو ّملكية ّدخل من

ّيق ّأن ّالدخلّينبغي ّأساس ّعلى ّالتصنيف وم

ّمنّ ّفئة ّكل ّداخل ّالمعيشية ّلألسرة الكلي
ّالفئات ّالفرعيةّ. ّللقطاعات ّوصفا  ّيلي وفيما ّ:األربعة

ّأصحابّالعمل؛ .أّ
ّالعاملينّأوّالمشتغلينّلحسابهمّالخاص؛ .بّ
ّالعاملين؛ .جّ
ّ.المتلقينّلدخولّملكيةّأوّتحويالت .دّ
83-36 ّ األسرّالمعيشيةّّ–يشكلّالقطاعّالفرعيّالرابع

ّتّؤ ّمنّالتي ّوالدخول ّالملكية ّدخول لف
ّ ّاألكبر ّدخلها ّمصدر ّمجموعةّ–التحويالت

ّإلىّ ّتقسيمها ّيتم ّبأن ّويوصى ّمتجانسة، غير
ّيكونّذلكّ ثالثةّقطاعاتّفرعيةّإضافيةّعندما
ّ:التاليممكنا ؛ّوتحددّهذهّالقطاعاتّالفرعيةّعلىّالنحوّ

 متلقيّدخولّالملكية؛ -
 متلقيّالمعاشاتّالتقاعدية؛ -
 األخرىّمنّالتحويالتمتلقيّالدخولّ -

 استخدام شخص مرجعي. 4
ّإلىّ 22-25 ّللتقسيم ّتتطلبّاألساليبّاألخرى ّما عادة

ّتحديدهّ ّيتم ّمرجعي ّشخص ّفرعية قطاعات
ّمعيشية ّأسر ّلكل ّعليه ّوالتعرف وليسّ.

ّهوّ ّالمرجعي ّالشخص ّيكون ّأن بالضرورة
ّاألعضاءّاآلخرينّلألسرةّ الشخصّالذيّيعتبره

ّ ّاألسرة"المعيشية ّ"رب ّأن ّحيث الشخصّ،
ّعلىّ ّوتحديده ّاختياره ّيتم ّوأن ّينبغي المرجعي
ّأساسّ ّعلى ّوليس ّاالقتصادية ّاألهمية أسس

ّاألقدمية ّأو ّالعمر ّالشخصّ. ّيكون ّأن وينبغي
ّاألكبرّ ّالدخل ّالشخصّذو ّهو ّعادة المرجعي
وذلكّعلىّالرغمّمنّأنّالشخصّالمرجعيّقدّ
ّالقراراتّ ّيتخذ ّالذي ّالشخص ّهو ّأيضا  يكون

ّ.علقّباستهالكّاألسرةّالمعيشيةالرئيسيةّفيماّيت
وبمجردّتحديدّشخصّمرجعيّيكونّمنّالممكنّ 22-22

ّقطاعاتّ ّفي ّالمعيشية ّاألسر ّتجميع حينئذ
ّوخصائصّ ّخصائص ّأساس ّعلى فرعية
ّيمكنّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّالمرجعي؛ الشخص

ّ:تحديدّالقطاعاتّالفرعيةّباالستنادّإلى
ّمهنةّالشخصّالمرجعي؛ .أّ
فيهاّالشخصّالصناعة،ّإنّوجدت،ّالتيّيعملّ .بّ

ّالمرجعي؛
ّالمستوىّالتعليميّللشخصّالمرجعي؛ .جّ
ّالمؤهالتّأوّالمهاراتّلدىّالشخصّالمرجعي؛ .دّ
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 الديموغرافي التغير على المترتبة النتائج. 5
ّبعضّالبلدانّ 83-34 ّفي ّمتزايد ّسياسي ّاهتمام هناك

حولّأثرّالتغيرّالديموغرافيّعلىّرفاهيةّاألسرّ
ّق ّمن ّالمطلوبة ّاالستجابة ّوعلى بلّالمعيشية

الحكومة؛ّعلىّسبيلّالمثالّفيّالمجتمعاتّذاتّ
االعمارّالمرتفعة،ّربماّيكونّهناكّانخفاضّفيّ
ّفيّ ّوارتفاع ّالتعليمية ّالخدمات ّعلى الطلب

ّ.الطلبّعلىّالخدماتّالصحية
ّتوفيرّ 83-33 ّكان ّإذا ّما ّوهو ّأخر ّشاغل ثمة

ّاألفرادّ ّأن ّلضمان ّكافيا  ّالتقاعدية ّالالمعاشات ّكافّمن ّمستوى ّعلى ّللدخلّيحصلون دعم
ّالدخلّ ّإلىّدعم ّبدونّالحاجة ّالتقاعد فيّحالة
ّالتركيزّعلىّمثلّ ّيسفر ّوقد منّقبلّالحكومة؛
ّاألسرّ ّبتقسيم ّاالقتراح ّعلى ّالموضوعات هذه
ّكانّ ّإذا ّلما ّتبعا  ّإلىّقطاعاتّفرعية ّسنّالمعيشية ّفي ّأو ّالعمل ّفي ّالرئيسي ّالدخل كاسب

ّمتقاعد ّأو ّيعمل ّال ّولكن ّالعمل ّأخرى،ّ. ومرة
إنّالتصنيفّلفئاتّتبعا ّلكاسبّالدخلّالرئيسيّف

ّ.سيعطيّنتائجّمختلفةّعنّتصنيفّالدخلّككل
 اعتبارات أخرى. 6

ّالمعيشيةّ 22-21 ّاألسر ّتقسيم ّفي ّالتفكير ّالممكن من
ّتماما ؛ّ ّأسسّمختلفة ّعلى ّقطاعاتّفرعية إلى
ومنّبينّاألمثلةّعلىّذلك،ّعددّاألشخاصّفيّ

بهاّاألسرةّّاألسرةّالمعيشيةّأوّالمنطقةّالتيّتقع
المعيشيةّأوّمؤهالتّأوّالمستوىّالتعليميّلربّ
األسرةّالمعيشيةّأوّالصناعةّالتيّيعملّبهاّربّ
األسرّالمعيشيةّأوّماّإذاّكانتّاألسرةّالمعيشيةّ
ّوهلمّ ّاألصول، ّمن ّغيرها ّأو ّممتلكات تملك

ّ.جرا
 األسر المعيشية كمنتجين. د
 األسر المعيشية والقطاع غير الرسمي. ا

اإلنتاجّّأنشطةفيّجميعّالبلدان،ّهناكّعددّمنّ 22-21
ّالعديدّ ّيوصف ّوقد ّالمعيشية؛ ّاألسر ّبها تقوم
ّكماّ ّالرسمية، ّغير ّباألنشطة ّاألنشطة منّهذه
ّالخامسّ ّالفصل ّفي ّالمبين ّالنحو ّوعلى أنه
والعشرينّفإنّقياسّمدىّالقطاعّغيرّالرسميّ
وكيفّأنّذلكّيتغيرّمعّنموّاالقتصادّمنّشأنهّ

ّن ّيعطينا ّامتدادّأن ّبشأن ّخاصة ّثاقبة ظرة
ّ.اقتصادّالسوقّفيماّوراءّالمنشآتّالرسمية

صعوبةّفصلّالنشاطّاإلنتاجيّلألسرةّالمعيشيةّ 83-37
عنّبقيةّالوحداتّالمؤسسيةّقدّتمّمناقشتهاّفيّ
ّالسابقة،ّ ّالفصول ّفي ّالمواضع ّمن عدد
ّإليهاّ ّيشار ّأنه ّكما ّالرابع، ّالفصل وبخاصة

ّبالقط ّالخاصة ّفيّالمناقشة اعاتّالفرعيةّأعاله
لألسرّالمعيشية؛ّومنّثم،ّفإنّهذاّالقسمّيناقشّ

ّاألنشطةّاإلنتاجيةّ التيّفقطّبعضّجوانبّهذه

ّاألسرّ ّقطاع ّفي ّمحالة ّال ّقائمة ّتزال ال
ّ.المعيشية

 الزراعة. 2
ّفيّ 83-35 ّالكفافّأو ّزراعة ّتمثل فيّبعضّالبلدان،

ّاستخدامهّ ّيتم ّزراعي ّإنتاج ّأي ّنتائج الواقع
ّ–ءّالمسئولينّعنّاإلنتاجّبالكاملّمنّقبلّهؤال

ّ ّجزءا  ّاألسرةّّهاماّ يمثل ّاستهالك ّمن للغاية
ّالمحليّ ّمنّالناتج ّوعلىّنطاقّأوسع المعيشية
ّالموادّ ّفيها ّتزرع ّالتي ّالبلدان ّوفي اإلجمالي؛
الغذائيةّاألساسيةّلالستهالكّالذاتيّوتكونّهذهّ
الزراعةّموسميةّيكونّمنّالضروريّالنظرّفيماّ

الزيادةّفيّقيمةّالمحصولّّإذاّكانّجزءّماّمن
ّللتخزينّهوّجزءّمنّاإلنتاجّمنّعدمه .ّالعائد

ّفيّ ّبذلك ّالقيام ّكيفية ّحول ّتفاصيل وهناك
ّ.الملحقّبالفصلّالسادس

ّبالنسبةّ 83-31 ّالمشتري ّسعر ّأن ّبالذكر جدير
للمنتجاتّالزراعيةّالمستخدمةّلالستهالكّالذاتيّ
الّيعنيّسعرّأقربّسوقّمحليّوالذيّقدّيشملّ

ّنق ّتكاليف ّالسعرّّويكونل؛ ّهو ّالسوق سعر
الذيّقدّيدفعهّشخصّفيّمقابلّالمحاصيلّفيّ

وغالبا ّماّيسمىّذلكّبسعرّبوابةّ.ّمكانّزراعتها ّ.المزرعة
ّالفاكهةّ 83-86 ّجميع ّفإن ّالمبدأ، ّحيث ومن

ّمنّ ّالذاتي ّلالستخدام ّالمزروعة والخضروات
ّمخصصاتّ ّلديها ّالتي ّالمعيشية ّاألسر قبل

ّكبيّر ّوحدائق ّمزارع ّأو ّصغيرة إدراجهاّّينبغية
ّالمتقدمة؛ّ ّالدول ّفي ّحتى ّاإلنتاج، ّحدود في
ّمنّ ّيكون ّال ّالعملية، ّالممارسة ّواقع وفي
ّالمبذولّ ّتستحقّالجهد ّالعملية ّأنّهذه المرجح
ّالمعنيةّ ّالمبالغ ّتكن ّلم ّما ّتقديرات ّوضع في

ّ.كبيرةّجدا
 اإلسكان. 3

فيّجميعّاالقتصادياتّتقريبا ؛ّيعيشّعددّكبيرّ 83-83
ّوقدّمنّاألسرّالمعي شيةّفيّمساكنّيمتلكونها؛

يكونّحجمّسوقّاإليجارّصغيرا ّجدا ّوقدّيكونّ
مقصورا ّعلىّبعضّالمناطقّعلىّسبيلّالمثالّ
ّيجعلّمنّالصعبّ المناطقّالحضرية،ّوهوّما

ّ ّاإليجارات ّلتقديرّّالسوقيةاستخدام كوسيلة
ّالمساكنّ ّكافة ّقبل ّمن ّالمقدمة الخدمات

ّالف ّوفي ّمالكيها؛ ّقبل ّمن صلّالمشغولة
ّأنهّيمكنّ العشرين،ّأوضحّأنهّمنّحيثّالمبدأ
حسابّاإليجارّالمدفوعّعلىّأصلّرأسماليّمنّ
خاللّتطبيقّعاملّخصمّعلىّالمخزوناتّمنّ
رأسّالمالّعندّبدايةّفترةّمعينة،ّومنّثمّإذاّماّ
ّللخدماتّ ّرقم ّتقدير ّحينئذ ّيمكن ّالقيمة عرفت

ّالمقدمة ّأيضا ّ. ّاألسلوب ّهذا ّيمثل ّذلك، ومع
ّفيهاّّإشكالية ّيكون ّال ّالتي ّالظروف ّهذه في

بياناتّمتاحةّبشأنّالمخزوناتّمنّرأسّالمالّ
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ّمعدلّ ّحول ّيقين ّعدم ّيتواجد ّمتى ّبشأن أو
وبالنسبةّللمساكنّالريفيةّ.ّالعائدّحتىّيتمّتقديره

البسيطة،ّفقدّيكونّمنّالضروريّحسابّتكلفةّ
ّمنّ ّالبناء ّاستخدام ّمدة ّطول ّوتقدير اإلنشاء

ّ.تّرئيسيةّعليهدونّإدخالّتجديدا
جميعّالمساكنّتتطلبّصيانةّمنتظمة؛ّويعاملّ 83-88

حسابّاإلنتاجّبالنسبةّلمسكنّمشغولّمنّقبلّ
ّللقيامّ ّالضرورية ّوالخدمات ّالسلع ّفقط مالكه
ّمسئوليةّ ّعادة ّتكون ّالتي ّاإلصالحات بنوع
ّالمؤجرةّ ّالمباني ّحالة ّفي ّالملك صاحب

ّوسيط ّكاستهالك ّالمدفوعاتّ. ّذلك ّيشمل وقد
ّالمباني؛ّعلىّالتيّتتمّ للمتخصصينّفيّتجارة

ّوسوفّ ّالدهانين، ّأو ّالسباكين ّالمثال، سبيل
ّأوّ تشملّتكلفةّهؤالءّالمتخصصينّتعويضاتهم

ومعّذلك،ّعندماّيتعهدّبالعملّمنّقبلّ.ّأجورهم
ّفيّ ّالمواد ّتكلفة ّتضمين ّيتم ّفقط ّنفسه المالك
االستهالكّالوسيطّبدونّوضعّأيّتقديرّلقيمةّ

ونتيجةّ.ّقّفيّاإلصالحاتوقتّالمالكّالمستغّر
ّللموظفينّ ّأجور ّتعويضاتّأو ّتظهر ّال لذلك،
ّقبلّ ّمن ّالمشغولة ّللمساكن فيّحسابّاإلنتاج

ّ)مالكيها ّعرفّ. ّأنه ّعلى ّذلك ّإلى ّينظر وقد
ّعملي ّتكاليفّ. ّاحتساب ّينتوى ّكان ّما ذا ّباإلصالحات،ّوا  ّالمضطلع ّللمالك ّبالنسبة عمالة

ّلألس ّمتراكم ّدخل ّأنه ّعلى ّذلك ّيقيد رةّفقد
المعيشيةّولكنّالدخلّالعائدّمنّإيجارّالبيتّقدّ

ّ(.يتمّخفضهّبمقدارّتعويضّمساويّتماماّ 
يعاملّمجملّاإليجارّالمحتسبّناقصّالتكاليفّ 83-84

ّ ّتلكّ)الفعلية ّبخالف ّالتكاليف ّذلك ّفي بما
ّباإلصالحات ّالمرتبطة ّأنهاّ( ّعلى المتكبدة

؛ّوتعرضّحساباتّالمالكّللمالكفائضّتشغيلّ
ّ ّمجمل ّالمحتسبّللمبنى ّاإليجار قيمة

ّكاستهالكّ ّمتكبدة ّتكاليف ّوأية كمخرجات،
ّفائضّالتشغيلّاإلجماليّ وسيطّوالفرقّباعتباره
والذيّيدفعّإلىّاألسرةّالمعيشيةّبصفتهاّالمالكّ

ّالفردية ّللمنشأة ّالدخل،ّ. ّحساب ّاستخدام وفي
ّلإليجارّ ّكاستهالك ّلإليجار ّالكلية ّالقيمة تبين

ّال ّقبلّالمحتسبّالخاصّبالمساكن ّمن مشغولة
ّ.مالكيها

83-83 ّ ّرئيسية ّإصالحات ّتجرى حينئذّّتعاملعندما
ّالثابت،ّ ّالمال ّرأس ّتكوين ّإجمالي ّأنها على
ّقيدّ ّيخص ّفيما ّتنطبق ّاألعراف ّنفس ولكن

ّ.تعويضاتّأوّأجورّالعاملين
ّأسرّ 83-88 ّقبل ّمن ّمملوكة ّتكون ّالمنازل بعض

ّالحال،ّ ّهذه ّوفي ّللغير؛ ّتؤجر ّولكنها معيشية
ّالمد ّاإليجار ّهوّيكون ّالمستأجر ّقبل ّمن فوع

ّاإليجار ّخدمة ّمخرجات ّقيمة ّحسابّ. ويبين
اإلنتاجّلألسرةّالمعيشيةّالمدرةّللربحّاالستهالكّ
ّأجلّ ّالمخرجاتّمن ّعلىّهذه ّالمحمل الوسيط
ّيعاملّ ّوالذي ّللنشاط، ّالتشغيل ّفائض اشتقاق

ّالمالكة ّالمعيشية ّلألسرة ّدخل ّأنه ّعلى وفيّ.

ّاالس ّمجمل ّيكون ّقد ّالحاالت، تهالكّبعض
ّالتأجير ّلوكالة ّمدفوعة ّخدمة ّرسوم .ّالوسيط

ّالمدفوعةّ ّالخدمة ّأن ّأحيانا  ّالمتصور ومن
ّاإليجارّ ّمن ّالعائد ّتتجاوز ّقد ّالتأجير لوكالة
ومنّثمّيحققّنشاطّالتأجيرّخسارة؛ّعلىّسبيلّ
ّمنّالوقتّ ّلفترة ّبقيّمنزلّخاليا  ّما ّإذا ّالدفعّالمثال، ّمستحقة ّرسوم ّهناك ّيكون ّيزال ّال قد

ّالتأجيرلّو ّكالة ّاألسرةّ. ّتعتبر ّسوف ّما ّألنّأحدّوغالبا  ّمقبوال  ّللربحّذلكّأمرا  ّالمدرة المبرراتّوراءّتملكّمنزلّلتأجيرهّهوّاألملّفيّالمعيشية
ّعلىّ ّالمنزل ّتملك ّوراء ّمن ّحيازة ّربح تحقيق

ّ.مدىّفترةّطويلة
83-80 ّ ّكل ّتعامل ّالسائد، ّالعرف ّالقيمةبحسب

ّالناشئةّعنّتأجيرّالمساك نّعلىّأنهاّالمضافة
ّ.فائضّتشغيلّوليسّدخلّمختلط

83-87 ّ ّتملكها ّسوفّيتم ثانويةّّكمنازلبعضّالمنازل
ّوينطبقّ ّبالخارج؛ ّأو ّاالقتصاد ّنفس ّفي سواء
علىّذلكّنفسّالمبادئّالواردةّفيّحالةّاإليجارّ
ّمالكيهاّ ّقبل ّمن ّالمشغولة ّللمساكن المحتسب
وكأنشطةّخدماتّاإليجارّالتيّتنشأّعنّتأجيرّ

ّللغير ّمنزل ّأخر،ّ. ّبلد ّفي ّالمنزل ّكان ذا ّمقيمةّوا  ّوهمية ّوحدة ّإلى ّينتمي ّأنه ّعلى يعامل
ّالبلد ّهذا ّفي ّالقانونيّ. ّللمالك ّيكون ّثم، ومن

ّالمقيمة ّالوهمية ّالوحدة ّعلى ّمالي .ّحق
وبالتالي،ّفإنّالوحدةّالوهميةّالمقيمةّتبدوّوأنهاّ
ّبشكلّكاملّمنّ ّاستثمارّمباشرّمملوكة منشأة

ّمقيمة ّغير ّوحدة ّقبل ّاألصلّ. ّفإن ّذلك، ومع
ّكاملّ ّويعامل ّالملكية، ّقيمة ّهو ّللوحدة الوحيد
ّلوّ فائضّالتشغيلّمنّتأجيرّالمنزلّللغيرّكما
ّمتبقيةّأنهّمسحوبّمنّالوحدةّالوهميةّومحوال ّللمالك،ّ ّمحتجزة ّأرباح ّهناك ّيكون ّال وبالتالي

ّ.حتىّتعاملّعلىّأنهاّأرباحّمعادّاستثمارها
ّيكونّنزلّبالخارجّمستخدما ّللدرجةّالتيّيكونّفيهاّالم 83-85 ّالذي ّاالقتصاد ّفي ّمواطنين ّقبل من

أنهاّصادراتّخدماتّمنّالبلدّّعلىوأنّتعاملّالمالكّالقانونيّمقيما ّفيهاّفإنّاإليجاراتّينبغيّ
ّالمحلي؛ّ ّلالقتصاد ّخدمات ّوكواردات األجنبي
ّالوحدةّ ّتشغيل ّفائض ّتحويل ّيتم ّذلك، ومع

لخارجّلدخلّالوهميةّإلىّالمالكّويظهرّكتدفقّل
ملكيةّمنّالبلدّاألجنبيّوكتدفقّداخلّلالقتصادّ

ّ ّالتأجير ّالتعويضّلخدمات ّمع علىّ)المحلي،
ّ(.األقلّجزئياّ 

ّحيثّ 83-81 ّفمن ّرهن، ّخالل ّمن ّمنزل ّيمول عندما
ّالماليةّ ّالوساطة ّخدمات ّرسوم ّتعامل المبدأ
ّوالمرتبطةّ ّمباشرة ّغير ّبصورة المقاسة

ّأنها ّالقرضّعلى ّعلى ّالفائدة جزءّّبمدفوعات
ّالمرتبطّ ّاإلنتاج ّلنشاط ّالوسيط ّاالستهالك من

سواءّلالستخدامّمنّقبلّالمالكّ)بتأجيرّالعقارّ
ّيكونّمنّ(أوّمنّقبلّمستأجر ّقد ّومعّذلك، ؛

ّالماليةّ ّالوساطة ّخدمات ّتحديد الصعب
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ّبعضّ ّوفي ّالرهن، ّعلى ّبالفائدة ّفقط المرتبطة
الحاالتّقدّالّيتمّاستخدامّقرضّتمّمنّخاللّ

ّكضم ّبغرضّالعقار ّالعقار ّلتأمين ّإضافي ان
وفيّواقعّالممارسةّالعملية،ّ.ّحيازةّمسكنّمتاح

ّالمقاسةّ ّالمالية ّالوساطة ّخدمات ّتعامل ّلم إذا
ّمنّ ّجزء ّأنها ّعلى ّمباشر ّغير ّنحو على
ّفائضّ ّفإن ّالتأجير ّلنشاط ّالوسيط االستهالك
ّاالالتشغيلّمنّنشاطّالتأجيرّسيكونّأعلىّخالفا ّ ّعلى ّاإلنفاق ّولكن ّبالنسبةّلذلك، ستهالك

ّ.لألسرةّالمعيشيةّسيكونّأعلىّبنفسّالقدر
 الموظفين المحليين. 4

تقيمّالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّموظفينّمحليينّ 83-06
بأجرّبسعرّتكلفّتعويضاتّالعاملينّالمدفوعةّ

عينيّّدخللهؤالءّالعاملينّولكنّمعّتضمنّأيّ
مثلّاإلقامةّالمجانيةّأوّالوجباتّالمجانيةّفضال ّ

ّاشت ّأي ّتكونّعن ّقد ّاجتماعي ّضمان راكات
ّالعرفّ ّوبحسب ّالموظفين؛ ّعن ّنيابة مدفوعة
ّيتألفّحسابّاإلنتاجّللخدماتّالمحليةّ السائد،
ّاألجورّ ّأو ّالتعويضات ّهذه ّمن المدفوعة

ّفقط ّللموظفين ّالمنتجاتّ. ّجميع وتعامل
المستخدمةّفيّتأديةّالخدماتّالمحليةّمثلّموادّ

ّأن ّعلى ّالمستخدمة ّنفقاتّالتنظيفّواألدوات ها
ّ.استهالكّنهائيّلألسرةّالمعيشية

البدّمنّأنّيكونّاألفرادّالذينّيقدمونّخدماتّ 83-03
محليةّمدفوعةّأعضاءّفيّأسرةّمعيشيةّأخرى؛ّ
ّفيّ ّمهام ّألداء ّلألطفال ّالمدفوعات ّتعامل وال
المنزلّعلىّأنهاّتوفيرّلخدماتّمحليةّمدفوعة،ّ
ّكانتّالمدفوعاتّتحويلّ ّلو ّكما ّببساطة ولكن

ومنّناحيةّأخرى،ّ.ّقّاألسرّالمعيشيةداخلّنطا
ّلطفلّ ّمؤانسته ّلقاء ّلطفل ّتتم ّالتي المدفوعات
ّمعاملتهاّ ّالمبدأ ّحيث ّمن ّينبغي الجيران
ّقدّ ّالمدفوعات ّهذه ّأن ّغير ّمحلية كخدمات

ّ.تكونّصغيرةّجدا ّويصعبّقياسها
ّبعضّالبلدانّ 83-08 ّتشمل ّقد ّالعملية، ّالممارسة في

ّفي ّكأعضاء ّالوقت ّلكامل ّمحليين ّموظفين
ّتحويلّ ّيقيد ّالحالة ّهذه ّوفي ّالمعيشية؛ األسر
ّكانتّ ن ّوا  ّحتى ّالمعيشية ّاألسر داخل
التحويالتّداخلّالوحداتّالمؤسسيةّعادةّالّيتمّ

ّقيدها ّللعدّ. ّهناكّعنصر ّأن ّيعني ّبدوره وهذا
ّالمعنيةّفيّ ّالمعيشية ّلألسرة المضاعفّبالنسبة
ّمحليينّ ّلموظفين ّالمسددة ّالدفعة ّتضمين ظل

ّقبل ّمن نفاق ّنفقاتّّوا  ّفي ّالموظفين هؤالء
ّ.استهالكّاألسرّالمعيشية

حولّّمناقشةفيّالفصلّالتاسعّوالعشرين،ّهناكّ 83-04
إمكانيةّتوسيعّحدودّاإلنتاجّداخلّسياقّحسابّ
ّفيّ ّبما ّالمحلية، ّالخدمات ّكافة ّإلدراج فرعي
ّلقاءّ ّتؤدى ّال ّالتي ّالخدمات ّتلك ذلك،

ّ.مدفوعات

 األسر المعيشية كمستهلكين. هة
والخدمات االستهالكية المقدمة في شكل السلع . 1

 عيني
ّالمختلفةّلإلنفاقّ 83-03 يصفّالفصلّالتاسعّالمفاهيم

االستهالكيّولالستهالكّالفعليّوالستخدامّالسلعّ
ّنظامّ ّسياق ّوفي ّاالستهالكية؛ والخدمات
الحساباتّالقومية،ّيقاسّأولّبندينّفقط،ّويعللّ
ّالعينيةّ ّاالجتماعية ّبالتحويالت ّبينهما الفرق

ّغيرّالمق ّوالمؤسسات ّالحكومة ّقبل ّمن دمة
الهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّلألسرّ

ومنّحيثّالمبدأ،ّقدّيكونّمنّالمثيرّ.ّالمعيشية
ّالتحويالتّ ّتمييز ّمن ّالتمكن لالهتمام

علىّسبيلّ)االجتماعيةّالعينيةّالمقدمةّلألطفالّ
ّالتعليم ّمعظم ّالسنّ(المثال، ّفي ّوللكبار ،

ّا) ّالرعاية ّلصحيةخاصة ّأساسّ( ّعلى ّربما أو
ّإقليمي ّفيّ. ّكبيرة ّصعوبات ّهناك ّذلك، ومع

ّولذلكّ ّالتفصيل، ّالمستوىّمن ّهذا ّعلى العمل
ّالتفاصيلّاإلضافيةّ ّأنّمثلّهذه ّالمحتمل فمن

ّ.يمكنّتقديمهاّفقطّفيّسياقّحسابّفرعي
ّالتحويالتّ 83-08 ّتسجيل ّينبغي ّالمبدأ، ّحيث ومن

اباتّالعينيةّبينّاألسرّالمعيشيةّفيّنظامّالحس
ّهناكّقطاعاتّ ّتكن ّلم ّإذا ّذلك، ّومع القومية؛

ّ ّلقطاع ّالمعيشيةفرعية ّهذهّّاألسر ّمثل فإن
ّعندماّ ّالحسابات ّفي ّتظهر ّلن التخويالت

ومنّناحيةّ.ّتحدثّبينّاألسرّالمعيشيةّالمقيمة
ّاألسرّ ّبين ّالعينية ّالتخويالت ّتكون ّقد أخرى،
ّومنّ ّجدا  ّكبيرة ّالمقيمة ّوغير ّالمقيمة ّينالمعيشية ّبشأنّثم ّالمعلومات ّضمن ّالتقاطها بغي

وهناكّ.ّالتحويالتّفيّبياناتّميزانّالمدفوعات
اعتباراتّعمليةّمبينةّفيّالمعامالتّالدوليةّفيّ

ّالتحويالت ّوالمصنفينّ: ّلمعدي دليل
ّ ّ)والمستخدمين ّالدولي، ّالنقد 8665ّصندوق

ّ((.ب
ّاالستهالكّ 83-00 ّمن ّكبيرا  ّقدرا  ّهناك ّيكون ّاإلنتعندما ّقبل ّمن ّأوّممثاُل ّالشخصي ّللحساب اج

الدخلّالعينيّأوّالمقايضةّأوّالتحويالتّالعينيةّ
فقدّيكونّمنّالمفيدّتفصيلّالتمييزّبينّاإلنفاقّ
علىّاالستهالكّمنّقبلّاألسرّالمعيشيةّالعينيّ
عنّاالستهالكّالمشترىّفيّالمركزّالتجاريّأوّ

ّ.السوقّالتجارية
 اإلنفاق من قبل السياح. 2

ّالبيانات 83-07 ّمصادر ّاألسرّّمعظم ّاستهالك عن
ّعلىّ ّقادرة ّغير ّالعرض ّجانب ّمن المعيشية
التمييزّبينّماّإذاّكانتّالمشترياتّقدّتمتّمنّ
قبلّأسرّمعيشيةّمقيمةّأمّمنّقبلّأسرّمعيشيةّ
غيرّمقيمة؛ّوبصورةّمماثلة،ّفإنّنفسّالمصادرّ

ّ ّالمشتريات ّعن ّتكشف ّبالخارجّّالتيلن تمت
ّمقيمة ّمعيشية ّأسر ّقبل ّمن ّالبن. دينّوهذين
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ّألنّ ّالكفاية ّفي ّبما ّبارزين ّيكونان ّما يكونّمنّالضروريّتقديرهماّلحسابّاألثرّعلىّغالبا 
ّأنّجدولّ ّولضمان ّالمدفوعاتّمنّجهة ميزان
ّكافّ ّبشكل ّموازنته ّيمكن العرضّواالستخدام

ّثانية ّناحية ّمن ّحولّ. ّإضافيا  ّتفصيال  وهناك
ّالتاسعّ ّالفصل ّفي ّالسياح ّقبل ّمن اإلنفاق

ّ.سياقّالحسابّالفرعيّللسياحةّوالعشرينّفي
 اإلنفاق على االستهالك بحسب نوع المنتج. 3

ّالمعيشيةّ 83-05 ّلألسر ّاالستقصائية ّالدراسات معظم
ّالمقصودّ ّلألغراض ّتبعا  ّاالستهالك تصنف
ّأوّ ّالغذاء ّاالستهالك، ّهذا ّوراء ّمن تلبيتها
ّهوّ ّالتفصيل ّمن ّالنوع ّوهذا ّالخ؛ السكن،
المستخدمّفيّتصنيفّاالستهالكّالفرديّبحسبّ

ّ COICOPّ)الغرض ّجدولّ(. ّفي ولإلدراج
ّوبالتأكيد ّواالستخدام، للتحليالتّّالعرض

األخرى،ّمنّالمفيدّإعدادّجدولّيبينّالتصنيفّ
ّوبحسبّ ّالغرض ّبحسب ّلالستهالك العرضي

ّالمنتج ّتوفيرّ. ّحيث ّمن ّليسّفقط ّمفيدا  ّبلّكذلكّوذلك معلوماتّلجداولّالعرضّواالستخدام
ّتجميعّ ّفي ّالمستخدمة ّالمعلومات ّفحص في
ّالمستهلك،ّ ّلسعر ّالقياسية ّاألرقام وتصنيف

ّ ّتستخدم ّعلىّوالتي ّخفضّاإلنفاق ّفي بدورها
ّاالستهالك ّفقدّ. ّكانتّالبياناتّمتوافرة، ّما ذا يكونّمنّالمفيدّأيضا ّالنظرّإلىّتركيبّاإلنفاقّوا 

ّبغيةّ ّالمعيشية ّاألسرة ّبحسب ّاالستهالك على
حسابّاألرقامّالقياسيةّلسعرّالمستهلكّلمختلفّ
مجموعاتّاألسرّالمعيشية،ّعلىّسبيلّالمثال،ّ

ّ.هؤالءّممنّلديهمّأطفالّصغارلكبارّالسنّأوّل
 دخل األسرة المعيشية. و

ّالبلدانّوهيّأنّ 83-01 ّفيّجميع ّراسخة هناكّظاهرة
الدخلّيوزعّبشكلّغيرّمتساويّوبشكلّمنحرفّ
ّأقلّكثيرا ّ ّالناسّجدا ؛ّفالكثيرّالكثيرّمنّالناسّدخلها ّمن ّجدا  ّقليل ّوعدد ّالدخل ّمتوسط ّللغايةمن ّومرتفعة ّجدا  ّكبيرة ّدخولها ّبع. ضّوفي
ّنصفّ ّأنه ّعلى ّالفقر ّخط ّيحدد األحيان،
ّضعفيّ ّيعادل ّدخل ّأن ّغير ّالدخل، متوسط
ّاألكثرّ ّفاألفراد ّكبيرة؛ ّثروة ّيعني ّال المتوسط
ّدخولّ ّلديهم ّيكون ّقد ّمعين ّاقتصاد ّفي ّ.أكبرّبمراتّعديدةّمنّمتوسطّالدخلثراء 

ّأنهّ 83-76 ّهو ّالحسابات ّتسلسل ّأهمية ّفي السبب
عادةّتوزيعهّ يعطيّصورةّلكيفيةّتوزيعّالدخلّوا 
سواءّبشكلّإجباريّمنّخاللّالضرائبّوالمنافعّ
ّأوّطوعيا ّمنّخاللّالتحويالتّأوّبسببّملكيةّ ّاألصول ّمن ّغيرها ّأو ّمالية دخلّ)أصول

ّكانتّ(ملكية ّإذا ّما ّفي ّالتحقيق ّأجل ّومن ؛
عادة ّوا  ّتوزيع ّبشكلّّعملية ّتغير ّالدخل توزيع

ملحوظّالتوزيعّالشاملّللدخلّفيّاالقتصادّفمنّ
ّبينّّالضروري ّالتدفقات ّعرض ّمن التمكن

وكماّلوحظّ.ّمختلفّمجموعاتّاألسرّالمعيشية

ّمنّ ّالدخل ّتوزيع ّالصعب ّفمن ّالمقدمة، في
ّاألسرّ ّمجموعات ّمن ّلمجموعة ّمعين مصدر

ّاألخرى ّالمجموعات ّعن ّناهيك ّالمعيشية والّ.
ّجزءّّيتم ّيشكل ّوال ّومباشر ّصريح ّبشكل ذلك

ّالحساباتّالقومية ّنمطيّمنّنظام ّذلك،ّ. ومع
ّمنّ ّمزيد ّتوفير ّخالل ّمن ّمباشرا  ّاألمر ّدخلّيكون ّنوع ّحول ّبالتحليل ّللقائمين المعلومات
ّالمدرجّ ّالكلي ّبالمجموع ّمقارنة ّالمعيشية األسر

وبقدرّماّتكونّ.ّفيّالتسلسلّالقياسيّللحسابات
ّالمضاف ّمنّالقيمة ّيكون ّفقد ّالمعنية، ّهي ة

ّالموظفينّ ّأجور ّأو ّتعويضات ّتمييز الممكن
ّربماّ ّأو ّالفردية ّالصناعات ّقبل ّمن المدفوعة

وبصورةّ.ّتبعا ّلمستوىّالتعليمّأوّبحسبّالمنطقة
ّالمختلط ّالدخل ّتمييز ّيمكن ّمماثلة وينبغيّ.

ّبينّ ّالثابت ّالمال ّرأس ّاستهالك فصل
ّالمشغ ّالمساكن ّعن ّالناشئ ّمنّاالستهالك ولة

ّباألصولّ ّالمرتبط ّواالستهالك ّمالكيها قبل
ّ.األخرىّللمنشآتّالفردية

تحتويّالحساباتّالقياسيةّعلىّمعلوماتّبشأنّ 83-73
التخويالتّفيّشكلّضرائبّمدفوعةّواشتراكاتّ
ّمعاشاتّ ّبين ّمقسمة ّومنافع ّاجتماعي ضمان
ّالبلدان،ّ ّبعض ّوفي ّأخرى؛ ّومنافع تقاعدية

ّالخص ّوجه ّالصلة ّوثيق ّاألمر وصّمنّيكون
ّمنّ ّالشخصية ّالتحويالت ّعرض ّأهمية حيث
ّعلىّ ّالواقع ّاألثر ّإظهار ّأجل ّمن الخارج
ّلديهمّ ّممن ّأولئك ّقبل ّمن ّالمحلي االقتصاد

ّبالخارج ّباالقتصاديات ّوثيقة ّصالت وبالنسبةّ.
ّفقدّ ّالمهاجرين ّمن ّالكبيرة ّذاتّاألعداد للبلدان
ّالتدفقاتّللخارجّ ّتحديد ّبالمثل ّالمفيد يكونّمن

ّ.ووجهتهاّالمقابلة
ّتمييزّ 83-78 ّالمفيد ّمن ّيكون ّالملكية ّدخل ّإطار في

ّتحتّتصرفّ ّالموارد ّتضع ّالتدفقاتّالتي تلك
ّفيهاّ ّتكون ّالتي ّتلك ّعن المستفيدين
ّتكونّ ّبأن ّبالفعل ّمسبقا  ّملزمة المتحصالت
ّاستحقاقاتّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ادخار،
ّتأمينّ ّعن ّالملكية ّودخل ّالتقاعدية المعاشات

ّالت ّوالفائدة ّفيّقيمةّالحياة ّالزيادة ّمن يّتستمد
السندات؛ّوجديرّبالذكرّأنهّمنّالمفيدّعلىّوجهّ
ّأشباهّ ّمن ّالدخل ّسحب ّتحديد الخصوص
ّمنشآتّ ّمن ّالعديد ّهناك ّكان ّإذا الشركات

ّ.األسرّالمعيشيةّالمعاملةّكأشباهّشركات
قدّيكونّمنّالمفيدّتحديدّوعرضّالدخلّالعينيّ 83-74

ّاألجورّ ّمثل ّمنفصل؛ ّبشكل ّأنواع بكافة
ّثمّّو ّومن ّالعينية، ّوالتحويالت ّالعينية الرواتب

اشتقاقّمجموعّكليّيستبعدّكلّمماّسبقّوكذلكّ
ّيسمىّبالدخلّ ّقد ّوهوّما ّسلفا ، ّالملزم ّ.التقديرياالدخار

 ثروة األسر المعيشية وتدفقات الدخل ذات الصلة. ز
 الميزانيات العمومية لألسر المعيشية. 1
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ّالمعيشية، 83-73 ّاألسر ّمن ّللعديد تكونّّبالنسبة
ّومنازلهاّ ّهيّأراضيها ّلألسر ّالرئيسية األصول
ّالمتراكمة؛ّ ّالتقاعدية ّمعاشاتها واستحقاقات
ّالحقوقّعلىّالمنشآتّ ّتكون ّفقد ّتوجد، وحيثما

ّكبيرة ّقيمة ّذات ّاألخرى ّهي ّيكونّ. وقد
ّصناديقّ ّخارج ّالمالية ّاألصول ّفي االستثمار

ّالبلدان ّبعض ّفي ّأيضا  ّهاما  ّالمعاش ومعّ.
ّوبوضعّك ّفيّمقابلّاألخرّالبدّذلك، لّمنهما

ّاألسرّ ّالتزامات ّهي ّاألصول ّتكون ّأن من
ّفيّ ّالقروضّالمتضمنة ّذلك ّفي ّبما المعيشية

ّ ّو ّمنّااللتزاماتّالمالية علىّّ–الرهنّوغيرها
ّ ّالمثال ّمنّّ-سبيل ّغيرها ّأو ّاالئتمان بطاقة

ّ.الديون
بالنسبةّلألسرّالمعيشيةّالتيّتشملّمنشأةّفرديةّ 83-78

مشغولةّمنّقبلّمالكيها،ّقدّبخالفّالمساكنّال
ّفيّ ّمقيدة ّأخرى ّثابتة ّأصول ّهناك تكون
الميزانيةّالعموميةّغيرّأنهاّتميلّإلىّأنّتكونّ

ّ.صغيرةّبالنسبةّللسكن
 صناديق االئتمان األسرية. 2

تكونّصناديقّاالئتمانّاألسريةّمملوكةّمنّقبلّ 83-70
األسرّالمعيشيةّوذلكّبرغمّأنّبعضّالصناديقّ

عددّمنّاألسرّالمعيشيةّّتكونّمملوكةّمنّقبل
ّتشتملّعلىّأسرّمعيشيةّ بشكلّجماعيّوربما
غيرّمقيمةّأيضا ؛ّوقدّتؤسسّصناديقّاالئتمانّ
ّيفيّ ّأو ّما ّمستفيد ّيبلغ ّحتى ّالثروة لحماية
ّعلىّ ّللحفاظ ّتأسيسها ّيتم ّوقد ّأخر، بمعيار

ّجر ّوهلم ّاألسر ّعقارات ّنظامّ. ويوصي
ّصناديق ّمعاملة ّينبغي ّبأنه ّالقومية ّالحسابات
ّإدراجهاّ ّويتم ّشركات ّأشباه ّأنها ّعلى االئتمان
ّماليةّ ّكمؤسسات ّالمالية ّالشركات ّقطاع في

ّمقيدة ّلصناديقّ. ّيكون ّأن ّمن ّالبد ّذلك، ومع
ّالكفايةّ ّفيه ّبما ّللمستفيدين ّالتزامات االئتمان

وعندّ.ّلخفضّصافيّحقوقّملكيتهمّإلىّالصفر
تجميعّوتصنيفّالميزانيةّالعموميةّلقطاعّاألسرّ

ّاألصولّالمعيش ّقيمة ّإدراج ّمن ّحينئذ ّالبد ية
.ّالمقابلةّللخصومّنتيجةّلألسرّالمعيشيةّالمقيمة

ّمهمةّ ّاألسرية ّاالئتمان ّصناديق ّتكون وحيثما
ّالمعيشيةّهيّموضعّ ّاألسرة ّتكونّثروة وعندما
االهتمامّحينئذّقدّيكونّمنّالمفيدّإدخالّعنوانّ
ّالمملوكةّ ّاألخرى ّالملكية ّحقوق ّأسفل تكميلي

ّ ّقبل ّصناديقّمن ّقيمة ّليبين ّالمعيشية األسر
ّأشباهّ االئتمانّبشكلّمنفصلّعنّحقوقّملكية

ّ.الشركاتّاألخرىّمثلّالشراكات
 توزيع الثروة. 3

ّميدانيةّّ 83-77 ّمسوحات ّبإجراء ّمتزايد ّاهتمام هناك
ّالمسوحّ ّغرار ّعلى ّالمعيشية ّاألسر لثروات

ّ ّالمعيشية؛ ّاألسر نفاق ّوا  ّلدخل ّومرةالميدانية
ّ ّموضع ّفإن ّفيّأخرى، ّالنظر ّهو االهتمام

ّمنّ ّالمعيشية ّاألسر ّلقطاع ّوتصنيف تفصيل

ّالمعيشيةّ ّاألسر ّثروات ّتركيبة ّاكتشاف أجل
ّ.ّوعالقتهاّبدخلّاألسرّالمعيشية

ّمنّ 83-75 ّانحرافا  ّأكثر ّالثروة ّتوزيع ّيكون ّالكاسبونّبشكلّعام ّفيها ّيكون ّفأسرة ّالدخل؛ توزيع
الرئيسيونّللدخلّفيّمنتصفّحياتهمّالمهنيةّقدّ

ّوتشغلّتكّو ّالدخل ّمن ّبمستوىّمريح ّتحظى ن
منزلهاّالشخصي،ّولكنّالّيزالّلديهاّرهنّكبيرّ
ّباحتياطياتّ ّتحتفظ ّلم ّاآلن ّحتى ّكذلك وربما

ّ.معاشاتّكبيرة
 اعتبارات بشأن المعاشات التقاعدية. 4

83-71 ّ ّإذا ّاالنخفاضّّكانتهناكّسؤالّحولّما دورة
ّأمّ ّكدخل ّقيدها ّينبغي ّالتقاعد ّبعد ّالثروة في

ّ.سالبكادخارّ
ّعلىّ 83-56 ّالتقاعدية ّالمعاشات ّونظم ّبرامج بمعاملة

ّتعرضّ ّحينئذ ّاالجتماعي ّللضمان ّبرامج أنها
ّجاريةّ ّتحويالت ّأنها ّعلى ّالمعاشية المنافع
ّادخارّعكسية؛ّ وبالتاليّتكونّدخلّوليسّدورة
وبالرغمّمنّذلكّإذاّلمّيعاملّنظامّمعاشيّعلىّ

ّ ّيزال ّال ّفإنه ّالنحو، ّمتراكمّّهناكهذا دخل
ّملكيةّ ّدخل ّشكل ّفي ّالمعاش ّمن للمستفيد
ّالمعاشاتّ ّاستحقاقات ّعلى ّالدفع مستحق

ّالتقاعدية ّتمثلّ. ّموحد، ّمنافع ّلنظام وبالنسبة
ّعاملّ ّتفصيل ّللتو ّإليها ّالمشار ّالملكية دخل
ّالمستقبلية ّاالستحقاقات ّعلى ّالخصم .ّمعامل

ّمساويا ّ ّاالستحقاقات ّفي ّاالنخفاض ويكون
لمنافعّالمستحقةّالدفعّودخلّالملكيةّللفرقّبينّا

ّالسنويةّ ّلوضع ّمماثلة ّبصورة ّله، المشار
ّالفصلّ ّمن ّاألول ّالجزء ّنهاية ّفي المشروح

ّ.السابعّعشر
ّتكونّقيمةّالمعاشّكشكلّمنّأشكالّ 83-53 لمدىّما

الثروةّقائمةّعلىّصافيّالقيمةّالحاليةّلتدفقاتّ
ّالمتحصالتّمنّ ّيمكنّتقسيم ّالمستقبلية الدخل

ّإل ّفيّالمعاش ّوتراكم ّالمدخرات ّفي ّانهيار ى
ّالدخل ّهناكّ. ّيكون ّال ّالتي ّالحاالت وفي

ّالتيّ ّالمعيشية ّاألسرة ّفإن استحقاقاتّمعاشية،
لديهاّمستوىّكبيرّمنّاألصولّالماليةّيرجحّأنّ

ّكبير ّلدخلّملكية ّمنّأنّ.تظلّمتلقية ّبالرغم ،
مزيجّدخلّالملكيةّوأرباحّوخسائرّالحيازةّسوفّ

ّإستراتي ّعلى ّاألسرةّيتوقف ّلدى ّاالستثمار جية
ّ.المعيشيةّالمعنية

83-58 ّ ّالتي ّالمعيشية ّلألسرة ّأوّّيكونبالنسبة عضو
ّلهّ ّلمعاشّفإنّدخل ّمنشئا  ّأعضائها أكثرّمن
داللتهّسوفّيتراكمّكلّسنةّغيرّأنهّدخلّغيرّ
ّالمعيشيةّ ّاألسرة ّقبل ّمن ّله ّللوصول قابل
ّليمولّ ّيتراكم ّأن ّمن ّالبد ّأنه ّحيث إلنفاقه،

ّ ّيظهرّاالستحقاقات ّوهكذا ّالمستقبلية المعاشية
ّ.زيادةّفيّالثروة
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ّالستحقاقاتّ 83-54 ّأثل ّحساب ّإنشاء ّالممكن من
ّعندّ ّاالستحقاقات ّمستوى ّيبين ّبحيث المعاش
بدايةّالسنةّوالزياداتّنتيجةّالعملّالمنجزّخاللّ
السنةّوالزياداتّالتيّتعزىّإلىّحقيقةّأنّالتقاعدّ

ّ (ّاالنفصالّفيّعاملّالخصم)باتّأقربّبسنة
األخرىّمثلّمسموحّالتضخمّوصافيّّالتغيراتّو

االنخفاضاتّنتيجةّمدفوعاتّالمعاشّأوّغيرهاّ
ّ.منّالتغيراتّالتيّتخفضّمنّاالستحقاقات

 السلع االستهالكية المعمرة. 5
ّتعاملّ 83-53 ّال ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّسياق في

ّمنّ ّشكل ّأنها ّعلى ّالمعمرة ّاالستهالكية السلع
ّومعّ ّاإلنفاق؛ ّمن ّكشكل ّولكن ّالثروة أشكال

ّبتضمينّبندّذلك ّكبير ّيكونّهناكّاهتمام ّقد ،
مذكرةّفيّالميزانياتّالعموميةّليبينّقيمةّالسلعّ

ّالمعمرة ّاالستهالكية ّالسلعّ. ّحيازة ّتكون وقد
الكيةّالمعمرةّدوريةّإلىّحدّكبير،ّوهناكّاالسته

ّباستبدالّ ّالفرعي ّبالحساب ّيتعلق ّفيما اهتمام
ّإنفاقّ ّباعتباره ّالمعمرة ّاالستهالكية ّالسلع شراء

ّلتدفق ّمنّقبل8ّّجاريّبأرقام الخدماتّالمقدمة
ّثابتة ّكأصول ّتعامل ّوالتي ّالمفردات .ّنفس

ّالتاسعّ ّالفصل ّفي ّبالتفصيل ّذلك ويناقش
ّ.والعشرين

 



 نظام الحسابات القومية
 

763 

 االقتصاد من الرسمية غير الجوانب: والعشرين الخامس الفصل
 مقدمة. أ

الّيوجدّاقتصادّمنظمّبشكلّكاملّومعكوسا ّ 88-3
ّاالستعالماتّ ّخالل ّمن ّاالنعكاس تمام
ّهناكّ ّوبالتالي، ّاإلحصائية؛ واالستفسارات
ّلتغطيةّ ّمحاولة ّفي ّاتخاذها ّيتعين خطوات
ّالدراساتّ ّولعيوب ّالمنظم ّغير النشاط
ّخاصة ّممارسات ّباعتبارها .ّاالستقصائية

ّ ّنهجان ّأنهماّّ–وهناك ّمن ّالرغم على
ّيشتّر ّاالفتراضات ّمن ّكثير ّفي ّ–كان

ّتماماّ  ّمختلفين ّهدفين ّتحقيق ّنحو .ّموجهان
النهجّاألولّهوّالتأكدّمنّأنّكافةّاألنشطةّ

ّيتمّّ– ّقد ّالتي ّاألنشطة ّتلك ّذلك ّفي بما
ّ ّباألنشطة ّالخفية"وصفها "ّ ّالسرية"أو "–ّ

أماّالنهجّ.ّمشمولةّفيّقياساتّالنشاطّالكلي
قصودّمنّالثانيّفهوّيعنىّبتعريفّماّهوّالم

ّالتيّ ّللوحداتّاالقتصادية ّالفرعية المجموعة
ّ ّبأنها ّوصفها ّرسمية"يمكن ّغير وكيفيةّ"

ّ.قياسها
األساسّالمنطقيّوراءّالنشاطّاألولّواضح؛ّ 88-8

وهوّتكوينّرؤيةّلالقتصادّككلّتكونّمكتملةّ
ّللمقارنةّمعّمرورّ بأقصىّقدرّممكنّوقابلة

ّاإلمكان ّبقدر ّالبلدان ّوعبر ّالوقت وقدّ.
ّيعّر ّالقياسّأصبح ّصعب ّاالقتصاد ّجزء ف

وقدّكرستّ(NOEّ)باالقتصادّغيرّالمنظورّ
ّكتيبّ ّوالسيما ّالمنشوراتّلقياسه، ّمن العديد

ّ ّالمنظور ّغير ّاالقتصاد منظمةّ)قياس
ّالنقدّ ّصندوق ّوالتنمية، ّاالقتصادي التعاون
ّاللجنةّ ّالدولية، ّالعمل ّمنظمة الدولي،
ّالدولّالمستقلةّ اإلحصائيةّبينّالدولّلرابطة

CISSTATّ(8668ّ.))ّوكماّتبينّالتقنيات
الواردةّفيّالكتيبّبوضوح،ّفإنّوجودّقياسّ
محددّلالقتصادّغيرّالمالحظّليسّلهّأهميةّ
فيّحدّذاته،ّفاالهتمامّيتركزّباألساسّعلىّ
ّكامال ّ ّالكلي ّقياسّالنشاط ّيكون ّأن ضمان

ّ".شامالّ "أوّ
أماّالخيارّالثانيّفهوّيسلمّباألهميةّالتحليليةّ 88-4

ّوالسّ– ّالنامية ّالدول ّفي ّمنّّ–يما للتمكن
ّوالذيّيعكسّ ّالجزءّمنّاالقتصاد قياسّهذا

ليسّلديهمّوظائفّرسميةّّممنجهودّاألفرادّ
ّالنشاطّ ّأشكال ّبعض ّفي لالنخراط

ّالنقدي ّاالقتصادي ّهذاّ. ّيعرف ّأصبح وقد
ّالرسمي ّغير ّبالقطاع ّاالقتصاد ّمن .ّالجزء

ومنّخاللّتقديرّحجمّالقطاعّغيرّالرسميّ
نّالممكنّتقييمّإلىّأيّمدىّتصلّيصبحّم

ّ ّالتنمية ّّ–فوائد ّالمثال ّسبيل للناسّّ–على
ّمدنّ ّفي ّأو ّالشوارع ّفي ّيعيشون الذين

وأولئكّالذينّيؤيدونّالنهجّالثانيّالّ.ّالصفيح
ينكرونّأهميةّالقياسّالشاملّلالقتصادّولكنّ

ّيكفي ّال ّهذا ّلهم ّبالنسبة ّمنّ. ّالرغم وعلى
ذلّالمحاوالتّصعوبةّالقيامّبذلك،ّالبدّمنّب

ّغيرّ ّالقطاع ّعلى ّوالتعرف ّوقياس لتحديد
ّ.الرسمي

88-3 ّ ّهاتين ّبين ّكبير ّتداخل ّالمسألتينهناك
ّغيرّ ّاالقتصاد ّأن ّحين ّفي ّو المهمتين؛
المنظورّوالقطاعّغيرّالرسميّيتداخالنّإالّ
أنّأيّمنهماّليسّمجموعةّفرعيةّكاملةّمنّ

ّ ّ)األخر ّذلك3ّ-88شكل ّيوضح حيثّأنّ(
ّ ّالخط ّذات ّاالقتصادّالدائرة ّتمثل المتواصل

ّالمتقطعّ ّالخط ّأن ّحين ّفي ّالمنظور غير
ّالمنظورةّوبناءا ّعلىّذلك،ّ.ّيمثلّالقطاعّغيرّالرسمي ّغير ّاألنشطة ّمن ّالتداخل يتألف

والتيّتجرىّبشكلّغيرّرسميّغيرّأنّهناكّ
ّالّ ّولكن ّالمالحظة ّغير ّاألنشطة بعض
ّاألخرّ ّوالبعض ّرسمي ّغير ّبشكل تمارس

ّّر ّغير ّبشكل ّمنظوريمارس ّولكنه .ّسمي
ّالثالثةّ ّللقطاعات ّالنسبي ّالحجم وسيختلف

ّ.منّبلدّلبلدّأخر3ّ-88فيّشكلّ
ّاالقتصادّ 88-8 ّلتغطية ّالمبذولة ّالجهود تضمن

ّفيّ ّمغطاة ّالمنشآت ّكافة ّأن ّالمنظور غير
ّغيرّ ّكانت ن ّوا  ّحتى ّاإلحصائية التقديرات

ّ ّفي اإلحصائية؛ّّاالستعالماتمشمولة
ّيتصلّ ّقد ّالتكميلية ّالتقديرات ّمن وبعض
بشكلّوثيقّبتلكّاألنشطةّالخاصةّبالمنشآتّ
ّغيرّ ّتعتبر ّالتي ّالمعيشية ّلألسر الفردية

ّ ّتسمىّمنشآتّغيرّ)رسمية ّالفصل فيّهذا
ّمنّ(رسمية ّيتأتى ّقد ّالبعضّاألخر ّولكن ،

ّرسمية ّغير ّتعتبر ّال ّضخمة .ّبمنشآت
ّاال ّيهدف ّذلك، ّإلى ّغيرّوباإلضافة قتصاد

ّالمغلوطةّ ّالتقارير ّشق ّتغطية ّإلى المنظور
ّغيرّ ّذلك ّكان ّسواء ّالكبيرة، ّالمنشآت في

وبذلك،ّفإنّاالقتصادّغيرّ.ّمقصودّأوّمتعمد
ّقبلّ ّمن ّالنشاط ّبعض ّيغطي المنظور
ّإلىّمعلوماتّ ّإضافة المنشآتّغيرّالرسمية

ّ.بشأنّبعضّالمنشآتّالرسميةّأيضاّ 
88-0 ّ ّالرسمي، ّغير ّالقطاع ّنطاق بعضّداخل

ّالناحيةّ ّمن ّالتقاطها ّيمكن المعلومات
لنفترضّبأنّأسرةّمعيشيةّمعينةّاإلحصائية؛ّ

تؤجرّغرفّلزائرينّلليلةّأوّلعدةّليال،ّحينئذّ
الّيمكنّمعاملةّالنشاطّعلىّأنهّشبهّشركةّ
ألنهّمنّغيرّالممكنّإجراءّفصلّواضحّبينّ
ّلألسرةّ ّالعادية ّالتكاليف ّمن التكاليف

ّهذا ّتقسيم ّثم ّالمنزلّّالمعيشية ّمن الجزء
ّعنّ ّالغرف ّبتأجير ّمرتبط ّكأصل العامل

ّلألسرة ّكمنزل ّالرئيسية ّوظيفتها ّذلك،ّ. ومع
ّفيّ ّجمعه ّيتم ّقد ّالتأجير ّنشاط ّقيمة فإن
ّسبيلّ ّعلى ّالسياحة، ّألنشطة ّموجه مسح

ّ.المثال
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ّالشوارعّ 88-7 ّتجار ّأخرى؛ ّأمثلة ّفي ّالنظر يمكن
أوّسائقيّالسياراتّاألجرةّقدّيكونّكلّمنهماّ

علىّسبيلّالمثالّ.ّنظورّوغيرّرسميغيرّم
ّ ّمن ّالمركباتّيحوي ّإلصالح إلى8ّّمتجر

ّصغير36ّّ ّولكن ّرسميا  ّيكون ّقد ّقبلّموظفين ّمن ّتغطيته ّيتم ّأن ّعلى ّوبالتاليّيكونّغيرّجدا  االستعالماتّاإلحصائية
ّمنظور ّغيرّ. ّالتدريس ّمساعدو ّيكون وقد

ّمالحظين ّولكن ّرسميين ّالوضعّ. ويتعقد
ّ ّتجار ّأن ّالسياراتّبحقيقة ّوسائقي الشوارع

ّ ّالتاكسي)األجرة ّالمركباتّ( ّإصالح ومتاجر
ومساعديّالتدريسّقدّيكونّجميعهمّرسميينّ
ّبلدانّ ّفي ّرسميين ّوغير ّالبلدان ّبعض في
ّفيّ ّمالحظين ّيكونوا ّقد ّمثلما  ّتماما  ّالبعضّأخرى، ّفي ّمالحظين ّوغير ّالبلدان بعض

ّ.األخر

 والقطاع غير الرسمي المنظوراالقتصاد غير : 1-25شكل 

ّ
ينبغيّمالحظةّأنّكافةّالبلدانّلديهاّكلّمنّ 88-5

ّاقتصادياتهاّ ّفي ّالمنظورة ّغير األجزاء
اضافةّالىّمنشأتهاّغيرّالرسمية،ّوذلكّعلىّ
ّواالهتمامّ ّمنهم ّكل ّنطاق ّأن ّمن الرغم

ّا ّغير ّالمنشآت ّبتحديد ّقدّالسياسي لرسمية
ّ.يتباين

االهتمام السياسي بقياس النشاط الذي تضطلع به .1
 المنشآت غير الرسمية

ّالرسميّ 88-1 ّغير ّاالقتصاد ّفي ّاإلنتاج يظهر
ّوعندماّ ّالمختلفة؛ ّالبلدان ّفي ّمختلفة بطرق
ّرغبةّ ّأو ّبحتة ّبقاء ّإستراتيجية ّالدافع يكون
ّفإنهّ ّمرنة ّعمل ّوأطر ّترتيبات ّإيجاد في

ّفيّهذاّيرجحّبأنّيشجعّعلىّا لمضيّقدما
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ّالمنحى ّهوّ. ّالدافع ّيكون ّعندما ّذلك، ومع
ّفيّ ّللدخول ّأو ّواللوائح ّالضرائب تجنب
ّتتجهّنحوّ أنشطةّغيرّمشروعةّفإنّالجهود

ومعظمّأنواعّأنشطةّ.ّالحدّمنّهذهّاألنشطة
اإلنتاجّقدّيكونّمضطلعا ّبهاّمنّقبلّوحدةّ

ّرسمية ّغير ّالوحداتّبدونّ. ّهذه ّتعمل وقد
ّ ّأو ّثابت ّمتاجرّموقع ّفي ّأو ّالمنازل في

ّورش ّفي ّأو ّصغيرة ّاألنشطةّ. وتتضمن
ّومسحّ ّالمتجولين ّالباعة ّأول ّمن المغطاة
ّالتيّالّتستلزمّ ّمنّاألنشطة األحذيةّوغيرها
سوىّالقليلّمنّرأسّالمالّأوّمنّدونهّحتىّ
ّالتيّ ّاألنشطة ّإلى ّالمهارات ّبعض مع
ّمنّاالستثمارّأوّمستوىّ ّمعينا  تتضمنّقدرا 

ّ ّالخبرة ّالسياراتّمن صالح ّوا  ّالخياطة وتدارّالعديدّمنّالمنشآتّ.ّوالخدماتّالمهنيةمثل
ّبمفردهّ ّيعمل ّفرد ّقبل ّمن ّالرسمية غير

عاملّ)كمقاولّأوّمتعهدّيعملّلحسابّنفسهّ
ّالخاص ّمنّ(لحسابه ّأعضاء ّبمساعدة ّأو ،

األسرةّبدونّأجر،ّفيّحينّقدّتشركّمنشآتّ
ّ.فرديةّغيرّرسميةّأخرىّعمالّبأجر

ّحج 88-36 ّبهّيعتمد ّتقوم ّالذي ّاإلنتاج ّوداللة م
ّالهياكلّ ّعلى ّالرسمية ّغير المنشآت
ّالوطنيةّ ّواألنظمة ّواللوائح االجتماعية
والمحليةّاالقتصاديةّوعلىّجهودّالتطبيقّفيّ
بلدّمعين؛ّويختلفّمستوىّاالهتمامّالسياسيّ
ّالنشاطّوحجمه ّلنوع ّتبعا  ّأخر ّلبلد ّبلد .ّمن
صّويمثلّالحجمّوالتسجيلّوغيرهاّمنّخصائ

ّفيّ ّمتغيراتّأساسية ّالمعنية وحداتّاإلنتاج
ّنماذجّ ّتشجيع ّعدم ّأو ّتشجيع ّإما تحديد
معينةّمنّاإلنتاجّأوّتوسيعّنطاقّاالقتصادّ
ّاالعترافّبالوحداتّالتيّ الرسميّمنّخالل

ّالسابقة ّالعوامل ّإطار ّفي ّتعمل ويمكنّ.
تصميمّبرامجّدعمّاجتماعيّومساعدةّمعينةّ

ّألهد ّدعمها ّمدى ّلرؤية ّمثلّورصدها اف
ّوالتأمينّ ّالعمل ّفرص ّوخلق ّاإلنتاج زيادة

ّ.والحدّمنّالفقرّوتمكينّالمرأة
 هيكلية الفصل الحالي . 2

ينظرّالقسمّبّفيّخصائصّوحداتّاإلنتاجّ 88-33
ّذاتّ ّالخصائصّالبارزة ّلتحديد ّمحاولة في
الداللةّلالقتصادّغيرّالمالحظّوللقطاعّغيرّ

ّ.الرسميّأوّلكليهما
88-38 ّ ّالحسابات ّاعداد ّسياق ّيولىّوفي القومية،

اهتمامّكبيرّباالقتصادّغيرّ؛ّويتمّتناولّهذاّ
ّ.الموضوعّبإيجازّفيّالقسمّج

88-34 ّ ّالدولية ّالعمل ّلمنظمة ّكان ILOّ)لقد منّ(
ّلقرارّللمؤتمرّالدوليّلخبراءّ خاللّاعتمادها

ّ ّالعمالة ICLSّ)إحصاءات ّفيّ( ّفعاال  ّلتحديدّدورا  ّالرسمي ّغير ّللقطاع ّمفهوم وضع
ّمجموعة ّعلى ّالوحداتّّوالتعرف من

اإلنتاجيةّداخلّنطاقّقطاعّاألسرّالمعيشيةّ
ّالحساباتّالقوميةّوالتيّترتبطّارتباطا ّ ّالتحليلّبنظام ّالخصوصّبسياسة ّوجه ّعلى ّالدولّوثيقا  ّمن ّالعديد ّفي ّوالسيما والصياغة
الناميةّوفيّالبلدانّالتيّتمرّبمرحلةّانتقالية؛ّ
ّاختراقّ ّكيفية ّمسألة ّالعمل ّهذا ويتناول

ّاألجزاءّاقتص ّخارج ّتقع ّلمناطق ّالسوق اد
ويناقشّهذاّالموضوعّفيّ.ّالرسميةّلالقتصاد
ّ.القسمينّدّوّهـ

ّالذيّقامتّبهّمنظمةّالعملّ 88-33 لقدّكانّالجهد
الدوليةّهوّعمليّمنّحيثّأنهّيدركّأنهّمنّ
ّغيرّ ّللقطاع ّتعريف ّوضع ّجدا  الصعب

ّبشكلّّالرسمي ّللمقارنة ّقابل ّيكون بحيث
ّا ّعبرّالبلدانّمع ّبعينّاالعتبارّصارم ألخذ

ّوالجزئيةّ ّالمنشآتّالصغيرة للفرقّفيّهيكلية
ّتسجيلّ ّتغطي ّالتي ّالقومية ّالتشريعات وفي
ّفريقّ ّتكون ّوقد ّالعمل؛ ّوقوانين المنشآت
ّالرسميّ ّغير ّالقطاع ّإحصاءات ّفي خبراء

ّدلهي) ّبفريق ّيعرف )ّ للتصدي3117ّّعام
ّالمفاهيميةّ ّالجوانب ّالقضايا، ّهذه لمثل

ّ ّعلى ّالصادرّوالتشغيلية ّللتعريف ّسواء حد
وسيتمّالتطرقّإلىّ.ّعنّمنظمةّالعملّالدولية

ّ.عملّفريقّخبراءّدلهيّفيّالقسمّو
ّيتمّ 88-38 ّقد ّالوحداتّالتي ّحدود ّز يناقشّالقسم

ّبعضّاعتبارهاّغيرّرسميةّولكنّعمليا ّالّتقيدّفيّ ّعن ّفضال  ّالمعيشية ّاألسر قطاع
ّالتيّالّ ّالمعيشية ّاألسر ّفيّقطاع األنشطة

ّغ ّقدما ّتعتبر ّالقسم ّويمضي ّرسمية؛ ير
ليشيرّإلىّكيفّأنّالبياناتّالموافقةّلمفاهيمّ
ّمنّ ّاشتقاقها ّيتم ّقد ّالرسمي ّغير القطاع

ّ.حساباتّنظامّالحساباتّالقومية
ّخاللّ 88-30 ّمن ّالموضوع ّهذا ّح ّالقسم يكمل

مناقشتهّلبعضّالنهجّالمتعلقةّبجمعّالبياناتّ
ّغيرّ ّالمنشآت ّبها ّتقوم ّالتي ّاألنشطة عن

ّ.ةّوعنّالعمالةّغيرّالرسميةالرسمي
ّبالقطاعّغيرّالرسميّإلىّ 88-37 ّأدىّاالهتمام وقد

ّحولّ ّوالدراسات ّالكتيبات ّمن ّعدد وضع
اإلفادةّّالممكنالممارساتّالحالية؛ّومنّغيرّ

عنهاّبالتفصيلّفيّسياقّهذاّالفصلّغيرّأنّ
ّ ّمنها3ّّالقسم ّلبعض ّموجزا  ّوصفا  ّ.ويشيرّإلىّمتىّيمكنّالرجوعّإليهايعطي

ائص الوحدات التي تتصرف بشكل غير خص. ب
 رسمي

منّغيرّالمباشرّكماّلوحظّفيّالمقدمة،ّفإنهّ 88-35
ّ ّكلمة ّمن ّالمقصود ّهو ّما غيرّ"تحديد

ّلطبيعةّ"رسمي ّهو ّالوصف ّهذا ّفهل ؛
األنشطةّأمّطريقةّتنفيذّهذهّاألنشطةّأمّهيّ
ّاالستعالماتّ ّفي ّجمعها ّلطريقة وصفا 
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واالستفساراتّاإلحصائية؟ّومنّأجلّمحاولةّ
ّاالهتمامّ ّلموضوع ّدقيق ّتوصيف صياغة
ّيمكنّ ّالمحتملة ّالخصائص ّمن ّعدد هناك
سردهاّحولّماهيةّالخصائصّالتيّقدّتكونّ

وعلىّالرغمّ.ّتحاولّنقلها"ّغيرّرسمية"كلمةّ
ّالتركيزّ ّيضعون ّمختلفين ّمعلقين ّأن من
بصورةّأكبرّعلىّبعضّالمعاييرّوتركيزّأقلّ

سعّعلىّمعاييرّأخرى،ّإالّأنّهناكّاتفاقّوا
ّوفيّ ّبعينه ّمعيار ّيوجد ّال ّأنه ّعلى النطاق
ّالمقصودّمنّصفةّ ّما ّلتحديد ّذاتهّكافيا  ّإلىّحد ّااللتفات ّيجب ّوعليه ّالرسمية؛ غير

ّ.معاييرّعدة
يلزم وضعهما في االعتبار عند  سؤاالنهناك  25-19

 :النظر في كل معيار من المعايير المحتملة
النشاطّهلّهذاّالمعيارّحقا ّجوهريا ّبالنسبةّلتعريفّ.ّأ

ّالتيّتضطلعّبهّوحدةّتعتبرّمنشأةّغيرّرسمية؛ّو
ّب ّتعريفّمنّ. ّإلى ّأساسّللتوصل ّيشكل ّذلك هل

ّالمستوىّ ّعلى ّللمقارنة ّقابلة ّنتائج ّيحقق ّأن شأنه
ّالدولي؟

؛ّأحدّالتفسيراتّلماّهوّغيرّرسميّالتسجيل 88-86
ّسلطاتّ ّأحد ّفي ّمسجل ّغير ّكان ّما هو

ّالحكومة ّالمعيارّ. ّبهذا ّالمتعلقة والمشاكل
ّلديهاّ ّالمختلفة ّالبلدان ّأن ّحيث واضحة؛

فالبعضّقدّ.ّممارساتّمختلفةّبشأنّالتسجيل
ّ ّاألنشطة ّكانتّّ–يصرّعلىّأنّكافة مهما

ّ ّوعادية ّمسجلة،ّّ–صغيرة ّتكون ّأن ينبغي
والبعضّاألخرّقدّيكونّعمليا ّأكثرّويتطلبّ
ّحجمّ ّيتجاوز ّعندما ّفقط ّاألنشطة تسجيل

ّرقم ّفيها ّالعاملين ّعدد ّأو ّمعيناّ المبيعات .ّا 
ّكانتّالمتطلباتّ ّفأيّما ّذلك، ّعلى وعالوة
ّاالمتثالّ ّدرجة ّفإن ّللتسجيل الرسمية
ّفيّ ّتعزيزها ّلمدى ّتبعا  ّستختلف ّالعمليةللمتطلبات ّالممارسة ّواقع ّوضعّ. ّفإن وبالتالي،
تعريفّللقطاعّغيرّالرسميّيقومّعلىّأساسّ
ّقاالتسجيلّلنّيسفرّعنّقابليةّللمقارنةّدوليا ّأوّ ّعن ّالوقتّربما ّمرور ّمع ّللمقارنة بلية
ّمتطلباتّ ّاختلفت ّما ّإذا ّالواحد ّالبلد داخل

ّ.التسجيلّأوّدرجةّاالمتثال
ّالتأسيسّالقانونيّالتأسيس القانوني 88-83 ّيرتبط ؛

ّالتسجيل ّبخاصية ّوثيقا  ّارتباطا  ّالحالّ. وهو
ّالمؤسسيةّ ّالمنشآت ّكافة ّفيه ّتكون الذي
ّنظامّ ّفي ّتعامل ّقانوني ّبشكل المسجلة

ّ ّنطاقّالحسابات ّفي ّتقع ّأنها ّعلى القومية
ّالقطاعاتّ ّقطاعاتّالشركاتّولكنّهذه أحد

ّالشركات ّأشباه ّأيضا  ّتضم ّأيضا  وتعرفّ.
شبهّالشركةّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّعلىّ
ّمنّ ّكاملة ّمجموعة ّإما ّلها ّيكون ّوحدة أنها
ّ–الحساباتّبماّفيّذلكّالميزانياتّالعموميةّ

ّيمكنّإنشائها ّأو ّبالفعل ّموجودة علىّهذاّّو.

ّيختارّ ّالتي ّالوحدات ّبعض ّفإن النحو،
ّ ّقانونيا  ّينشئوها ّأال ّمنّ)مالكوها ّكثير في

ّتماماّ  ّمشروعة ّبصورة ّالحاالت ّفيّ( تعامل
ّلوّ ّكما ّأنها ّعلى ّالقومية ّالحسابات نظام
ّأنّ ّغير ّومسجلة، ّقانونيا  ّمؤسسة ّيمثلّكانت ّالحسابات ّمن ّكاملة ّمجموعة إمساك

ّما ّحد ّإلى ّصارما  ّشرطا  عضّالوحداتّوب.
ّعنّ ّتماما  ّمفصلة ّمعلومات ّلديها ّيكون قد
ّاإلنتاجيةّولكنّليسّعنّالحساباتّ أنشطتها

ّاألخرى ّعلىّ. ّتعامل ّأن ّيمكن ّال وبالتالي،
ّأشباهّشركاتّوتستبعدّمنّقطاعّاألسرّ أنها

ّ ّتبدو ّأنها ّمن ّالرغم ّعلى "ّرسمية"المعيشية
ّنشاطها ّحيثّطبيعة ّمن ّاألمثلةّ. ّبين ومن

ّاألطب ّذلك ّوالمستشارينّعلى ّوالمحامين اء
وباإلضافةّإلىّ.ّالهندسيينّومهنّكثيرةّأخرى

ّاألنشطةّ ّمعاملة ّبشأن ّاإلحصائي التقييد
اإلنتاجيةّكماّلوّكانتّمضطلعا ّبهاّمنّقبلّ
ّفإنّالقوانينّ ّومسجلة ّقانونيا  ّالشركاتّوحداتّمؤسسة ّبتأسيس ّتسمح ّأو ّتتطلب التي
ّيحدّمنّقابل يةّتختلفّمنّبلدّلبلدّأخرّمما

ّ.المقارنةّعلىّالصعيدّالدولي
ّفيّالحجم 88-88 ّالمتغير ّهذا ّيستخدم ّما ّغالبا  ّواإلدارية؛ ّاإلحصائية ّالممارسات ّأنّ. حيث

ّالرسميةّ ّالمنشآتّغير ّتحديد ّإمكانيات أحد
ّالمنشأةّ ّعلىّحجم ّاالعتماد ّيكونّبمجرد قد
ّالموظفينسواءّمعرفا ّمنّحيثّحجمّالمبيعاتّأوّعددّ ّاإلشكا. ّفإن ّأخرى، ّمعّومرة لية
ّعبرّ ّالمحتمل ّالتغير ّهي ّالمبيعات حجم

كماّأنّاستخدامّعددّ.ّالبلدانّوبمرورّالوقت
ّغيرّ ّالمنشآت ّلتحديد ّالموظفين ّمن أقصى
ّالتيّ ّبعضّالوحدات ّعن ّيسفر ّقد الرسمية
لديهاّحساباتّكاملةّوبالتاليّيتمّنسبتهاّإلىّ
ّتحديدهاّ ّتم ّقد ّأنه ّمع ّالشركات قطاعات

حداتّأخرىّفيّكوحداتّغيرّرسميةّوعنّّو
ّكاملةّ ّمجموعة ّبدون ّالمعيشية ّاألسر قطاع
ّأنهاّ ّعلى ّتحديدها ّجرى ّالحسابات من

ّ.رسمية
؛ّمغطاة من قبل المسوحات اإلحصائية 88-84

تختلفّتغطيةّالمسوحاتّاإلحصائيةّوالسيماّ
ّكبيرا ّ ّاختالفا  ّبالمنشآت ّالخاصة المسوحات
منّبلدّلبلدّأخرّوأيضا ّمنّصناعةّلصناعةّ

ّال ّالبلد ّواحدداخل ّاستبعادّ. ّيتم ّما وعادة
ّالمكتبّ ّألن ّالنطاق ّصغيرة المنشآت
ّالمعلوماتّمنّ ّجمع اإلحصائيّيعتبرّتكلفة
ّلنسبةّ ّنظرا  ّللغاية ّالوحداتّباهظة ّهذه ّالدقةّمثل ّعدم ّواحتمالية ّتنتجها المخرجاتّالتي

ّالمنقولة ّالبيانات ّفي ّيكونّ. ّقد ّذلك، ومع
ّللسماحّ ّاالجمالية ّالتجميع ّطريقة هناك

ّاألصغربح ّالوحدات ّتغطية ّصرعدم وفيّ.
ّاألنشطةّ ّتظهر ّأن ّيحتمل ّالحالة، ّهذه مثل
ّالوحداتّعلىّأنهاّتنسبّإلىّ االنتاجيةّلهذه
ّأنّ ّمن ّالرغم ّعلى ّالشركات قطاعات
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ّلنظامّ ّالتوجيهية ّبالمبادئ ّالصارم االمتثال
ّالوحداتّ ّهذه ّيضع ّقد ّالقومية الحسابات

ّ.ضمنّنطاقّاألسرّالمعيشية
ّهناكّّ؛النشاطحدود  88-83 ّالسادس ّالفصل في

ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّاإلنتاج ّلحدود مناقشة
وكماّلوحظّفيّالسياقّالمشارّإليه،ّ.ّالقومية

فإنّبعضّاألنشطةّذاتّالطبيعةّاالقتصاديةّ
تستبعدّمنّحدودّاإلنتاجّوعلىّوجهّالتحديدّ
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّقبل ّمن ّالمنتجة الخدمات
ّالخدما ّإلى ّاضافة ّلها ّالذاتي تّلالستهالك

ّيقطنهاّ ّالتي ّالمساكن ّقبل ّمن المقدمة
مالكوهاّوالخدماتّالمقدمةّمنّقبلّالموظفينّ

ّالمدفوعين ّالمحليين ّهناكّ. ّأن ّحين وفي
ّلبعضّاألنماطّ ّاألنشطة ّبقياسّهذه ّعندّاهتماما  ّأنه ّعلى ّاتفاق ّهناك ّفإن ّالتحليل من
ّغيرّ ّمنشآت ّبه ّتقوم ّالتي ّالنشاط قياس

ّاإلنتا ّحد ّينبغيّأنّيؤخذ جّفيّنظامّرسمية
ومعّذلك،ّ.ّالحساباتّالقوميةّبعينّاالعتبار

ّمنّ ّالمشغولة ّالمساكن ّالخدماتّمن تستبعد
ّ.قبلّمالكيها

؛ّالنشاط غير المشروع أو غير القانوني 88-88
ّ ّأنه ّالسادس ّالفصل ّحيثّّ–يوضح من

ّ ّيكونّّ–المبدأ ّقد ّما ّنشاط ّأن ّحقيقة فإن
ّمنّحدّ ّالستبعاده ّتعنيّّ.اإلنتاجغيرّقانونيّالّتمثلّسببا  ّقد ّالبلدان، ّبعض ففي
ّغيرّ ّاألنشطة ّعلى ّالتعرف صعوبات
ّبشكلّجيدّ ّتغطيتها ّيتم ّلم ّإما ّأنها القانونية

ومعّ.ّأوّتمّتجاهلهاّعنّقصدّألسبابّعملية
ذلك،ّبالنسبةّلبعضّالبلدانّفإنّتجاهلّإنتاجّ
المخدراتّعلىّسبيلّالمثالّقدّيخفضّبشكلّ
ّللنشاطّ ّالعام ّالمستوى ّقدر ّمن كبير

ّصادياالقت ّفيّ. ّنوقش ّوكما ّعام، وبشكل
ّفإنّبعضّاألنشطةّغيرّالقانونيةّ ّج، القسم
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّإدراجها ّيتم قد
ّفإنّ ّوهكذا ّمباشر ّغير ّبشكل ّحتى ولو

ّ.االستبعادّالكاملّغيرّعمليّفيّأيّحال
ّمهتمينّالموقع 88-80 ّالمحللين ّبعض ّيكون ّقد ؛

ّالرسميةّ ّالمنشآتّغير ّبتطور ّرئيسي بشكل
ّا ّالمسماةّفي ّتلك ّوالسيما ّالحضرية لمناطق

ّالعشوائياتّ ّأو ّالصفيح ّأو ّاألكواخ بمدن
ّالتجمعاتّ ّعلىّمشارفّوحول ّتتواجد والتي

وفيّحينّأنّاآلثارّالسياسيةّ.ّالسكنيةّالكبيرة
المترتبةّعلىّهذاّالنهجّيمكنّتقييمهاّإالّأنّ
دورّاالقتصادّغيرّالرسميّفيّالمناطقّالتيّ

ّالح ّالمناطق ّخارج ّهوّتقع ّالرئيسية ضرية
ّالدوليةّ ّالمقارنة ّلقابلية ّوبالنسبة وللمقارناتّبمرورّالوقتّعندماّتكونّالهجرةّاألخرّهاما ،
الداخليةّذاتّداللةّفإنّتقييدّالتغطيةّبحسبّ

ّ.الموقعّيكونّأمرا ّغيرّمرغوبّفيه

؛ّبعضّالموظفينّلديهمّشروطّشروط العمل 88-87
ّمتنوعةّ ّمنافع ّفي ّالحق ّلهم ّتعطي عمل

ّورواتبهمباإلضا ّأجورهم ّإلى ّفة ّماّ. وعادة
ّومرضيةّ ّسنوية ّإجازة ّالمنافع ّهذه تشمل

ّمعاشي ّواستحقاق ّمدفوعة ّالوحداتّ. وحتى
ّالشروطّلبعضّ اإلنتاجيةّالتيّتقدمّمثلّهذه
ّبشروطّأقلّ ّأناسا  ّتعينّأيضا  ّقد منّعمالها
ّالرواتبّ ّبخالف ّمنافع ّأي ّتوفر ّال ّواألجورسخاء  ّاألشخ. ّاألمر ّنفس ّيفعل اصّوقد

ّ ّالخاص ّلحسابهم ّيعملون المشتغلينّ)الذين
ّالشخصي ّلحسابهم ّالدخلّ( ّبعض لتوفير

التكميليّوقدّيقومونّبذلكّألنهمّغيرّقادرينّ
ّقدّ ّأو ّبمنافع ّوظيفة ّعلى ّالحصول على
ّمنّ ّلعدد ّبذلك ّالقيام ّببساطة يختارون
ّماّ ّاختيار ّمرونة ّذلك ّفي ّبما األسباب

ّولمتى ّلمن ّيفعلونه؛ ّالذين. ّمن ّوالعديد
ّفيّ ّيعملون ّقد ّالشخصي ّلحسابهم يعملون
ّبالمعنىّ ّعمل ّتعرض ّال ّشروط إطار

ّ.االعتياديّولكنّفيّظلّعقدّخدمات
 االقتصاد غير المنظور. ج

فيّالوقتّالذيّبدأتّفيهّعمليةّتنقيحّنظامّ 88-85
ّ ّللعام ّالقومية ّأن3114ّّالحسابات افترض

ّبشكلّ ّالرسمي ّغير ّالقطاع ّمالمح تحديد
ّللبل ّمشكلة ّسيكون ّومعّرئيسي ّالنامية؛ دان

ذلك،ّوبحلولّالوقتّالذيّاكتملتّفيهّالنسخةّ
ّأثرتّ ّالمشكلة ّأن ّالواضح ّمن ّكان المنقحة
ّحالتهاّ ّكانت ّأيما ّاالقتصاديات ّكافة على

ّالتنموية ّأدتّ. ّفقد وداخلّاالتحادّاألوروبي،
ّتغطيةّ ّمقارنة ّقابلية ّضمان ّإلى الحاجة
ّإلىّ ّاألعضاء ّالدول ّبين ّالقومية الحسابات

ّالحساباتّّسلسلة ّأن ّلضمان ّالمبادرات من
أيّ"ّ)متعمقةّومتضمنةّلكافةّالجوانب"كانتّ

ّكامل ّبشكل ّشاملة ّأوائلّ(. ّفي وأيضا 
ّأوروباّ ّفي ّالبلدان ّانتقال ّومع التسعينيات
ّالسوقّ ّالقتصاديات ّوالشرقية الوسطى
ّالتيّ ّاألنشطة ّتغطية ّإلى ّالحاجة أصبحت
ّإلعدادّ ّالسابقة ّاألساليب ّنطاق ّخارج تقع

ّداخلّوجم ّبها ّالقيام ّتم ّسواء ّالتقارير ع
ّغيرّ ّالمنشآت ّفي ّأو ّالرسمية الوحدات

ّ.الرسميةّحاجةّملحة
ّفيّ 88-81 ّالناقص ّاالقتصادي ّالنشاط نطاق

ّاإلداريةّ ّالمصادر ّوفي ّاإلحصائية البيانات
؛ّ"االقتصادّغيرّالمنظور"أصبحّيعرفّباسمّ

ّليسّ ّاالهتمام ّانصب ّالبلدان، ّبعض وفي
ّ ّاالقتصاد ّتحديد ّهذاّعلى ّعلى المنظور

ّأنّ ّمن ّالتأكد ّبمجرد ّاالكتفاء ّبل النحو
ّ ّكامل ّبشكل ّشاملة متعمقةّ)"الحسابات

،ّغيرّأنهّمنّاأليسرّ"(وشاملةّلكلّالجوانب
ّمدىّ ّعلى ّتؤثر ّالتي ّالعوامل وصف
ّغيرّ ّاالقتصاد ّمفهوم ّخالل ّمن الشمولية

ّ.المنظور
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ّيتداخلّ 88-46 ّالمقدمة، ّفي ّموضح ّهو كما
ّمع ّالمنظور ّغير ّليسّّ–ّاالقتصاد ولكن

ّ ّتماما  ّوفضال ّّ–مثله ّالرسمي؛ القطاعّغير
ّتفلتّمنّ ّالتي ّاألنشطة ّتغطية ّمحاولة عن

ّ ّاإلحصائية ّالمجموعة ّبعضّ)صافي في
ّ ّاالقتصاد ّيسمى ّالخفي"األحيان أوّ"

،ّفقدّأوليّاهتمامّأيضا ّلضمانّأنّ"(السري"
ّحدّ ّعلى ّودقيقة ّكاملة ّالواردة المعلومات

ّ.سواء
السادس،ّفإنّحقيقةّأنّّكماّلوحظّفيّالفصل 88-43

بعضّاألنشطةّغيرّقانونيةّفيّحدّذاتهاّأوّ
ّمنّ ّيستبعدها ّقانونيّال ّغير ّبشكل ّتنفذ قد

وينبغيّعلىّالممارساتّالمبذولةّ.ّحدّاإلنتاج
ومنّّ–لقياسّاالقتصادّغيرّالمالحظّأيضا ّ

ّ ّاألنشطةّّ–حيثّالمبدأ أنّتغطيّمثلّهذه
ّالمشروعة ّغير ّأو ّالقانونية ّغير ّوسيتوقف.

مدىّتنفيذّذلكّفيّالواقعّعلىّتقييمّألهميةّ
األنشطةّغيرّالقانونيةّولكيفيةّتنفيذهاّوعلىّ

ّ.المواردّالمتاحةّلذلك
إنّمحاولةّتقييمّاإلضافاتّالتيّيرادّإدخالهاّ 88-48

ّغيرّ ّبشأنّاالقتصاد علىّالحساباتّالقومية
المنظورّالّتمثلّفقطّمسألةّفحصّوتحقيقّ
ّاالستعالماتّ ّودقة ّشمولية لمدى

ّاإلحصائيةّو ّعمليةّّ.االستفسارات ّأن كما
ّ ّالقومية ّالحسابات ّمن ّمجموعة ّ–تجميع

ّالعرضّ ّإطار ّيستخدم ّعندما وخصوصا 
ّ ّعلىّّ–واالستخدام ّبالفعل ّالضوء تلقي

ّتحسينّ ّفي ّوتساعد ّالناقصة المعلومات
ّعام ّبشكل ّالتقديرات ّوضعّ. ّإلى وبااللتفات

بعضّأنواعّاألنشطةّغيرّالمشروعةّأوّغيرّ
ّالضرائبّالقانون ّدفع ّتجنب ّألن ّونظرا  غيرّقانونيّكماّأنّتحصيلّالضرائبّقدّتمّية؛

إجراءهّبصرامةّأكبرّمنّالتقاريرّاإلحصائيةّ
ّأوّ ّبدقةّقدّتزيد ّتفيدّعاهرةّعنّأرباحها فقد
تنقصّولكنّستصفّنشاطهاّبأنهّاستعراضّ
ّاألخرى ّالطرق ّمن ّعدد ّأي ّأو ّتمثيل .ّأو

لسجائرّوبصورةّمماثلة،ّفيّحينّأنّمهربيّا
ّحقيقةّ ّأن ّإال ّأنشطتهم ّالّيصرحونّعن قد
شراءّاألسرّالمعيشيةّللسجائرّقدّيتمّتوثيقهاّ
بشكلّأفضلّكثيرا ّوهكذاّتكونّالوارداتّغيرّ
ّفيّ ّإدراجها ّتم ّقد ّالقانونية ّغير المشروعة

ّ.الحساباتّضمنياّ 
ّالعكانّالجدلّسابقا ّيثارّحولّأنّتوفرّمجموعةّ 88-44 ّجداول ّمن ّكامل ّبشكل رضّمتوازنة

ّوفيّ ّداللة؛ ّله ّستلغيّأيّنشاط واالستخدام
ّمنّحينّأنهّمنّالممكنّأنّيكونّهناكّشيئا ّماّ ّأسقطّفإنهّحتىّتتوازنّالجداولّالبد قد
ّفيّ ّتماما  ّمتوافقة ّإسقاط ّحاالت وجود
ّاألمرّ ّوهو ّالحسابات، ّمن الجوانبّاألخرى

ّكبير ّحد ّإلى ّحدوثه ّيتوقع ّال ّالذي ومعّ.
ءّموازنةّالجداولّذلك،ّفإنهّفيّحينّأنّإجرا

ّأنشطةّ ّبعضّمن ّبتقدير ّالواقع ّفي ّيقوم قد
ّيكونّ ّال ّقد ّأنه ّإال ّالمنظور ّغير االقتصاد

ّ.كافيا ّلشمولهّكله
88-43 ّ ّأن ّمالحظة ّأشيرّّ–ينبغي ّكما ّأخرى مرة

االهتمامّبشأنّاالقتصادّغيرّّ–فيّالمقدمةّ
.ّالمنظورّالّيؤديّإلىّقياسّقابلّللفصلّله

ّج ّتوازن ّاستخدام ّمثال ّالعرضّويشير داول
ّالكاملةّ ّالشمولية ّلضمان ّكوسيلة واالستخدام

ّ.توضيحا ّلماّقدّالّيكونّذلكّممكناّ 
ّسوفّ 88-48 ّالمنظور ّغير ّاالقتصاد قياسات

ّبشكلّ ّبها ّالمضطلع ّاألنشطة ّمع تتداخل
ّكامل؛ّ ّبشكل ّتقابلها ّلن ّولكن ّرسمي غير
ّتقديراتّ ّالمالحظة ّغير ّالعناصر وستشمل

ّالمغطا ّغير ّالرسمية ّغير ّفيّللمنشآت ة
ّاإلحصائيةّ ّواالستفسارات االستعالمات
ّغيرّ ّالمنشآت ّقياسات ّلبعض وتصحيحات
ّاالستعالماتّ ّفي ّضمنت ّالتي الرسمية

ّاإلحصائية ّواالستفسارات ّفإنّ. ّذلك، ومع
ّتمّ ّالتي ّالرسمية ّغير ّالمنشآت تقديرات
ّواالستفساراتّ ّاالستعالمات ّفي تغطيتها
مّاإلحصائيةّوتمّالحكمّعليهاّبأنهاّدقيقةّسيت

ّاستبعادها ّفإنّ. ّذلك، ّعن ّالنظر وبصرف
ّتقديرّ ّفي ّالمستخدمة ّاألساليب ّمن العديد

علىّالنحوّّ–جوانبّاالقتصادّغيرّالمالحظّ
ّ ّفي ّغيرّاالقتصادّقياسّكتيبالمبين

ّقياسّّ–ّالمنظور ّفي ّمفيدة ّأساليب هي
ّ.المنشآتّغيرّالرسميةّأيضاّ 

القطاع غير الرسمي كما هو معرف من قبل . د
 العمل الدوليةمنظمة 

 مفهوم منظمة العمل الدولية للقطاع غير الرسمي. 1
ّالفصلّعلىّعرضّ 88-40 سيكونّالتركيزّفيّهذا

ّ ّل ّرسمي"مفهوم ّغير ّقطاع باعتبارهّ"
ّلألسرّ ّالفردية ّالمنشآت ّمن ّفرعية مجموعة
ّغيرّ ّالقطاع ّتوصيف ّهو ّوهذا المعيشية؛
ّعشرّ ّالخامس ّالمؤتمر ّقرار ّفي ّ الرسمي

ّالعم ّإحصاءات ّإحصاءاتّلخبراء ّبشأن الة
ّوالذيّيبينّ العملّفيّالقطاعّغيرّالرسمي،
ّقبلّ ّمن ّفيّالتعريفاتّالمستخدمة بالتفصيل

ّ:منظمةّالعملّالدولية،ّعلىّالنحوّالتالي
(3ّ ّعلىّنطاقّواسعّ( ّيتسم ّالرسميّقد القطاعّغير

بأنهّيتألفّمنّالوحداتّالمنخرطةّفيّإنتاجّسلعّأوّ
خدماتّبهدفّرئيسيّمتمثلّفيّإنتاجّوظائفّودخولّ
ّالوحداتّ ّهذه ّتعمل ّما ّوعادة ّالمعنيين؛ لألشخاص
علىّمستوىّمتدنيّمنّالتنظيمّسواءّبقليلّمنّالتنظيمّ

ورأسّالمالّكعواملّّأوّبدونّفصلّواضحّبينّالعمالة
ّإنتاجّوعلىّنطاقّصغير .ّ ّ–وتكونّعالقاتّالعمل

ّ ّوجدت ّالعملّّ–حيثما ّعلى ّأساسي ّبشكل قائمة
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العرضيّأوّالقرابةّأوّالعالقاتّالشخصيةّواالجتماعيةّ
ّ.وليسّفيّإطارّترتيباتّتعاقديةّبضماناتّرسمية

وحداتّاإلنتاجّالخاصةّبالقطاعّغيرّالرسميّلهاّ(8ّ)
ّالمم ّالمعيشية؛ّالخصائص ّاألسر ّلمنشآت يزة

فاألصولّالثابتةّوغيرهاّالّتنتميّإلىّوحداتّاإلنتاجّ
ّلمالكيها ّبل ّالنحو ّعلىّهذا ّللوحداتّمنّ. ّيمكن وال

ّمعّ ّعقود ّإبرام ّأو ّمعامالت ّفي ّالدخول ّالقبيل هذا
ويضطرّ.ّغيرهاّمنّالوحداتّوالّتتكبدّخصومّبنفسها

ّمخ ّعلى ّالالزم ّالتمويل ّزيادة ّإلى اطرتهمّالمالكون
عنّّ–وبدونّحدودّّ–الذاتيةّويكونواّملتزمينّشخصيا ّ

ماّيكونّاإلنفاقّعلىّاإلنتاجّغيرّمفصولّعنّإنفاقّوغالبا ّ.ّأيّديونّأوّالتزاماتّمتكبدةّفيّعمليةّاإلنتاج
وبصورةّمماثلة،ّفإنّالسلعّالرأسماليةّ.ّاألسرةّالمعيشية

ّأوّ ّفصل ّبال ّتستخدم ّقد ّالمركبات ّأو ّالمباني مثل
ّالتجاريةّتم ّلألعمال ّمخصص ّهو ّما ّبين ييز

ّ.وألغراضّاألسرةّالمعيشيةّعلىّحدّسواء
88-47 ّ ّتعبير ّأن ّمن ّالرغم ّغيرّ"على القطاع

ّالرسمي ّمنظمةّ" ّعمل ّسياق ّفي مستخدم
ّمستخدمةّ ّقطاع ّكلمة ّأن ّإال ّالدولية العمل
ّنظامّ ّفي ّمعناها ّعن ّمختلف بمعنى
الحساباتّالقوميةّكتجميعّلوحداتّمؤسسية؛ّ

عملّالمنظمةّالعملّالدوليةّفقطّّحيثّيركز
ّأنشطةّ ّيشمل ّوال ّاإلنتاج ّأنشطة على

ّ.االستهالكّوالتراكمّللوحدة
 تعريف القطاع. 2

فيّنظامّالحساباتّالقومية،ّالّتشكلّمنشآتّ 88-45
ّمنفصلةّ ّقانونية ّكيانات ّالمعيشية األسر
ّالمعيشيةّ ّاألسرة ّأعضاء ّعن ّمستقل بشكل

ّرأسّ ّاستخدام ّيتم ّوقد المالّالذينّيملكونها؛
الثابتّالمستخدمّفيّاإلنتاجّألغراضّأخرى،ّ
ّاألماكنّأوّالمقراتّالتيّ علىّسبيلّالمثال،
ّمنزلّ ّأيضا  ّهي ّتكون ّقد ّالنشاط ّفيها ينفذ
األسرةّأوّقدّتستخدمّمركبةّفيّنقلّمفرداتّ
ّجانبّ ّإلى ّالمعيشية ّاألسرة ّداخل منتجة
ّالمعيشيةّ ّاألسرة ّتنقالت ّفي استخدامها

ّ.ّالعادية النحوّالّتنتميّالمفرداتّوعلىّهذا
ّالمعيشية ّاألسرة ّألعضاء ّبل .ّللمنشأة

ّالممكنّ ّغير ّمن ّيكون ّفقد ّلذلك، وكنتيجة
تجميعّوفصلّمجموعةّكاملةّمنّالحساباتّ
ّفيّ ّبما ّالمعيشية ّلألسرة ّاإلنتاجية لألنشطة

ّ ّاألصول ّّ–ذلك ّالمالية ّوغير ّ–المالية
ّاألنشطة ّلهذه ّالمنسوبة ّوهوّ. ّالسبب ولهذا

ّاإلنتاجّّاالفتقار ّنشاط ّيبقى لحساباتّكاملة
ّفرديةّ ّكمنشأة ّالمعيشية ّاألسر ّقطاع داخل
ّأحدّ ّفي ّشركة ّكشبه ّيعامل ّأن ّمن ّ.قطاعاتّالشركاتبدال 

ّللقطاعّ 88-41 ّالدولية ّالعمل ّمنظمة ّمفهوم يأخذ
ّلألسرّ ّالفردية ّالمنشآت ّالرسمي غير
المعيشيةّويقسمهاّمرةّأخرىّإلىّثالثةّأجزاء؛ّ

ّ ّالقطاعّغير ّيشكل ّثانيّجزء الرسميّوجزء
يحويّالوحداتّالتيّتعاملّعلىّأنهاّرسميةّ
ّوالجزءّ ّالتسجيل، ّأو ّالموظفين ّعدد بسبب
ّالمعيشية ّباألسر ّببساطة ّإليه ّيشار .ّالثالث

ّحولّ) ّالقسم ّهذا ّنهاية ّتلي ّمالحظة هناك
ّمثلّ ّلمصطلحات ّالمختلفة االستخدامات

ّ(.القطاعّواألسرّالمعيشية
ّاأل 88-36 ّلمنشآت ّالفرعية ّالمعيشيةّالمجموعة سر

ّغيرّ ّالقطاع ّإلى ّتنتمي ّأنها ّعلى المعاملة
ّمعينّ ّوسلوك ّاقتصادية ّغايات ّلها الرسمي
وشكلّمنّأشكالّالتنظيمّوهوّماّيميزهاّعنّ
ّوجهّ ّوعلى ّالفردية؛ ّالمنشآت ّمن غيرها
ّتبعا ّ ّالرسمي ّغير ّالقطاع ّيعرف ألنواعّاإلنتاجّالذيّتضطلعّبهّالمنشأة،ّمعّالتحديد،

ّخدماتّاألسرّاإلنتاجّوفقا ّلنظامّالحساباتّّاإلبقاءّعلىّحد ّليشمل ّتوسعته ّوعدم القومية
ّسبيلّ ّعلى ّالذاتي؛ ّلالستخدام المعيشية

ّ.المثال
استبعاد الوحدات التي تنتج بشكل بحت لالستخدام 

 النهائي الذاتي
ّبعضّ 88-33 ّاألقل ّعلى ّأنه ّهو ّاألول التقييد

اإلنتاجّالبدّوأنّيباعّأوّيقايض؛ّوهكذا،ّفإنّ
ّيعاملهاّبعضّمن ّالتي ّالمعيشية شآتّاألسر

ّتنتجّ ّأنها ّعلى ّالقومية ّالحسابات نظام
ألنّمعظمّإنتاجهاّ"ّلالستخدامّالنهائيّالذاتي"

ّتضمينهاّ ّيتم ّالسالف ّالنحو ّعلى يستخدم
ّلالستخدامّ ّتنتج ّالتي ّالمنشآت ّتلك ولكن
ّيتمّ ّالحصر ّسبيل ّعلى ّالذاتي النهائي

ّاستبعادها ّالخدماتّ. ّنشاط ّأن ّذلك ويتبع
السكنيةّالمنتجةّبشكلّبحتّلإلقامةّمنّقبلّ
مالكهاّيتمّاستبعادهاّهيّاألخرىّمنّالقطاعّ

ّ.غيرّالرسمي
 استبعاد الوحدات ذات الخصائص الرسمية

ّغيرّ 88-38 ّالقطاع ّتغطية ّتقيد ّذلك، ّعلى عالوة
ّألعدادّ ّإضافية ّمعايير ّباستخدام الرسمي
ّاألدنىّ ّوالعدد ّللتسجيل؛ ّأو الموظفين

ّي ّالمختار ّتبعا ّللموظفين ّللبلد ّتحديده ترك ّالمحلية ّللظروف ّغيرّ. ّالوحدات ّتلك وفقط
ّالتشريعّ ّمن ّمحددة ّأشكال ّتحت المسجلة

ّ ّقوانينّ)القومي ّأو ّالتجارية ّالقوانين مثل
ّوالقوانينّ ّاالجتماعي ّوالتأمين الضرائب

ّالمنظمة ّعلىّ( ّمعاملتها ّينبغي ّوحدها هي
ّ.أنهاّغيرّرسمية

 فئتان من المنشآت غير الرسمية
ّغيرّيخ 88-34 ّالقطاع ّمن ّالوحدات ّاستبعاد تلف

ّلظروفّ ّتبعا  ّأخر، ّلبلد ّبلد ّمن ّمنّالرسمي ّاألدنى ّللعدد ّأو ّالتسجيل وشروط
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الموظفينّالمختارّلتحديدّأيّالمنشآتّتعاملّ
ّرسمية ّعلىّأنها ّيكونّ. ّما ّدائما  ّذلك، ّغيرّومع ّللقطاع ّالدولية ّالعمل ّمنظمة مفهوم

ّللمنشآتّالفّر ديةّالرسميّهوّمجموعةّفرعية
لألسرّالمعيشيةّالتيّتعملّداخلّحدّاإلنتاجّ

ّ.فيّنظامّالحساباتّالقومية
 

 الرسمي تبعًا لمنظمة العمل الدوليةغير تحديد الوحدات في القطاع : 2-25شكل 

الشركات غير  الحكومة العامة
 المالية والمالية

المؤسسات غير  األسر المعيشية
الهادفة للرب  
التي تخدم 
 األسر المعيشية

ّاألسرّالمعيشيةّّ
التيّتضمّمنشأةّ
فرديةّمسجلةّأوّ
بهاّأكثرّمنّ
عددّمعينّمنّ

ّالموظفين

منشآتّالقطاعّ
ّغيرّالرسمي

بدونّ(ّأ)
موظفينّ

منشآتّ"
شخصيةّغيرّ

ّ"رسمية

بموظفينّ(ّب)
منشآتّ"

ألصحابّعملّ
ّ"غيرّرسميين

ّاألسرّالمعيشية
ّالمؤسسية،

ّاألسرّالمعيشية
التيّليسّلديهاّ
ّمنشآتّفردية،

ّاألسرّالمعيشية
التيّتضطلعّ
فقطّبإنتاجّ
لالستخدامّ

النهائيّالذاتيّ
بماّفيّذلكّ)

شغلّالمساكنّ
ّ(منّقبلّمالكيها

ّ

 

تنقسم هذه الوحدات إلى المجموعتين  25-44
 :الفرعيتين التاليتين

ّأ ّمنشآت فردية بدون موظفين. ّمنظمةّ؛ ومصطلح
ّ ّهو ّالوحدات ّلهذه ّالدولية ّللحسابّ"العمل المنشآت

ّ،"الشخصيّغيرّالرسمية
؛ّومصطلحّمنظمةّالعملّمنشآت فردية بموظفين.ّب

منشآتّأصحابّالعملّغيرّ"الدوليةّلهذهّالوحداتّهوّ
ّ".الرسميين

 

ّفإنّوحدةّ 88-38 ّالمعاييرّاإلضافية منّخاللّهذه
علىّاإلنتاجّفيّالقطاعّغيرّالرسميّتعرفّ

ّاألقلّ ّعلى ّلديها ّمعيشية ّأسرة ّمنشأة أنها
بعضّاإلنتاجّللبيعّأوّللمقايضةّوالتيّتوفيّ
ّالمحدودّ ّالحجم ّمعايير ّمن ّأكثر ّأو معيار
ّأوّموظفيها .ّللعمالةّأوّعدمّتسجيلّالمنشأة

ويبينّالتوصيفّالخاصّبهذهّالمجموعةّمنّ
ّالحساباتّ الوحداتّمنّحيثّقطاعاتّنظام

ّ.8-88القوميةّفيّشكلّ

 
 االستبعاد على أساس النشاط

ّغيرّ 88-30 ّالقطاع ّتعريف ّعن ّالنظر بصرف
ّالخامسّ ّالعالمي ّالمؤتمر ّأوصى الرسمي،
ّباالعتباراتّ ّالعمالة ّإحصاءات ّلخبراء عشر
ّغيرّ ّالقطاع ّنطاق ّبشأن ّالتالية اإلضافية

ّ.الرسميّومعاملتهّاإلحصائية
منّحيثّالمبدأ،ّفإنّكافةّاألنشطةّالمنتجةّللسلعّ .أّ

ّمش ّيتمّوالخدمات ّقد ّوهذه ّالنطاق؛ ّفي مولة
ّلتحليلّ ّبه ّالموصى ّالبديل ّللتجميع ّتبعا  ّالمنقحةّتقديمها ّالقطاعّغيرّالرسميّفيّالنسخة أنشطة
ّالموحد ّالدولي ّالصناعي ّالتصنيف ّمن .ّالرابعة

ّبعضّ ّأن ّاعتباره ّفي ّالعرضّالبديل ّهذا ويأخذ
ّوالدفاعّ ّالعامة ّاإلدارة ّمثل ّاالقتصادية األنشطة

تضطلعّ(53ّصناعيّالدوليّالموحدّالتصنيفّال)
بهاّوحداتّفيّالحكومةّالعامةّوبالتاليّالّيمكنّ

ّالرسمي ّغير ّالقطاع ّفي ّأنشطة ّاعتبارها ومعّ.
ّإحصاءاتّ ّلخبراء ّالدولي ّالمؤتمر ّأوصى ذلك،

ّ:العمالةّبأن
التصنيفّالصناعيّالدوليّ)األنشطةّالزراعيةّّ-

ّأ ّفئة ّالموحد، ّغيرهاّ( ّعن ّمنفصل تقاسّبشكل
ّا ّالمقارنةّمن ّقابلية ّلضمان ّاالقتصادية ألنشطة
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ّجمعّ ّأدوات ّوتطبيق ّاختيار ّولتسهيل الدولية
ّمالئم ّعينة ّوتصميم ّمناسبة ّإحصائية .ّبيانات

ّهيّ) ّكفاف ّبنشاط ّفقط ّتقوم ّالتي الوحدات
ّمنّ ّأي ّتبيع ّال ّأنها ّحيث ّبالفعل مستبعدة

ّ(.مخرجاتها
أنشطةّاألسرّالمعيشيةّبصفتهاّأصحابّعملّّ-

ّ ّلموظفين ّالدوليّ)محليين ّالصناعي التصنيف
ّ 17ّالموحد، ّالمعيشيةّ( ّاألسر ّفيها ّتكون والتي

هيّالمنتجةّلالستخدامّالنهائيّالذاتيّتكونّخارجّ
ّ.نطاقّالقطاعّغيرّالرسمي

ّالمناطقّ .بّ ّمن ّكل ّالجغرافية ّالتغطية تشمل
نّكانّالتفضيلّممنوحّ الحضريةّوالريفيةّحتىّوا 

ّال ّالرسمية ّغير ّللمنشآت ّأولي ّفيّبشكل عاملة
 .المناطقّالحضرية

يدرجونّإذاّ outworkersالعاملون من الخارج  .جّ
ّكأشخاصّ ّلها ّيعملون ّالتي ّالوحدات ّكانت ما
ّفيّ ّكموظفين ّأو ّالشخصي ّلحسابهم يعملون

ّ.القطاعّغيرّالرسمي
 توضي  استخدام مصطلحات مألوفة. 3

 القطاع
88-37 ّ ّالقطاع"مصطلح "ّ ّالتعبير ّغيرّ"في القطاع

ليسّلهّنفسّأساسّاالستخدامّلكلمةّ"ّالرسمي
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّسياق ّفي قطاع
ّتؤلفّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّفي بأسرها؛
ّفيّ ّكاملة، ّمؤسسية ّوحدات ّمن القطاعات

الرسميّاألنشطةّاإلنتاجيةّّغيرسياقّالقطاعّ
،ّعلىّسبيلّوهكذا.ّوحدهاّتكونّهيّالمعنية

ّالتيّ ّالمعيشية ّاألسر ّفإن ّواألهمية، المثال
ّااللتفاتّ ّيتم ّال ّإنتاجي ّنشاط ّلديها ليس
ّالمنشآتّ ّتلك ّتحديد ّعند ّاألمر ببساطة
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّقبل ّمن ّتدار ّالتي الفردية
ّللقطاعّ ّلضمها ّعليها ّالتعرف ّيجرى التي

ّ.غيرّالرسمي
 المؤسسة

ّالشّر 88-35 ّتمثل ّالقومية، ّالحسابات ّنظام كةّفي
ّالقبيلّ ّولكنّكلّمنشأةّمنّهذا منشأةّواحدة

ّ ّالمنشآت ّمن ّعدد ّمن ّتتكون ؛ّالفرعيةقد
ّفرعيةّ ّومنشأة وهناكّفرقّرئيسيّبينّمنشأة
ّمنّ ّكاملة ّمجموعة ّوجود ّمن ّالبد ّأنه وهو

أليّمنشأة،ّّ–أوّيمكنّإيجادهاّّ–الحساباتّ
ّمتاحّ ّيكون ّفرعية، ّلمنشأة ّبالنسبة ولكن

ّاألكث ّالبيانات ّمن ّوتقييدا ّمجموعة ّتحديدا  عادةّماّتكونّمعلوماتّمرتبطةّفقطّباإلنتاجّر
ّذاتّ ّالمال ّرأس ّوتكوين ّالموظفين وعدد

ّبالنشاط ّ)الصلة ّمفهومّ. ّبين ّخلط هنالك
ّ(المؤسسةّوالمنشأة

المعيشيةّالعديدّمنّأنشطةّّاألسرةفيّنطاقّ 88-31
ّأليّ ّوبالنسبة ّتحدث؛ ّقد ّالمختلفة اإلنتاج

أوّلمجموعّنشاطّمنّهذهّاألنشطةّعلىّحدهّ
كافةّاألنشطةّالتيّالّيمكنّمعاملتهاّكأشباهّ
ّمنّ ّكاملة ّمجموعة ّتتواجد ّال شركات

ّالحسابات ّالقوميةّ. ّالحسابات ّنظام واستخدم
يؤخذّعلىّأنهّيعنيّ"ّالمؤسسةّالفردية"لتعبيرّ

المجموعّالكليّلكلّالنشاطّالفرديّالمضطلعّ
ّيمكنّ ّذلك، ّومع ّمعيشية، ّأسرة ّقبل ّمن به

ّجدول ّخالل ّّمن علىّ–للعرضّواالستخدام
تقسيمّذلكّبحسبّنوعّالنشاطّّ–سبيلّالمثالّ

ّللشركاتّالتيّ ّالمنشآتّالتابعة ّمع وتجميعه
ّ.تقومّبنفسّالنشاط

ّفيّ 88-86 ّالفردية ّالمؤسسة ّاستخدام ّيتوافق ال
ّغيرّ ّللقطاع ّالدولية ّالعمل ّمنظمة وصف
ّالفرديّ ّللنشاط ّالكلي ّالمجموع ّمع الرسمي

ّك ّمع ّولكن ّالمعيشية ّبشكلّلألسرة ّنشاط ل
ّنظامّ ّمصطلحات ّحيث ّمن ّوفي منفصل؛
ّالمؤسسةّ ّوتقسم ّتفصل ّالقومية، الحسابات
الفرديةّإلىّعددّمنّالمنشآتّالفرعيةّالفردية،ّ
ّغيرّ ّالقطاع ّفي ّإدراجه ّيتم ّمنها بعض
الرسميّويستبعدّالبعضّاألخر،ّحتىّبالنسبةّ

ّالمعيشية ّاألسرة ّلنفس ّذلك،ّ. ّعلى وعالوة
ّالعملّال ّعلىّاألعضاءّتتعرفّمنظمة دولية

ّيملكونّ ّأنهم ّعلى ّالمعيشية ّلألسرة الفرديين
ّفرعية ّمنشأة ّكل ّعلىّ/ ّوقادرين منشأة

وفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّ.ّتوظيفّعمال
ّمسئولةّ ّمعا  ّجميعها ّالمعيشية ّاألسرة ّ.عنّكلّالنشاطّوعنّاستخدامّالموظفينتكون

 تقسيم اإلنتاج فرعياً 
ّا 88-83 ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفرعيا ّيقسم ّالنهائيّإلنتاج ّلالستهالك نتاج ّوا  ّسوقي ّإنتاج نتاجّغيرّسوقي؛ّوالّإلى فيّهذاّّيعنيناالذاتيّوا 

ّالّ ّألنه ّنظرا  ّالسوقي ّغير ّاإلنتاج ّالمعيشيةالسياق ّاألسر ّقبل ّمن ّأبدا  ّبه .ّيضطلع
ومعّذلك،ّللوفاءّبالمبادئّالتوجيهيةّلمنظمةّ
ّالعملّالدوليةّفمنّالضروريّتقسيمّالمنتجين
ّأولئكّ ّإلى ّفرعيا  ّالذاتي ّالنهائي ّأوّلالستخدام ّللبيع ّاإلنتاج ّبعض ّلديهم ّيكون الذين
ّبشكلّ ّإنتاجهم ّيكون ّالذين ّوأولئك للمقايضة

ّالذاتي ّالنهائي ّلالستخدام ّتام ّحالةّ. وفي
ّحيثّيباعّبعضّاإلنتاجّ المؤسساتّالفردية
ّهذهّ ّإنتاج ّكل ّفإن ّعليه ّيقايض ّأو فقط

ّوال ّالسلع ّتلك ّمن ّيزالّالوحدة ّال خدمات
ّغيرّ ّالقطاع ّقبل ّمن ّاإلنتاج ّفي متضمنا 

ّ.الرسمي
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القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي واألسر 
 المعيشية

ّتعبيرّ 88-88 ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّيستخدم ال
ّالصعبّ ّليسّمن ّأنه ّغير ّالرسمي القطاع
ّالوحداتّفيّقطاعاتّالشركاتّ تصورّكافة
ّالهادفةّ ّغير ّوالمؤسسات ّالعامة والحكومة

ّأنهاّل ّعلى ّالمعيشية ّاألسر ّتخدم ّالتي لربح
ّيكونّ ّما ّبقدر ّالرسمي ّالقطاع ّمن جزء

ّالمعني ّهو ّاإلنتاج ّالشركاتّ. ّأشباه وتدرج
ّالشركات ّقطاعات ّفي ّمندرجة ّألنها ومعّ.

ذلك،ّفإنّهذاّالّيطابقّالحالّإذاّقلناّأنّأيّ
وحدةّالّتكونّغيرّرسميةّهيّوحدةّرسمية،ّ

ّذا ّالمعيشية ّاألسر ّألن ّالمنشآتّنظرا  ت
الفرديةّالتيّليستّمتضمنةّفيّالقطاعّغيرّ
ّتعاملّ ّفردية ّمؤسسات ّبين ّمقسمة الرسمي

(ّنتيجةّللحجمّأوّللتسجيل)علىّأنهاّرسميةّ
ّالّيعاملّعلىّأنهّغيرّرسميّ والباقيّمنها
ّتسمىّ ّمجموعة ّفي ّبساطة ّبكل ّيترك ولكن

ّ.األسرّالمعيشية
ّالدوليةّ 88-84 ّالعمل ّمنظمة ّمعنى ّفإن وهكذا،

ّاالختالفّعنّّلألسر ّيختلفّتمام المعيشية
ّالوحداتّمعناهاّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّنظرا ّألنّ ّكل ّيشكل ّالقومية ّالحسابات نظام
ّلمنظمةّ ّالتوجيهية ّالمبادئ ّتحت المندرجة

ّ ّالدولية ّإلىّّكوحداتالعمل ّرسمية غير
ّالفرديةّ ّالمنشآت ّذات ّالوحدات ّتلك جانب

ّ ّجانب ّإلى ّرسمية ّأنها ّعلى تلكّالمعاملة
ّعلىّ ّتنتج ّألنها ّالمستبعدة ّالفردية المنشآت
ّالنهائيّالذاتيّإلىّ سبيلّالحصرّلالستخدام
ّليسّلديهاّ ّالتي ّالمعيشية ّاألسر جانبّتلك
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّجانب ّإلى ّفردية منشآت

ّ.المؤسسية
 العمل غير الرسمي. هة
 العمل غير الرسمي. 1

ّأنّاإلنتاجّ 88-83 ّمتزايدة ّأدركّوالّيزالّبصورة لقد
ّمنّاالقتصادّ ّالجانبّالوحيد ّليسّهو وحده
ّوغيرّ ّالرسمي ّبين ّالتمييز ّفيه ّيكون الذي
ّيتصلّ ّبل ّبالمعلومات، ّثريا  ّأمرا  ّ.األمرّكذلكّبالعملّأوّالتوظيفالرسمي

ّالرسميّ 88-88 ّالعمل ّالدولية ّالعمل ّمنظمة تعرف
ّالعملّوفقا ّألحكامّتجلبّفوائدّ المأجورّبأنه

ّوا ّالمدفوعة ّاإلجازة ّمثل ستحقاقّمرتبطة
ّكافةّ ّالدولية ّالعمل ّمنظمة ّوتعتبر المعاش؛
ّذلكّ ّفي ّبما ّالعمل ّمن ّاألخرى األشكال
ّغيرّ ّالشخصي ّللحساب ّأو ّالحر العمل

ّ.رسمية
كماّلوحظّفيّالقسمّب،ّمنّالممكنّبالنسبةّ 88-80

ّموظفينّ ّلديها ّيكون ّأن ّالرسمية للوحدات
علىّالرغمّ)غيرّرسميينّكماّأنهّمنّالممكنّ

ّاحتماالّ  ّأقل ّأنه ّمن ّالتيّ( ّالوحدات أن
ّلديهاّ ّيكون ّرسمية ّغير ّأنها ّعلى تصنف
شروطّتوظيفّلبعضّمنّعمالهاّبماّيجعلهمّ

ّرسميين ّموظفين ّالعملّ. ّمدى ّرؤية ويمكن
ّالشكلّ ّمن ّالمظلل ّالجزء ّفي ّالرسمي غير

88-4.ّ
ّعشر،ّ 88-87 ّالتاسع ّالفصل ّفي ّموضح ّهو وكما

ّوموظفّ ّوموظف، ّوظيفة ّبين ّفرق هناك
ّوظائف ّيشغل ّأن ّعلى ّوهناكّّقادر عدة؛

ّمنّ ّااللتفاتّإليهم خمسّفئاتّللوظائفّتم
ّ:وهي.ّقبلّمنظمةّالعملّالدولية

ّأ .ّ ّالخاص ّلحسابهم ّلحسابهّ)العاملين المشتغل
ّالحساباتّ ّنظام ّمصطلحات ّحيث ّمن الشخصي

ّ،(القومية
ّب ّيعاملونّ. ّبموظفين، ّفردية ّمنشآت أصحاب

ّكأصحابّعمل،
المشاركينّّأعضاءّاألسرةّالعاملينّغيرّالمدفوعين.ّج

ّباليدّالعاملةّفيّالمنشأةّالفردية،
ّالموظفين،.ّد
ّأعضاءّالجمعياتّالتعاونيةّللمنتجين.ّهـ

ّرسميةّ 88-85 ّوظائفّغير ّالرسمية ّالمنشآت توفر
ّعمالّ ّأسر ّأعضاء ّأو ّكموظفين فقط
ّالرسميةّ ّالمنشآتّغير ّتوفر ّوقد مساهمين؛
ّغيرّ ّللوظائف ّالخمسة ّاألنواع ّمن ّنوع أي

ّّو ّعن ّفضال  ّرسميةالرسمية ّظائف وتوفرّ.
ّ ّالمعيشية ّطبقا ّ)األسر ّمعناها ّحيث ّالدوليةمن ّالعمل ّلمنظمة ّرسميةّ( وظائفّغير

ّوموظفينّ ّالخاص ّلحسابهم كالعاملين
ّمساهمين ّعمال ّأسر ّوأعضاء وبعضّ.

ّوظائفّ ّلديها ّيكون ّقد ّالمحلية العمالة
ّ.رسمية
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 في القطاع غير الرسميالعمل غير الرسمي والعمل : 3-25شكل 
 الوظائف غير الرسمية الوظائف الرسمية 

   المنشات الرسمية
   المنشات غير الرسمية

المنشآت األخرى الفردية لدى 
 األسر المعيشية

  
 العمل في القطاع غير الرسمي. 2

 
ّمجملهّ 21-16 ّفي ّالرسمي ّغير ّالعمل ّعن فضال 

ّ ّالمفيد ّمن ّفيّفإنه ّالعمل ّمدى تحديد
ّالرسمية ّغير ّالمنشآت ّذلكّ. ويستبعد

الرسميةّفيّالوحداتّالرسميةّّغيرالوظائفّ
ّفيّ ّرسمية ّوظائفّغير ّأي ّكذلك ويستبعد
المنشآتّالفرديةّاألخرىّفيّاألسرّالمعيشية،ّ
ّالمنشآتّغيرّ ّفي ّالوظائفّالرسمية ويشمل

ّالرسمية ّلخبراءّ. ّالدولي ّالمؤتمر ويعرف
ّالعاملةّفيّإحصاءاتّالعمال ّالفئةّالسكانية ة

ّمنّ ّتتألف ّأنها ّعلى ّالرسمي ّغير القطاع
خاللّفترةّمرجعيةّّ–جميعّاألشخاصّالذينّ

ّيعملونّعلىّاألقلّفيّوحدةّّ–معينةّ كانوا
ّالنظرّ ّبغض ّالرسمي، ّغير ّبالقطاع واحدة
ّذلكّ ّكان ّإذا ّوعما ّالعمل ّفي ّوضعهم عن

ّالثانوية ّأم ّالرئيسية ّوظيفتهم ّالعملّ. وتغطية
ّبالحدّف ّإليها ّمشار ّالرسمي ّغير ّالقطاع ي

ّ.0-21البارزّفيّشكلّ
 عمل مجموعة خبراء دلهي. و

،ّتكونتّمجموعةّخبراءّفي5661ّفيّعامّ 21-10
ّقبلّ ّمن ّالرسمي ّغير ّالقطاع إحصاءات
ّكّ ّالمتحدة ّباألمم ّاالقتصادية اللجنة

ّالمدينة" ّمجموعة ّالمجموعةّ" ّهذه وتعرف
اّكانّباسمّمجموعةّخبراءّدلهي؛ّوأحدّأهدافه

ّدوليا ّ ّللمقارنة ّالقابلة ّالبيانات ّتحديد ّمحاولة ّأو ّالرسمي ّغير ّبالقطاع علىّّ–المتعلقة
ّ.مجموعةّفرعيةّمشتركةّلهّ–األقلّ

اقترحّفيّاالجتماعّالثالثّلمجموعةّدلهيّفيّ 21-15
ّ ّغير5666ّّعام ّللقطاع ّفرعية مجموعة

ّ ّموحد ّبشكل ّتعريفها ّيمكن ّعبرالرسمي
ّهذهّ ّأن ّمن ّالرغم ّعلى ّوذلك البلدان
ّالوقتّ ّفي ّتغطي ّال ّالفرعية المجموعة
الحاضرّسوىّجزءّصغيرّنسبيا ّمنّالقطاعّ

ّ:وفيماّيليّهذهّالتوصيات.ّغيرّالرسمي
ّمعاييرّ .أّ ّتستخدم ّأن ّينبغي ّالبلدان كافة

ّ ّالقانونية ّغيرّ)المنظمة ّالفردية المنشآت
ّالحساباتّ(المسجلة ّمن ّمعين ّنوع ّلها الّ)،

ّالحسابات ّمن ّكاملة ّمجموعة ّلها (ّيوجد

علىّاألقلّوجودّبعضّ)ووجهةّمنتجّمعينةّ
ّ(.المخرجاتّالسوقية

ّفيّ .بّ ّللمنشأة ّالعمل ّحجم ّحد ّتوصيف يترك
التعريفّالقوميّللقطاعّغيرّالرسميّلتقديرّ
ّورفعّ ّإلعداد ّبالنسبة ّذلك، ّومع ّبلد؛ كل
التقاريرّالدولية،ّينبغيّأنّتوفرّالبلدانّأرقامّ

فصلّللمنشآتّالتيّيوجدّلديهاّأقلّبشكلّمن
ّموظفين ّخمسة ّمن ّالمنشآتّ. ّحالة وفي

متعددةّالمنشآتّالفرعية،ّينبغيّتطبيقّحدودّ
 .الحجمّعلىّالمنشأةّالفرعيةّاألكبر

ّالعملّ .جّ ّحجم ّمعيار ّتستخدم ّالتي البلدان
ّغيرّ ّللمنشآت ّمفصلة ّأرقام ّأن ينبغي

 .المسجلةّفضال ّعنّالمنشآتّالمسجلة

ّ .دّ ّالتي ّالتسجيلّالبلدان ّعدم ّمعيار تستخدم
ّللمنشآتّالتيّ ّمفصلة ينبغيّوأنّتوفرّأرقام
ّعنّ ّفضال  ّموظفين ّخمسة ّمن ّأقل لديها
 .المنشآتّالتيّلديهاّخمسةّموظفينّأوّأكثر

البلدانّالتيّتشملّأنشطةّزراعيةّينبغيّوأنّ .هّ
ّالزراعيةّ ّلألنشطة ّمنفصل ّبشكل ّأرقام توفر

 .وغيرّالزراعية

ّتضمي .وّ ّالبلدان ّعلى ّاألشخاصّينبغي ن
ّماّ ّإذا ّفنية ّأو ّمهنية ّأنشطة ّفي المشاركين
ّالقطاعّ ّبتعريف ّالخاصة ّبالمعايير استوفوا

 .غيرّالرسمي

ينبغيّعلىّالبلدانّتضمينّالخدماتّالمحليةّ .زّ
المدفوعةّماّلمّتكنّهذهّالخدماتّمقدمةّمنّ
قبلّموظفينّمنّاألسرّاألسرةّالمعيشيةّالتيّ

 .تقدمّلهاّالخدمات

ّالبلدا .حّ ّعلى ّينبغي ّللفقرة ّاالمتثال من35ّّن
القرارّالمعتمدّمنّقبلّالمؤتمرّالخامسّعشرّ
لخبراءّإحصاءاتّالعمالةّفيماّيتعلقّبمعاملةّ

ّالخارج ّمن ّالعاملين ّالمنزل/ ّمن وينبغيّ.
ّمنفصلّ ّبشكل ّأرقام ّتقديم ّالبلدان على

ّالخارج ّمن ّللعاملين ّالمندرجينّ/ ّالمنزل من
 .فيّالقطاعّغيرّالرسمي

غطيّالمناطقّالحضريةّفضال ّالبلدانّالتيّت .طّ
ّأرقامّ ّتقدم ّأن ّينبغي ّالريفية ّالمناطق عن
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ّالحضريةّ ّالمناطق ّمن ّلكل ّمنفصل بشكل
 .والريفيةّعلىّحدّسواء

ّاألسرّ .يّ ّمسوحات ّتستخدم ّالتي البلدان
ّينبغيّ ّالمختلطة ّالمسوحات ّأو المعيشية
عليهاّبذلّجهودّلتغطيةّليسّفقطّاألشخاصّ

يّالقطاعّغيرّالتيّتكونّوظيفتهمّالرئيسيةّف
الرسميّبلّكذلكّأولئكّالتيّتكونّوظيفتهمّ
ّثانويّ ّنشاط ّولديهم ّأخر ّفيّقطاع الرئيسية

ّ.فيّالقطاعّغيرّالرسمي
ّدلهيّ 88-08 ّلمجموعة ّالالحق ّالعمل استعرض

ّبالممارساتّ ّالخاصة ّالدراسات ّمن العديد
ّبشأنّ ّالبيانات ّبجمع ّيتعلق ّفيما القومية
ّوضعّ ّإلى ّيؤدي ّبما ّالرسمي ّغير القطاع
ّغيرّ ّالرسميّوالعمل ّالقطاعّغير ّعن دليل
ّالعملّ ّمنظمة ّقبل ّمن ّنشره ّليتم الرسمي

ّ.الدولية
استيفاء البيانات عن أنشطة المنشآت غير . ز

 الرسمية من حسابات نظام الحسابات القومية
ّتضطلعّ 88-04 ّالتي ّاألنشطة ّلتحديد ّمحاولة عند

ّنطاقّ ّداخل ّالرسمية ّغير ّالمنشآت بها
ّ ّهناك ّالقومية ّخطواتّالحسابات ثالثة

ّالمنشآتّ ّتلك ّتحديد ّهو ّأولها ضرورية؛
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّقطاع ّمجمل ّداخل الفردية
ّإلدراجها ّالمرشحة ّالقومية ّالحسابات .ّبنظام

ّالممارساتّ ّإلى ّااللتفات ّهي ّالثانية الخطوة
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّقطاع ّتأسيس ّفي القومية
ّيرجىّ ّكانّهناكّتعديلّالزم ّإذا للنظرّفيما

ّاألولىإدخالهّعلىّا ّلخطوة ّ ّالثالثةّ. الخطوة
ّنوعّ ّبحسب ّوتصنيف ّتفصيل ّوضع هي
ّاالستثناءاتّ ّإجراء ّيمكن ّبحيث النشاط

ّ.المشتركةّتبعا ّلنوعّالنشاط
 األسر المعيشية المرشحة. 1

يشملّقطاعّاألسرّالمعيشيةّبعضّالوحداتّ 88-03
ّفيّالبداية؛ّ ّالتيّينبغيّاستبعادها المؤسسية

ّ:وهي
ّ .أّ ّالمؤسسية ّالمعيشية ّالسجونّاألسر مثل

ّوالقداسّالدينيّودورّالتقاعد؛
ّنشاطّإنتاجّ .بّ ّالتيّليسّلديها األسرّالمعيشية

ّ؛(أيّالّتشملّمنشأةّفردية)
ّالوحيدّ .جّ ّنشاطها ّيكون ّالتي ّالمعيشية األسر

ّالمشغولةّ ّالمساكن ّمن ّالخدمات ّإنتاج هو
ّخاللّ ّمن ّخدمات نتاج ّوا  ّمالكيها ّقبل ّ.توظيفّعمالةّمحليةّأوّكالهمامن

المعيشيةّالمتبقيةّجميعهاّيشملّبعضّاألسرّ 88-08
ّستشملّ ّذلك، ّومع ّاإلنتاجي؛ ّالنشاط من
نتاجّلالستخدامّالنهائيّالذاتيّ ّسواءإنتاجّسوقيّوا  ّحد ّعلى ّالتوجيهيةّ. ّالمبادئ وتشمل
ّمنّ ّالجزء ّهذا ّبشأن ّالدولية ّالعمل لمنظمة
ّالمعيشيةّالذيّيتمّاعتبارهّغيرّ نشاطّاألسرة

السوقيّالّيتفقّرسميّتشملّمفهوما ّلإلنتاجّ
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفئة ّمع فمنظمةّ.

ّأنهاّ ّعلى ّما ّمنشأة ّتعامل ّالدولية العمل
ّكانّأيّمنّالمخرجاتّ ّما منتجةّسوقيةّإذا
يباعّبينماّيستلزمّنظامّالحساباتّالقوميةّأنّ

وللتغلبّعلىّ.ّيباعّمعظمّأوّكلّالمخرجات
ّتقسيمّ ّإجراء ّيتم ّبأن ّيوصى ّالفرق، هذا

ّ:اجثالثيّلإلنت
ّالحساباتّ .أّ ّلمعيارّنظام ّالقوميةّحيثّيباعّمعظمّأوّكلّالمخرجات،اإلنتاجّالسوقيّطبقا 
ّحيثّ .بّ ّالذاتي ّالنهائي ّلالستخدام المخرجات

ّيباعّبعضّالمخرجات،
المخرجاتّالمقصورةّعلىّاالستخدامّالنهائيّ .جّ

ّ.الذاتي
ّمعّ ّيتماشى ّاألوليين ّالفئتين ّمجموع ّفإن ّثم، ومن

ّ ّالتوجيهية ّبالنسبةّالمبادئ ّالدولية ّالعمل لمنظمة
للتضمينّفيّالقطاعّغيرّالرسميّكمنتجينّسوقيين،ّ
ّهيّ ّوحدها ّاألولى ّالفئة ّأن ّمن ّالرغم ّعلى وذلك

ّ.المعتبرةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
عالوةّعلىّذلك،ّتميزّمنظمةّالعملّالدوليةّ 88-00

ّلديهاّ ّليس ّالتي ّتلك ّبين ّالمعيشية األسر
وتلكّالتيّّعمالّيعملونّعلىّأساسّمستمر

ّمستمر،ّ ّأساس ّعلى ّيعملون ّعمال لديها
ّ:علىّالنحوّالتالي

ّعمالّ .أّ ّلديها ّليس ّالتي ّالفردية المنشآت
ّيعملونّعلىّأساسّمستمر،

ّيعملونّ .بّ ّعمال ّلديها ّالتي ّالفردية المنشآت
ّ.علىّأساسّمستمر

ّعلىّ ّالسابق ّوالتصنيف ّالتصنيف ّهذا ّبين ويجمع
ّ.3-88النحوّالموضحّفيّالشكلّ

 ت على الممارسات القوميةتعديال. 2
ّالقوميةّ 88-07 ّالحسابات ّنظام ّأن ّمن ّالرغم على

يوصيّبفصلّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّ
التيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّفيّقطاعّمنفصلّ
ّذلكّفيّ ّيتم ّال ّأن ّإال ّالمعيشية عنّاألسر
ذاّماّكانتّالمؤسساتّغيرّ غيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّجميعّالبلدان؛ّوا 
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ّينبغيّ ّالمعيشية ّاألسر ّعن ّبالفعل منفصلة
ّ.حذفهاّفيّهذهّالمرحلة

ّرسميّ 88-05 ّبشكل ّالمؤسسة ّغير وحداتّاإلنتاج
ّمعاملتهاّ ّينبغي ّكاملة ّحسابات ّلديها ولكن
ّمنّ ّاستبعادها ّشركاتّويتم ّأشباه ّأنها على

ّالمعيشية ّاألسر ّقطاع ّذلكّ. ّيكن ّلم ذا ّإجراءّوا  ّالضروري ّمن ّيكون ّقومية ممارسة
ّ.إضافيّلحذفهاتعديلّ

ّبأنّ 88-01 ّأيضا  ّالقومية ّالحسابات ّنظام يوصي
ّمجموعاتّ ّلها ّليس ّالتي ّالصغيرة المنشآت
كاملةّمنّالحساباتّينبغيّإدراجهاّفيّقطاعّ
ّذلك،ّ ّومع ّشركات؛ ّكأشباه ّالمعيشية األسر
ّبحسبّ ّتقديرات ّبإعداد ّالبلدان ّبعض تقوم
ّللعرضّ ّإطار ّفي ّلإلدراج ّالنشاط نوع

ّالنظ ّبدون ّمجموعةّواالستخدام ّوجود ّإلى ر
ّعدمه ّمن ّالحسابات ّمن ّكاملة وبشكلّ.

ّفيّ ّالجميع ّتضمين ّيتم ّقد افتراضي،
ّمنّ ّالقليل ّوجود ّمع ّالشركات قطاعات
ّالمعيشيةّ ّاألسر ّقطاع ّفي ّالمتبقي اإلنتاج
ّالمحتسبةّ ّالخدمات ّعن ّالنظر بصرف
للمساكنّالمشغولةّمنّقبلّمالكيهاّوالخدماتّ

ّالمحلي ّالعمالة ّقبل ّمن ّالمدفوعةالمقدمة .ّة
وبالتالي،ّيوصىّبأنّتطرحّتقديراتّالمنشآتّ
ّخمسةّ ّمن ّأقل ّلديها ّالتي ّالمسجلة غير
موظفينّمنّأرقامّقطاعّالشركاتّليتمّتحديدّ
ّالمعيشية ّاألسر ّقطاع ّمن ّالواردة .ّاألرقام

وبصورةّمماثلة،ّفإنّأيّمنشآتّتكونّفرديةّ
ّ.ولكنّمسجلةّينبغيّتحديدهاّبشكلّمنفصل

21-10 ّ ّالشكل ّالوحدات2ّّ-21يوضح ّأن كيف
ّمنظمةّ ّلتعريف ّوفقا  ّمعاملتها ّليتم ّترتبطّالمحتملة ّالرسمي ّغير ّللقطاع ّالدولية العمل
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالمؤسسية بالقطاعات
ّعلىّ ّالشركات ّأسفل ّالتظليل ّويدل القومية؛
ّغيرّ ّتكون ّمنشأة ّأي ّالمبدأ ّحيث ّمن أنه
ّمنّ ّمعين ّعدد ّمن ّأقل ّولديها مسجلة

ّ ّينبغي ّتمّالموظفين ّقد ّكان ّإذا تحديدها
ّالشركات ّفي ّتضمينها ّالممارسةّ. ّواقع وفي

ّالفصلّ ّالممكن ّمن ّيكون ّال ّفربما العملية،
ّغيرّ ّتلك ّعن ّمسجلة ّتكون ّالتي ّتلك بين

ّ.المسجلة
 التفصيل والتصنيف بحسب نوع النشاط. 3

21-15 ّ ّهي ّالثالثة وتصنيفّأنشطةّّتفصيلالخطوة
ّ ّالمعيشية ّعلىّّ–اإلنتاجّمنّاألسر مجمعة

ّ ّأعاله ّالمقترح ّاألنشطةّّ–النحو وتلك
ّالخاصةّ ّالشركات ّقطاعات ّمن المستوفاة
ّالنشاطّ ّلنوع ّتبعا  ّالنطاق ّصغير باألنشطة

ّ.المعني
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 ام الحسابات القوميةتحديد الوحدات للقطاع غير الرسمي طبقًا لمنظمة العمل الدولية من داخل نطاق القطاعات المؤسسية في نظ: 4-20شكل 
المؤسسات غير 

الهادفة للربح التي 
تخدم األسر 

 المعيشية

الحكومة  الشركات غير المالية والمالية األسر المعيشية  
 العامة

األسر املعيشية املؤسسية، األسر  
فردية، األسر  منشآتاملعيشية بدون 

املعيشية املضطلعة باإلنتاج فقط 
مبا يف ذلك )لالستخدام النهائي الذايت 

 (املساكن املشغولة من قبل مالكيها

 منشآت)منشأة فردية مبوظفني 
 (ألصحاب عمل غري رمسيني

منشأة )يعمل حلسابه اخلاص 
 (شخصية غري رمسية

 منشآت
مسجلة أو 
مبوظفني أكثر 
 من عدد معني

 شركات غري
مسجلة أو بعدد 
من املوظفني أقل 
 من عدد معني

شركات مسجلة 
أو بعدد من 
املوظفني أكثر 
 من عدد معني

 

منتجني لالستخدام  
 النهائي الذايت

منتجني 
 سوق

منتجني لالستخدام 
 الذايت النهائي

منتجني 
 سوق

   

ال  
يبيعون 
أي 
 إنتاج

يبيعون 
بعض 
 اإلنتاج

يبيعون 
معظم 
 اإلنتاج

ال 
 يبيعون
أي 
 إنتاج

يبيعون 
بعض 
 اإلنتاج

يبيعون 
معظم أو 
كل 
 اإلنتاج
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ّالوحداتّ ّحيث ّمن ّالبداية ّفي ّيكون ّالفصل ّألن ّبعضّالخدماتّمنّنظرا  ّهناك ّسوفّتتبقى وليسّاألنشطة
ّوهذهّ ّالمندرجة ّمالكيها ّقبل ّمن ّالمشغولة المساكن

ذاّماّكانّ.ّالخدماتّينبغيّحذفها عرضيّبحسبّالنشاطّأوّنوعّالوحدة،ّيمكنّحينئذّإجراءّمتاحا ّإجراءّتصنيفّوا 
ّفيّ ّتكون ّنشاط ّأي ّاستبعاد ّأو ّتضمين ّحول اختيار
ّالذاتيّحتىّعندماّ المخرجاتّبشكلّحصريّلالستخدام
ّ.يشملّنشاطّأخرّللوحدةّمبيعاتّخارجّاألسرةّالمعيشية

ّاإلضافية؛ّ 88-78 ّاالستبعاد ّحاالت ّبعض ّتجرى قد
ّ ّسبيل ّقبلّعلى ّمن ّالمقدمة ّالخدمات المثال،

ّ.عماليةّمحليةّمدفوعةّواإلنتاجّالزراعي
ّأفرادّ 88-74 الّتزالّالمشكلةّقائمةّحولّكيفيةّمعاملة

مثلّاألطباءّوغيرهمّمنّالمهنيينّوالتيّنوقشتّ
ّمتاحةّ ّمعلومات ّهناك ّتكون ّحيث ّقبل فيما
حولّإنتاجهمّولكنّمنّدونّمجموعةّكاملةّمنّ

الواّيمثلونّمنشآتّفرديةّالحسابات؛ّوهكذا،ّالّيّز
ّالرسميّ ّغير ّالقطاع ّمن ّاستبعادهم ّيتم ولم
ّأنهمّ ّغير ّالموظفين ّعدد ّأو ّالتسجيل بسبب
ّمنّ ّمميز ّجزء ّأنه ّعلى ّإليهم ّينظر ّال عادة

ّ.القطاعّغيرّالرسمي
ّاألفرادّ 88-73 ّهؤالء ّمثل ّبأن ّدلهي ّمجموعة تسلم

ّومعّ ّالرسمي؛ ّالقطاعّغير ّمن ّرغبّفيسيكونونّجزءا  ّما ّإذا ّكمجموعةّّذلك، ّتحديدهم إما
ّالقطاعّ ّمن ّبالكامل ّاستبعادهم ّحتى ّأو فرعية
غيرّالرسميّفمنّالممكنّأنّيتمّتصورّبعضّ

ّبذلك ّللقيام ّوالتجربة ّالخبرة ّقواعد ّسبيلّ. على
ّاعتراضاتّالمثال،ّتبعا ّلنوعّالنشاطّأوّمعدالتّاألجورّأوّ ّطرح ّسيسهل ّأنه ّبيد ّالمهم، مدة

قدّيكونّصعبا ّّعلىّأيّمنّتلكّكماّأنّالتنفيذ
ّ.للغاية

عرض بيانات القطاع غير الرسمي والعمل غير . 4
 الرسمي

تمتدّالمعلوماتّالمتعلقةّباألنشطةّالتيّيضطلعّ 88-78
بهاّبشكلّغيرّرسميّفقطّبقدرّحسابّاإلنتاجّ
ّغيرّ ّومن ّالدخل، ّإدرار ّأو ّتوليد وحساب
ّتسلسلّ ّفي ّذلك ّمن ّأبعد ّالمضي الممكن

أيّمنّتدفقاتّّالحساباتّنظرا ّالستحالةّتحديد
ّرأسّالمالّ ّوتكوين ّواالستهالك ّاألخرى الدخل
ّباألسرةّ ّوليس ّالمعني ّبالنشاط ّفقط يتعلق
ّوحدةّ ّباعتبارها ّلها ّينتمون ّالتي المعيشية

ّكاملة ّمؤسسية ّغيرّ. ّالقطاع ّفإن وهكذا،
ليسّبشكلّّ–كماّهوّموضحّسابقا ّّ–الرسميّ

ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّبمعنى ّقطاعا  ّيمكنّصارم ّال ّبه ّالخاصة ّاألرقام ّفإن ّثم ومن
ّللحسابات ّالكامل ّالتسلسل ّحيث ّمن .ّعرضها

ّيغطيّومعّذلك،ّمنّالموصيّبهّأنهّمتىّكانّممكنا ّ ّأحدهما ّتكميليين، ّجدولين ّإعداد ينبغي
ّواألخرّ ّالدخل ّإدرار ّوحساب ّاإلنتاج حساب

ّ.يغطيّالعمل

 اإلنتاج
يقترحّبأنّيتمّتوفيرّالنوعّالتاليّمنّالمعلوماتّ 88-70

لكلّمنطقةّمنّالمنطقتينّالمظللتينّفيّجدولّ
88-3:ّ

 اإلنتاج .أّ

ّالقدرّالخاصّمنهّالمخصصّلالستخدامّالذاتي .بّ
 االستهالكّالوسيط .جّ

 القيمةّالمضافة .دّ

بالنسبةّللمنشآتّ)تعويضاتّأوّأجورّالموظفينّ .هّ
 (الفرديةّالتيّلديهاّموظفينّفقط

 جماليّادخلّالمختلطإ .وّ

 استهالكّرأسّالمالّالثابت .زّ

ّصافيّالدخلّالمختلط .حّ
ّإذاّ 88-77 ّأيضا  ّمفيدة ّتكونّأيّمعلوماتّإضافية قد

ماّأتيحت؛ّعلىّسبيلّالمثال،ّتفصيلّوتصنيفّ
ّّ–لإلنتاجّمنّحيثّنوعّالنشاطّ نسبةّّ–وربما

ّقبلّ ّمن ّالمنتج ّالصناعة ّفي ّالكلي اإلنتاج
ّ.المنشآتّغيرّالرسمية

ّالبلدان 88-75 ّالوحداتّّفي ّبعض ّفيها ّتكون التي
ّمنّالقطاعّ ّجزءا  ّاعتبارها ّيتم ّالتيّقد الصغيرة
غيرّالرسميّمغطاةّمنّقبلّمسوحاتّالمنشآتّ
ّوحداتّ ّتتواجد ّفيّقطاعّالشركاتّفقد ومدرجة

-88معنيةّفيّالخليةّالمظللةّخفيفا ّفيّجدولّ
ذاّماّكانّيمكنّ.3ّ ذاّكانّهذاّهوّالحال،ّوا  ةّلهمّفقدّيكونّحينئذّمنّتحديدّتقديراتّمنفصلوا 

ّإلىّجنبّمعّ ّالتقديراتّجنبا  المفيدّعرضّهذه
ّنحوّ ّعلى ّتوجد ّالتي ّالوحدات ّتلك إدخاالت

ّواضحّفيّقطاعّاألسرّالمعيشية
 العمل
ّالوظائفّ 88-71 ّعدد ّبشأن ّمعلومات ّعرض ينبغي

ّ:بحيثّتبين
ّالعملّأوّالعمالةّفيّالقطاعّغيرّالرسمي .أّ

ّالوظائفّالرسمية -
ّالرسميةالوظائفّغيرّ -

ّالعملّغيرّالرسميّخارجّالقطاعّغيرّالرسمي .بّ
ّفيّالقطاعّالرسميّ- -
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ّمعيشيةّّ- - ّألسر ّفردية ّمنشآت في
ّأخرى

ّعددّ 88-56 ّبشأن ّمعلومات ّأية ّممكنا ؛ ّكان ّما ساعاتّالعملّالفعليّفيّكلّمنّهذهّالفئاتّقدّإذا
ّ.تكونّمعلوماتّمفيدة

نهج لقياس األنشطة المضطلع بها في االقتصاد . ح
 ميغير الرس

ّعرضّ 88-53 ّالمالئم ّمن ّوال ّالممكن ّمن ليس
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي ّمفصلة معلومات
ّومعّ ّاالستبيان؛ ّوتصميم ّالمسح ّمنهجية بشأن
ّأنّ ّالقوميين ّللمحاسبين ّالمفيد ّمن ّفإنه ذلك،
يكونواّملمينّببعضّمنّالخياراتّالتيّقدّتكونّ
متاحةّللمساعدةّفيّتجميعّبياناتّبشأنّاإلنتاجّ

ّغ ّالمنشآت ّالرسميةفي ّير ّمنّ. ّمزيد وهناك
ّالتفصيليةّفيّ ّ–علىّسبيلّالمثالّّ–المناقشة

ّ.دليلّقياسّاالقتصادّغيرّالمالحظ
ّالقطاعّ 88-58 ّلقياس ّالمناسبة ّالوسيلة ّاختيار يتوقف

ّأساليبّ ّتغطية ّكفاية ّقدر ّعلى ّالرسمي غير
ّويلتفتّ ّاالهتمام؛ ّمحل ّالبياناتّلألنشطة جمع

ّللقياس ّرئيسية ّنهج ّثالثة ّإلى ّهنا وسيعتمدّ.
ّالمعلوماتّ ّماهية ّعلى ّبينهم ّمن االختيار
ّوعلىّ ّالقائمة ّالبيانات ّمجموعات ّفي الناقصة
ّالمتاحةّ ّوالموارد ّاإلحصائية ّالنظم ّتنظيم قدر

ّ.واحتياجاتّالمستخدم
 مسوحات أو استقصاءات األسر المعيشية. 1

21-10 ّ ّقد ّالمعيشية ّلألسر ّمسح ّاستقصاءّ)يوفر أو
ّالعمل ّلقوة ّلجمعّمعلوماتّعنّاإلنتاجّ( وسيلة

ّغيرّ ّالمعيشية ّقبلّمنشآتّاألسر ّالمدرجةمن
ّالعيناتّالمستخدمةّفيّالدراساتّ فيّأطرّأخذ
االستقصائيةّللمنشآت؛ّكماّقدّيكونّمنّالممكنّ
ّلعمالةّ ّمسوحات ّخالل ّبياناتّمن ّجمع أيضا 

ميّفيّاألسرّالمعيشيةّأوّلقوةّالقطاعّغيرّالرس
ّالعمل ّالنوعّمنّ. ّالتيّتسعىّإلىّهذا واألسئلة

ّاألسرّ ّفي ّللجميع ّتوجيهها ّيمكن المعلومات
ّالفترةّ ّخالل ّالعينة ّفي ّالمضمنة المعيشية
ّوضعهمّ ّعن ّالنظر ّبصرف ّللمسح، المرجعية
ّالرئيسيةّ ّبوظائفهم ّيتعلق ّوفيما ّالعمل في

ّألنهّفيّالعديدّ منّالبلدانّهناكّوالثانويةّنظرا 
ّالرسميّ ّغير ّالقطاع ّأنشطة ّمن ّضخما  ّثانويةعددا  ّكوظائف ّبها ّمضطلعا  ّوجودّ. ّيلزم وقد
ّفيّ ّالمدفوع ّغير ّالعمل ّلتحديد ّخاصة أسئلة
ّيقومّ ّالتي ّواألنشطة ّالصغيرة المنشآتّاألسرية
ّبهاّ ّالمضطلع ّواألنشطة ّواألطفال ّالمرأة بها

ّ ّالمعلن ّغير ّواألنشطة ّالمنزل ّعن عنهاّبعيدا 
ّالرسميّ ّغير ّالقطاع ّفي ّالتجارية واألعمال

ّثانوية ّكوظائف ّبها ّالمضطلع ّنجاحّ. ويعتمد
نهجّمثلّهذاّعلىّعينةّالمسحّبماّيشملهّذلكّ
ّأنشطةّ ّتقع ّحيث ّتمثيلية ّجغرافية ّمناطق من

ّغيرّ ّالقطاع ّعمال ّويعيش ّالمعيشية األسر
ّ.الرسمي

برغمّذلك،ّينبغيّالوضعّفيّاالعتبارّأنهّعلىّ 88-53
ّالعمالّالرغمّ منّأنّالموظفينّوأعضاءّاألسرة

ّمنخرطينّ ّيكونون ّقد ّوالمستجيبين المساهمين
فيّمنشآتّأسرّمعيشيةّوغيرّرسميةّإالّأنهّقدّ
ّالمنشآتّ ّبعمليات ّمحدود ّمعرفة ّلديهم يكون
ّاالستجابةّ ّمقدرتهم ّفي ّيكون ّال ّوربما المعنية

ّ.لمثلّهذهّاألسئلة
 مسوحات أو استقصاءات المنشآت. 2

ّمعظم 21-11 ّّفي ّمسحّّيمكنالحاالت، استخدام
ّقبلّ ّمن ّبه ّالمضطلع ّالنشاط ّلقياس للمنشآت
ّيجرىّمسحّ ّيتم ّحينما ّفقط ّرسمية ّغير منشأة
ّإحصاءّ ّبعد ّللتو ّالمعيشية ّاألسر لمنشآت
ّأخذّ ّإطار ّللمنشآتّألن ّإحصاء ّأو اقتصادي

أوّشامال ّّ–العينةّقدّالّيكونّشامال ّلمعلوماتّ ّ ّمحدثة ّغير ّّ–لمعلومات ّمنشآت األسرّعن
ّ.المعيشية

ّلقياسّ 21-11 ّللمنشآت ّمسح ّيستخدم ّعندما وحتى
ّذلكّ ّفي ّبما ّالمعيشية ّاألسر ّإنتاج وحدات
ّينبغيّ ّفإنه ّالرسمي ّغير ّبالقطاع الوحدات

ّموقعّّمالحظة ّبدون ّالتي ّاإلنتاج ّوحدات أن
محددّأوّذاتّأماكنّأعمالّتجاريةّغيرّمتعرفّ
.ّعليهاّتكونّسهلةّالحذفّفيّمجموعةّالبيانات

ّمضاعفّّوعالوة ّتعداد ّيحدث ّقد ّذلك، على
ّعملياتّ ّتمت ّما ّإذا ّالمعيشية ّاألسر إلنتاج
تجميعّألنواعّمختلفةّمنّالنشاطّاالقتصاديّفيّ
ّخاللّ ّمن ّواحد ّأن ّفي ّوليس ّمختلفة أوقات
ّنشاطّ ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّمتكامل؛ تصميم
التصنيعّالخاصّبأسرةّمعيشيةّمنتجةّللسلعّفيّ

شمولهّفيّدورةّّورشةّصغيرةّأوّبالمنزلّقدّيتم
ّبالتجزئةّ ّالمبيعات ّنشاط ّأن ّحين ّفي للتجميع
المضطلعّبهّمنّقبلّنفسّاألسرّالمنتجةّلهذهّ

ّ.السلعّيتمّقياسهّفيّدورةّأخرى
الدراسات االستقصائية المختلطة لألسر المعيشية . 3

 وللمنشآت معاً 
ّالمختلطةّ 21-11 ّاالستقصائية ّالدراسات ّأنواع أحد

ّمعاّ  ّوللمنشآت ّالمعيشية ّتصميمهّّلألسر يتم
ليكونّمتضمنا ّلوحداّقياسّللمنشأةّمرتبطةّبقوةّ
ّاألسرّ ّمسوحات ّمن ّبغيرها ّأو ّالقائمة العمل
ّكافةّ ّيغطي ّقد ّالمسح ّهذا ّومثل المعيشية؛
ّالعينةّ ّفي ّالمتضمنة ّالمعيشية ّاألسر مشاريع

ّيشملهّ)بماّفيّذلكّالمشاريعّغيرّالرسميةّ بما
عملّذلكّمنّالوحداتّالتيّتعملّبدونّأماكنّ

ّالمتحركة ّالوحدات ّمثل ّثابتة وأنشطتها،ّ(
ّالمنشآتّونوعّالنشاطّ بصرفّالنظرّعنّحجم
ّكانتّ ّما ّوسواء ّالمستخدم ّالعمل ّمكان ونوع
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ّأوّ ّرئيسية ّكوظائف ّبها ّيضطلع األنشطة
ّ.ثانوية

21-11 ّ ّمن ّأخر ّنوع يوصفّّ–ّاالستقصاءاتهناك
بمسحّمختلطّمعدلّلألسرّالمعيشيةّوللمنشآتّ

ّ ّالّ–معا  ّفي ّبشأنّمبينا  ّالدولية توصيات
ّ ّالصناعية ّالمتحدة،ّ)اإلحصاءات األمم

2001.)ّ
ّالمعيشيةّ 21-16 ّلألسر ّمختلط ّمسح ّيستخدم عندما

ّتعكسّوللمنشآتّمعا ّعلىّأنهّاألسلوبّالمفضلّينبغيّ ّكانتّالعينة ّإذا ّما االلتفاتّإلىّمسألة
ّلألنشطةّ ّالجغرافي ّالتوزيع ّ ّكافي بشكل

كماّأنهّمنّاالقتصاديةّإلنتاجّاألسرّالمعيشية؛ّ
دارةّّالعنايةالضروريّأيضا ّ المنشآتّالتيّيكونّفيهاّوحداتّإنتاجّفيّأكثرّبكيفيةّالتعاملّمعّوا 

منّموقعّوكيفيةّتجنبّازدواجّتغطيةّالمنشآتّ
ّرفعّ ّتم ّما ّإذا ّشراكات ّإطار ّفي ّتعمل التي
ّمنّ ّكل ّقبل ّمن ّالمنشأة ّنفس ّعن تقارير

ّأل ّمنتمين ّيكونوا ّقد ّوالذين ّفيها سرّالمشاركين
ّ.معيشيةّمختلفة

القتصاد امبادئ توجيهية ودراسات وكتيبات عن . ط
 غير الرسمي

منّنظامّالحسابات3114ّّمنذّنشرّنسخةّعامّ 88-16
ّفيّ ّالمنهجية ّفي ّكبيرا  ّتقدما  ّحدث ّالرسمي؛ّالقومية ّغير ّباالقتصاد ّمتصلة مجاالت
ّخبرةّ ّالبلدان ّاكتسبت ّذلك، ّإلى وباإلضافة
واسعةّالنطاقّفيّمجالّجمعّالبياناتّوالتعاملّ

ّالرسمي ّغير ّالقطاع ّبشأن ّمعها ّهذهّ. وتلمح
ّ ّّ–التطورات ّوالمبينة ّهناكّّ–أدناه ّأن إلى

ّفيّ ّتؤخذ ّوأن ّيجب ّاألعمال ّمن مجموعة
ّغيرّ ّالقطاع ّمعاملة ّتحديث ّعند االعتبار

ّ.الرسميّفيّنظامّالحساباتّالقومية
تشملّإجراءاتّوأوراقّعملّاجتماعاتّمجموعةّ -

ّالرسميّ ّغير ّالقطاع ّإحصاءات ّبشأن دلهي
ّ ّعام ّأعمالها ّبدأت ّنتائج3117ّّوالتي تشمل

ّوتحلي ّنظرية ّفيّأعمال ّبما ّالنطاق، ّواسعة لية
ذلكّالممارساتّالقطريةّفيّمجالّالقطاعّغيرّ

ّالرسمي ّالحصولّعلىّأبحاثّمتنوعةّ. ويمكن
ّإحصاءاتّ ّبشأن ّالخبراء ّبمجموعة خاصة

ّ ّالرسمي ّغير ّدلهي)القطاع ّمجموعة علىّ(
موقعّ

http://www.mospi.nic.in/mospi_info
rmal_sector.htm  

خبرةّفيّالمفاهيمّ:ّدليلّمحاسبةّاألسرّالمعيشية -
حساباتّاألسرّالمعيشيةّ:3ّوالتصنيف،ّالمجلدّ

(ّ ّالمتحدة، ّ(8666األمم ّعام ّنتاج ،3117ّ
ّ ّالخبراء ّبشانّّ–لمجموعة ّأوراق ّعلى يحتوي

جوانبّمتنوعةّمنّمعاملةّوقياسّالقطاعّغيرّ
ّ ّفصل ّوالسيما ّالرسميّ"الرسمي، ّغير القطاع

 ".كجزءّمنّقطاعّاألسرّالمعيشية

ّاألع - ّاإلحصائيّنتائج ّالمكتب ّبدأها ّالتي مال
ّمنتصفّالتسعينياتّوتمّ ّفي ّاألوروبي لالتحاد
ّدقيقيّ ّلتقييم ّالعمل ّمجموعة ّمنّخالل تنفيذها
ّفيّالدولّاألعضاءّباالتحادّ للبياناتّاألساسية
األوروبي،ّفضال ّعنّاالختباراتّالتجريبيةّذاتّ
ّ ّالمرشحة ّالبلدان ّفي ّأجريت ّالتي ّ–الصلة

يةّالتعديالتّوأثارهاّعلىّكشفتّعنّمدىّشمول
 .قيمةّالناتجّالمحليّاإلجمالي

ّلتحسينّ - أدتّبحوثّعلىّاألساليبّاإلحصائية
ّكتيبّقياسّ ّقياساتّاإلنتاجّإلىّإعداد شمولية

ّ ّالمالحظ ّغير ّكتيبّ–االقتصاد ويعرضّ.
ّغيرّ ّالقطاع ّبإنتاج ّالمعني ّالكتيب فصل
ّبينّ ّالفروق ّويوضح ّجوهريا ، ّتعريفا  ّطاعّغيرّالرسميّوالمفاهيمّالتيّغالبا ّإنتاجّالقالرسمي ّكما ّحوله، ّخلط ّتسبب ّالخطوطّما بوضح

 .العريضةّألساليبّالقياس
نشرتّاللجنةّاالقتصاديةّألوروباّباألممّالمتحدةّ -

ّ ّالخفي ّاالقتصاد ّإلحصاءات اللجنةّ)دليل
ّ ّالمتحدة، ّباألمم ّألوروبا ،ّ(3118االقتصادية

ّاستقصاءاتّ ّثالثة ّنفذت ّالحين ّذلك ومنذ
ّالنتائج ّونشرت ّالقطرية ّللممارسات كانّ.

وشمل3113ّّاالستقصاءّاألولّفيماّيتعلقّبعامّ
ّبلدان ّتسعة ّمنّ. ّتراث ّفي؛ ّالنتائج ونشرت

ّالخفيةّ ّاألنشطة ّتقدير ّفي ّالقومية الممارسات
ّعامّ ّفي ّالقومية ّللحسابات ّالرسمية وغير

3114ّ ّبعامّ. ّخاص ّالثاني ّالمسح وكان
8663/8668ّّ ّبلد81ّوغطى ّالمسحّوأجّر. ي

38ّواستجابت8668/8660ّّالثالثّفيّعاميّ
واستعلمّكلّمنّالبحثّالثانيّوالثالثّعنّ.ّبلد

ّفضال ّ ّالمالحظ ّغير ّاالقتصاد ّلحجم تقديرات
ّتلخيصّ.ّعنّتفصيلّاألساليبّالمستخدمة وتم

نتائجّالمسحينّفيّإصدارينّمنّاالقتصادّغيرّ
ّ ّالقومية ّالحسابات ّفي مسحّّ–المالحظ

ّللممارساتّالقط ّألوروباّ)رية ّاالقتصادية اللجنة
ّ ّالمتحدة، 8664ّّباألمم ّعلى8665ّو ،

 (.التوالي
ّالعملّالدوليةّ - ّالوثائقّلمنظمة ّمن هناكّالعديد

ّالرسميّ ّغير ّالقطاع ّمفاهيم ّبعمق تتناول
ّالمتعلقّ ّالقرار ّوتشمل ّالرسمي؛ ّغير والعمل
ّالرسمي،ّ ّغير ّالقطاع ّفي ّالعمل بإحصاءات

(ّ ّالدولي، ّالعمل 3114ّمكتب ّمنّ( المعتمد
ّلخبراءّ ّعشر ّالخامس ّالدولي ّالمؤتمر جانب
إحصاءاتّالعمالة،ّومبادئّتوجيهيةّفيماّيتعلقّ

ّ ّالرسمي ّغير ّللعمل ّإحصائي مكتبّ)بتعريف
ّ ّالدولي، 8664ّالعمل ّقبلّ( ّمن ّاعتماده تم

المؤتمرّالدوليّالسابعّعشرّلخبراءّإحصاءاتّ
ّالعمالة ّمفيدةّ. ّمعلومات ّعلى ّالعثور ويمكن

ّف ّالدوليةّأخرى ّالعمل ّمنظمة ّملخص ي
ّالقطاعّ ّفي ّالعمل ّعن ّالرسمية لإلحصاءات

،ّ(8668هوسمانسّوديّجو،ّ)غيرّالمؤسسيّ
ّالرسمي ّغير ّاالقتصاد ّفي ّوالرجال :ّالنساء

ّإحصائية ّ)صورة ّالدولي،ّ. ّالعمل مكتب
ّالرسمي(8668 ّغير ّاالقتصاد ّقياس ،ّ منّ:

ّغيرّ ّللعمل ّالرسمي ّغير ّالقطاع ّفي العمل
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ّ ّه)الرسمي، ّالعملّ(8663وسمانس، ّقياس ،
هوسمانس،ّ)معاييرّدوليةّحديثة،ّ:ّغيرّالرسمي

8668.) 
ّغيرّعلىّمدىّعقدّمنّالزمنّعقدّعددا ّمنّحلقاتّ - ّالقطاع ّعلى ّبالتركيز ّالمعنية العمل

ّمعّ ّسويا  ّأو ّمنفرد ّبشكل ّونظمت ّواللجانّالرسمي، ّالمتحدة ّباألمم ّاإلحصاءات شعبة
يةّوغيرهم؛ّوأحدثّاإلقليميةّومنظمةّالعملّالدول

ّمنظمةّ ّعمل ّحلقة ّكانت ّمنهم ّعمل حلقة
ّالتعاونّاالقتصاديّوالتنمية اللجنةّاالقتصاديةّ/

ّباألممّ ّالهادئ ّوالمحيط ّألسيا واالجتماعية
ّالمتحدة ّقياسّ/ ّبشأن ّاألسيوي ّالتنمية مصرف

ّاإلحصائية ّالنوعية ّوتحسين ّاالقتصادّ: قياس
مّغيرّالمالحظ،ّوعقدتّفيّبانكوكّفيّمايوّعا

ّاستقصاءات8663ّ ّأخرىّبشأن ّعمل ّوورشة ،
ّالتركيزّ ّمع ّالعمل ّقوة ّوقياس ّالمعيشية األسر

لبلدانّاتحادّعلىّاالقتصادّغيرّالرسميّعقدتّ
ليسوتوّفيّّوماسيروّالتنميةّالجنوبّإفريقيةّفيّ

  .8665عامّّأبريل
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 العالم وروابط لميزان المدفوعات بقيةحسابات : السادس والعشرون الفصل

 مقدمة. أ
بدورّهذاّالفصلّحولّالعالقةّبينّقطاعّبقيةّ 80-3

العالمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّوالحساباتّ
ّوضعّ ّفي ّموضحة ّهي ّكما الدولية
ّووضعّ ّالمدفوعات ّميزان االستثماردليل

ّالسادسة ّالطبعة ّالدولي، ؛BPM6ّاالستثمار
ّال ّكال ّأن ّيبين ّنفسّحيث ّيستخدما دليلين

ّالحساباتّ ّأن ّغير ّالكلي، ّلالقتصاد اإلطار
ّجوانبّ ّحول ّإضافية ّتفاصيل ّتوفر الدولية
ذاتّأهميةّخاصةّفيّالمعامالتّأوّالمراكزّ

ّ.الدولية
 حساب بقية العالم في نظام الحسابات القومية. 1

ّالمعامالتّ 80-8 ّتقيد ّالحساباتّالقومية، فيّنظام
ّالعالم ّوبقية ّمقيمة ّوحدة ّكانتّّبين ّلو كما

ّفيّ ّأخر ّقطاعا  ّالعالم ّبقية ّفي ّوتوليدّّالوحدات ّاإلنتاج ّحسابات ّويتعلق االقتصاد؛
ّالقوميّ ّاالقتصاد ّداخل ّبالمعامالت الدخل
ّالحساباتّ ّالتدفقاتّفيّجميع ّغيرّأن فقط،
ّإدخالّ ّلها ّيكون ّأن ّالمحتمل ّمن األخرى

وهذهّاإلدخاالتّضروريةّ.ّخاصّببقيةّالعالم
منّتسلسلّالحسابات،ّبيدّلموازنةّكلّصفّ

ّالّتدخلّفيّمجملّقيودّالموازنة؛ّعلىّ أنها
سبيلّالمثال،ّيشتقّالفرقّبينّالناتجّالمحليّ
ّمنّ ّاإلجمالي ّالقومي ّوالدخل اإلجمالي
ّحدّ ّعلى ّوالموارد ّاالستخدامات معامالت
ّاألوليّ ّالدخل ّفيّحسابّتوزيع ّمقيدة سواء
ّفيّ ّوحدة ّهو ّالمقابل ّالطرف ّأن ّحين في

ّال ّعالمبقية ّالطرفّ. ّإدخاالت ّكانت ّما ذا ّهيّوا  ّمدرجة ّالعالم ّلبقية ّبالنسبة المقابل
ّقيودّ ّبين ّفرق ّهناك ّيكون ّلن األخرى

ّ.الموازنة
 الحسابات الجارية

ّهذاّ 80-4 ّعلى ّيبين ّالعالم ّحسابّبقية ّألن ّتبينّنظرا  ّالعالم ّلبقية ّالتدفقات ّفإن النحو
كاستخدامّمنّقبلّبقيةّالعالمّوتبينّالتدفقاتّ

ّ ّكموارد؛ ّالعالم ّبقية ّالمثال،ّّعلىمن سبيل
ّالعالمّ ّلبقية ّكاستخدامات ّالصادرات تبين
ّالعالم ّبقية ّمن ّكموارد ّالواردات .ّوتبين

ّالوارد ّإدخاالت ّجزءا ّوتشكل ّوالصادرات ات
ّتسلسلّ ّفي ّوالخدمات ّالسلع ّحساب من

ّ.الحساباتّبنظامّالحساباتّالقومية
80-3 ّ ّالواردات ّإدخاالت ّعن ّوالصادراتفضال 

ّالدخلّ ّفيّحسابّتوزيع ّتظهر ّالتي والقيود
األوليّهناكّمعامالتّمحتملةّمعّبقيةّالعالمّ
ّحسابّ ّفي ّاإلدخاالت ّلكافة ّقيدها يلزم

ّللدخل ّالثانوي ّلصافيّّالتوزيع ّالتعديل ولقيد
ّالتيّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّالتزامات ّفي التغير

ّ.تظهرّفيّاستخدامّحسابّالدخل
ّالعالمّ 80-8 ّبقية ّلحساب ّإدخاالت ّهناك ليس

أوّلتكوينّرأسّ)لالستهالكّالوسيطّأوّالنهائيّ
ّالثابت ّالمال ّالسلعّ( ّ ّمن ّاالستفادة ألن

ّأخرّليسّذاتّ ّفيّاقتصاد والخدماتّالتيّتتم
ّباال ّالمجموعّصلة ّباستثناء ّالقومي؛ قتصاد

ّ.الكليّللصادرات
حسابهاّّيتمعلىّالرغمّمنّأنّقيودّالموازنةّالّ 80-0

ّبقيةّ ّلحساب ّلبقية ّالقومية ّالحسابات ّنظام في
ّقيداّ ّهناك ّفردي ّحساب ّلكل ّبالنسبة العالم
موازنةّهامينّذاتّصلةّبالحساباتّالجارية؛ّقيدّ
ّللسلعّ ّالخارجي ّالميزان ّهو ّاألول الموازنة
.ّوالخدمات،ّوهوّالفرقّبينّالوارداتّوالصادرات

ّالخارجيّ ّالميزان ّهو ّالثاني ّالموازنة ّقيد أما
ّمنّ ّالقادمة ّالموارد ّكافة ّمجموع ّوهو الجاري
ّالعائدةّ ّاالستخدامات ّكافة ّناقص ّالعالم بقية
ّفيّذلكّالوارداتّوالصادرات ّبما ّالعالم، .ّلبقية
ىّوهكذا،ّفإنّالميزانّالخارجيّالجاريّيبينّمد
ّ.طلبّالمقيمينّلإلنقاذّمنّقبلّغيرّالمقيمين

 حسابات التراكم
ّيوجدّ 80-7 ّال ّالعالم ّلبقية ّالمال ّرأس ّحساب في

مدخلّلتكوينّرأسّالمالّالثابتّكماّلوحظّفيماّ
ّلموردّ ّتقيد ّأن ّلمعاملة ّالممكن ّومن سبق؛
ّأوّ ّلرخصة ّأو ّإيجار ّلعقد ّأو ّلعقد ّأو طبيعي
ّتسويقية ّألصول ّأو ّالسمعة ّحسن .ّألصول

ّمنّقبلّوحدةّطبيعةّهذهّاإلدخاالت،ّورغمّماّسبق،ّونظرا ّوب ّتقريبا ألنّاألرضّتكتسبّدائما 
.ّمقيمةّفإنّمثلّهذهّاإلدخاالتّلنّتكونّشائعة

ّالرأسماليةّ ّالتحويالت ّفإن ّأخرى، ّناحية ومن
ّ.إلىّومنّبقيةّالعالمّقدّتكونّهامةّللغاية

ّوالذينّ 80-5 ّالعمومية ّوالميزانيات ّالمالي الحساب
ّّيبينون ّالمعامالتّفي ومخزوناتّّ–بالتفصيل

األصولّالماليةّوالخصومّالماليةّحيثّيكونّّ–
طرفّفيهمّغيرّمقيمّينظرّإليهاّباعتبارهاّجزءّ
ّبقيةّ ّحسابات ّمن ّالخصوص ّوجه ّعلى هام
ّاالستثماردليلّميزانّ ّفيّوضع ّوبالفعل، العالم؛
ّالطبعةّ ّالدولي، ّاالستثمار ّووضع المدفوعات

ّقدBPM6ّالسادسة ّالسردّهناك ّمن ّأكبر ّفيّالحساباتّرا  ّبالقيود ّمقارنة ّالقيود ّلهذه ّ.ّالجاريةمكرسا 
80-1 ّ ّإدخاالت ّهناك ّذلك، ّإلى ّمحتملةوباإلضافة

ّوالخصومّ ّاألصول ّحجم ّفي ّاألخرى للتغيرات
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ّصلةّ ّذات ّلكليهما ّالتقييم ّإعادة ّقيود وفي
ّ.بحسابّبقيةّالعالم

الحسابات الدولية في اإلصدار السادس من وضع . 2
ستثماردليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار اال

الدولي، الطبعة السادسةالصادر عن صندوق النقد 
 الدولي

80-36 ّ ّأعاله ّالمذكور ّالوصف بقيةّّلحساباتفي
ّ ّالصادرات ّأن ّلوحظ ّسبيلّّ–العالم على

تعاملّكاستخدامّمنّقبلّبقيةّالعالمّّ–المثالّ
ّوعلىّنحوّ ّالعالم؛ ّمنّبقية والوارداتّكمورد
ّيتمّ ّالعالم ّبقية ّحساب ّفإن ّاسمه، ّيدل ما

وينظرّوضعّ.ّإنشاءهّمنّمنظورّبقيةّالعالم
ّووضعّ ّالمدفوعات ّميزان االستثماردليل

ّالسادسة ّالطبعة ّالدولي، BPM6ّاالستثمار
ّوجه ّمن ّوالتدفقات ّالمخزونات ّنظرّلنفس ة

ّالمحلي ّاالقتصاد ّإدخاالتّ. ّفإن وهكذا،
وضعّاالستثماردليلّميزانّالمدفوعاتّووضعّ
ّالسادسة ّالطبعة ّالدولي، ّ–االستثمار

ّ ّهي ّالسادس ّاألصلّاإلصدار ّطبق صورة
المتعلقةّّنظامّالحساباتّالقوميةإدخاالتّمنّ

ّ.ببقيةّالعالم
ّميزانّ 80-33 ّدليل ّسياق ّوفي ّذلك، ّعلى وعالوة

ّا ّماّالمدفوعاتّووضع ّعادة الستثمارالدولي،
ّبالمراكزّ ّالمخزونات ّمستوى ّإلى يشار
والميزانيةّالعموميةّالذيّيفصلّكافةّاألصولّ
ّطرفّفيّ ّفيها ّيكون ّالتي ّوالخصوم المالية
ّبوضعّ ّيسمى ّمقيم ّغير الترتيب

ّ.االستثمارالدولي
ّمعينّ 80-38 ّالقتصاد ّالدولية ّالحسابات تلخص

ّهذا ّفي ّالمقيمين ّبين ّاالقتصادية ّالعالقات
ّ:االقتصادّوبقيةّالعالم؛ّوتشمل

ّأ ّبينّ. ّالمعامالت ّيلخص ّوالذي ّالمدفوعات؛ ميزان
ّالمقيمينّوغيرّالمقيمينّخاللّفترةّمعيةّمنّالزمن؛

ّب .ّ ّاالستثمارالدولي ّعندّ(IIP)وضع ّيبين ّوالذي ؛
ّنقطةّمنّالزمنّقيمة ّفيّ: ّللمقيمينّ األصولّالمالية

ّأوّّ ّمطالبات ّتكون ّالتي ّمعين اقتصاد
اتّعلىّغيرّمقيمينّأوّسبائكّذهبّمحتجزةّمستحق

ّمعينّ ّباقتصاد ّالمقيمين ّوخصوم ّاحتياطية؛ كأصول
ّلغيرّالمقيمين؛ّو

ّج ّوالخصومّ. ّاألصول ّفي ّاألخرى ّالتغيرات حساب
ّمثلّ ّاألحرى ّالتدفقات ّيبين ّكشف ّوهو ّ؛ المالية
التغييراتّفيّالتقييمّوالتيّتوافقّبينّميزانّالمدفوعاتّ

ّاالستثمارالدول ّبعرضّالتغيراتّووضع ّمحددة ّلفترة ي
ّعنّأحداثّبخالفّالمعامالتّبينّالمقيمينّ الناجمة

ّ.وغيرّالمقيمين

تتوافقّهذهّالحساباتّمعّحساباتّالمعامالتّوالميزانياتّ
ّنظامّ ّفي ّاألصول ّفي ّاألخرى ّوالتغيرات العمومية
الحساباتّالقوميةّعلىّالتوالي؛ّورغمّذلك،ّالحظّأنّماّ

قيةّالعالمّيظهرّكخصومّفيّيظهرّكأصولّفيّحسابّب
ّ.الحساباتّالدوليةّوالعكسّصحيح

 بنية الفصل. 3
80-34 ّ ّالقسم ّب)يناقش ّالقواعدّ( ّالفصل ّهذا من

ّهذهّ ّوتتسق ّالدولية؛ ّللحسابات المحاسبية
ّنظامّ ّفي ّالمحاسبية ّالقواعد ّمع القواعد
ّتمّ ّقد ّالتي ّاالتفاقات ّومع ّالقومية الحسابات

الحساباتّالقوميةّالتوصلّإليهاّعندماّأخذّنظامّ
ّالمدفوعاتّووضعّ ّميزان ّاالستثماردليل ووضع
االستثمارّالدولي،ّالطبعةّالسادسةبزمامّالمبادرةّ
ّكالّ ّفي ّتطبيقها ّيتم ّالتي ّالقواعد ّتحديد في

وتمثلّاإلقامةّحالةّخاصةّحيثّيتبعّ.ّالسياقين
ّوضعّ ّشأنها ّفي ّالقومية ّالحسابات نظام
ّووض ّالمدفوعات ّميزان عّاالستثماردليل

ّ.BPM6االستثمارّالدولي،ّالطبعةّالسادسة
ّالحساباتّ 80-33 ّبحساباتّّالدوليةتمثلّبنية وعالقتها

نظامّالحساباتّالقوميةّالمماثلةّموضوعّمناقشةّ
ّ.القسمّج

ّالماليةّ 80-38 ّالحسابات ّخصائص ّمن ّسمة هناك
ّوهيّ ّالدولية ّللحسابات ّاالستثمارالدولي ووضع
ّالغرضّ ّتصف ّالتي ّالوظيفية ّالفئات إدخال

ّالماليّبالخارجّسيالرئي ّلالستثمار ويمثلّذلكّ.
ّ.موضوعّمناقشةّالقسمّد

ّبعضّ 80-30 ذاتّاألهميةّّاالعتباراتيتناولّالقسمّهـ
ّاالختالالتّ ّللحساباتّالدولية؛ ّبالنسبة الخاصة
ّاالستثنائيّ ّوالتمويل ّالدولية ّالالتوازنات أو
ّالتكتالتّ ّأو ّواالتحادات ّالدين ّتنظيم عادة ّ.النقديةّوتحويلّالعملةوا 

 المبادئ المحاسبية. ب
مقارنة مع المبادئ المحاسبية في نظام الحسابات . 1

 القومية
علىّالرغمّمنّأنّنظامّالحساباتّالقوميةّيعملّ 80-37

ّالمدفوعاتّ ّميزان ّفان ّالرباعي ّالقيد وفقّنظام
لهّفقطّنظامّقيدّمزدوج؛ّوعندماّتقعّمعاملةّبينّ
ّإدخاالت،ّ ّأربعة ّيلزم ّحينئذ ّمقيمتين وحدتين

ّسبي ّتبادلّعلى ّيبينان ّمنهم ّاثنان ّالمثال، ل
ّالدفع ّفيّوسيلة ّتبادل ّيبينان ّواثنان ّما .ّسلعة

ومعّذلك،ّعندماّتجريّوحدةّمقيمةّمعاملةّمعّ
وحدةّغيرّمقيمةّيكونّالمصنفينّالقومينّغيرّ
ّمنّ ّمستقل ّنحو ّعلى ّالتحقق ّعلى قادرين

ّالعالم ّفيّبقية ّإدخاالتّالنظيرة ّلذلك،ّ. ونتيجة
هّمنّحيثّالمبدأّيكونّميزانّفعلىّالرغمّمنّأن

ّالممارسةّ ّواقع ّفي ّأنه ّإال ّمتوازنا  المدفوعات
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ّبسببّ ّتوازن ّعدم ّهناك ّيكون ّقد العملية
ّالتوحيدّ ّوفي ّالمصدر ّبيانات ّفي قصور
والتصنيفّوبذلكّيكونّهناكّعدمّتطابقّبينّ
ّاالقتصادّ ّداخل ّونظرائها ّالمالية المعامالت

ّالمحلي ّهذ. ّإليه ّالمشار ّالتوازن ّوعدم ّ–ا
وهوّسمةّمعتادةّفيّبياناتّميزانّالمدفوعاتّ

ّ ّوالخطأّ–المنشورة ّالسهو .ّيوصفّبصافي
ّبشكلّ ّالمدفوعات ّميزان ّأدلة ّناقشت وقد
تقليديّهذهّالمسألةّمنّأجلّالتأكيدّعلىّأنهّ
ّإدراجهّ ّمن ّبدال  ّصريح ّبشكل ّنشره ينبغي
بشكلّغيرّمميزّفيّالبنودّاألخرى،ّوينبغيّ

لىّالمصادرّالمحتملةّاستخدامهّفيّاإلشارةّإ
ّ.لسوءّالقياس

وبالرغمّمماّسبق،ّكانّوالّيزالّهناكّاهتمامّ 80-35
متزايدّبشأنّالتقديراتّالتيّتستمدّمنّتقاريرّ
ّوتقييمّ ّتغطية ّلديها ّوالتي ّاألخر الطرف
بشكلّأفضل،ّالخ؛ّوفضال ّعنّذلك،ّكانّوالّ
ّالتوفيقّ ّبشأن ّمنجز ّكبير ّعمل ّهناك يزال

ّ ّنظر ّوجهة ّمن ّالبيانات ّالطرفينّبين كال
ّمعّ) ّما، ّبلد ّصادرات ّالمثال؛ ّسبيل على

ّالبلدّ ّقبل ّمن ّالمقيدة ّالطرفّاألخر واردات
ّالعالمية(الشريك ّالكلية ّوالمجاميع ،ّ وتكونّ.

هيّ(ّبياناتّالطرفّاألخر)البياناتّالمناظرةّ
األخرىّضروريةّوالزمةّإلعدادّبياناتّموحدةّ
ّخاللّ ّمن ّاقتصادي ّالتحاد ّأو ّما لعملة

وفيّالواقع،ّ.ّلبلدانّاألعضاءّاألفرادبياناتّا
ّأنّ ّحقيقة ّأساس ّعلى ّالعمل ّهذا ّكل يقوم
ّواقعيا ّ ّتصبح ّالمدفوعات ّميزان إحصاءات
ّالثنائيّ ّالمستوى ّعلى ّاإلدخال ّرباعي نظام

ّ.أوّالعالمي
 التقييم

ّفيّنظامّالحساباتّ 80-31 مبادئّالتقييمّهيّنفسها
ّكلتاّ ّوفي ّالدولية؛ ّالحسابات ّوفي القومية

تستخدمّالقيمّالسوقية،ّمعّاستخدامّّالحالتين،
القيمّاالسميةّفيّبعضّالمواضعّفيّاألدواتّ
ّيمكنّ ّال ّالسوق ّأسعار ّتكون عندما

ّمالحظتها ّيمثلّ. ّالدولية، ّالحسابات وفي
ّحالةّ ّالسلع ّمن ّوالواردات ّالصادرات تقييم
خاصةّحيثّتستخدمّنقطةّتقييمّموحدةّوهيّ

درة،ّالقيمةّعلىّالحدودّالجمركيةّللدولةّالمص
/ّأي؛ّتقييمّمنّنوعّالتسليمّعلىّظهرّالباخرة

ّفوب ّمتسقّ. ّتقييم ّعن ّالمعاملة ّهذه وتسفر
ّ ّأساسا ّبين ّتوفر ّكما ّوالمستورد، المصدر

ّيكونّ ّقد ّالتي ّالظروف ّفي ّللقياس ّالترتيباتّمتسقا  ّمن ّواسعة ّمجموعة لألطرافّفيها
ّ ّمن ّسعرّ"التعاقدية، ّأو ّالمصنع تسليم

ّالمصنع ّالطرفين" ّأحد ّيكونّ)ّمن حيث
ّالنقلّ ّأمور ّترتيبّكل ّعن ّمسئوال  ّوالتأمينالمستورد )ّ ّالجمارك"إلى ّمدفوع ّتسليم منّ"

ّ ّمسئوال ّ)الطرفّاألخر ّالمصدر حيثّيكون
عنّترتيبّكلّأمورّالنقلّوالتأمينّوأيّرسومّ

ّاستيراد ّتكونّ(. ّقد ّالدولية، ّالمعامالت وفي
ّمنّ ّبأقل ّأو ّبأكثر ّفواتير ّلتحرير ّدوافع هناك

ّمنّقيمته ّأو ّالضرائب ّمن ّالتهرب ّأجل ّمن ا
قيودّالتبادل،ّوبالتاليّيوفرّاالستثماردليلّميزانّ
ّالطبعةّ ّالدولي، ّاالستثمار ّووضع المدفوعات

ّإيجادBPM6ّّالسادسة ّكيفية ّحول توجيهات
أسعارّمعادلةّللسوقّعندّمواجهةّهذهّالحاالت،ّ
ّالالزمةّ ّالتعديالت ّمن ّيلزم ّما ّإجراء وكيفية

ّالمعنية ّاألخرى ّللقيود ّأخرىّ. ّمناقشة وهناك
ّفيّ ّوالصادرات ّالواردات ّقيد ّكيفية حول

ّ.85و33ّالفصلينّ
 وقت القيد والتغير في الملكية 

نفسهاّفيّكلّمنّّهيةّمبادئّوقتّالقيدّوالملكي 80-86
نظامّالحساباتّالقوميةّوفيّالحساباتّالدولية؛ّ
ّالملكيةّ ّفي ّالتغير ّيحدث ّما ّغالبا  االقتصاديةّللسلعّعندماّتقيدّالسلعّفيّالبياناتّعمليا،

لىّايّمدىّماّتكونّهناكّفروقاتّ.ّالجمركية ّفيّوا  ّالفعلية ّوالتغيرات ّالجمركية ّالبيانات بين
ّمثالّعلىّذل ّ ّالمفرداتّذاتّالقيمّالملكية، كّ

ّ ّالشحن ّعلى ّالمرسلة ّإرسالهاّ)الكبيرة ّتم أي؛
ّ.،ّتجرىّالتعديالتّالالزمة(قبلّأنّتباع

ّألساسّ 80-83 ّبالنسبة ّاستثناءاتّأخرى ّهناك ّيعد لم
القيدّفيماّيتعلقّبالتغيرّفيّالملكيةّاالقتصادية؛ّ
ومعّذلك،ّيكونّهناكّعرضّمختلفّفيّحالةّ

ّالم ّيشتري ّعندما ّأي، ّبيعّالتجارة؛ ّويعيد الك
ّإلىّ ّالسلع ّفيّنفسّالظرفّبدونّمرور السلع

ّالمالك ّإقليم ّاقتناءّّوفي. ّيعرف ّالحالة، هذه
السلعّعلىّأنهّتغيرّفيّالملكية،ّولكنّيعرضّ
كصادراتّسالبةّوليسّوارداتّعلىّاقتناءّالسلعّ

ّالتصرف ّ ّعلى ّموجبة ّوكصادرات ّماّ. ذا ّالتصرفوا  ّيتم ّولم ّمعينة ّفترة ّفي ّالسلع ّاقتنيت
ّستظهرّفيّالتغيراتّفيّ ّالحقة ّحتىّفترة فيها
ّهذهّ ّكانت ن ّوا  ّوحتى ّللتاجر المخزونات

ّالخارج ّفي ّمحتجزة ّالمخزونات ّنتيجةّ. وهناك
ّفيّ ّالمعالجة ّفي ّالتغير ّهذا ّعلى مترتبة
الحساباتّالدولية،ّحيثّانّالمتاجرةّاآلنّتظهرّ
كمعامالتّفيّالسلعّاماّفيّالسابقّكانتّتقيدّ

ّ.اتكمعاملةّفيّالخدم
ّالوارداتّوالصادراتّعندماّ 80-88 ّالخاصّبقيد المبدأ

يقعّتغيرّفيّالملكيةّينطبقّأيضا ّعلىّمفرداتّ
علىّغرارّالسلعّالرأسماليةّمرتفعةّالقيمةّحيثّ
ّتسلمّ ّتوقيت ّنفس ّفي ّالملكية ّفي ّالتغير يقيد

-36و84ّّ-36أنظرّالفقرتينّ)المفرداتّفعليا ّ
88.)ّ

 المقاصة أو الصافي
ّا 21-20 ّقواعد ّنفس ّاالستثماردليلّتطبق ّفي لمقاصة

ّالدولي،ّ ّاالستثمار ّووضع ّالمدفوعات ميزان
الطبعةّالسادسةكماّفيّنظامّالحساباتّالقومية؛ّ
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ّفيّ ّإال ّبالمقاصة ّينصح ّال ّعام، وبشكل
الحالةّالخاصةّوالمتعلقةّبقيدّالمعامالتّفيّ

ّالمالية ّوالخصوم ّاألصول ّفإنّ. ّذلك، ومع
عّمنّحاالتّاالقتناءّوالتصرفّفينفسّرّالنّو

ّ ّفقط ّنوعّ)األصل ّبنفس ّوالوفاء ّتكبد أو
ّالخصوم ّمقاصة( ّيجرىّلها والّ.ّهيّوحدها

ّفيّ ّصافّلألصول ّاو ّمقاصة ّهناك يكون
مقابلّالخصوم،ّحتىّلنفسّالنوعّمنّاألداة،ّ
ّاألنواعّ ّعبر ّمعاوضة ّهناك ّتكون ّال كما

ّلألدوات ّالمختلفة ّالتفصيلّ. ّمن وهناكّمزيد
ّيت ّفيما ّالصافي ّاو ّالمقاصة علقّحول

باألدواتّالماليةّفيّالفصلّالثالثّمنّوضعّ
ّووضعّ ّالمدفوعات ّميزان االستثماردليل

ّالسادسة ّالطبعة ،BPM6ّاالستثمارّالدولي،
ّ(.525-0إلى506ّّ-0الفقراتّمنّ

 الوحدات. 2
21-22 ّ ّونظام ّالدولية القوميةّّالحساباتالحسابات

ّللوحداتّ ّالتعريفات ّنفس ّعلى ّقائم كالهما
ّالدوليةّ ّالحسابات ّألن ّولإلقامة؛ المؤسسية
تركزّعلىّالعالقاتّاالقتصاديةّبينّالوحداتّ
ّمنّ ّمزيد ّهناك ّالمقيمة ّوغير المقيمة
ّيصعبّ ّخاصة ّحاالت ّحول التفصيل
ّميزانّ ّاالستثماردليل ّوضع ّفي تصنيفها

،ّالطبعةّالمدفوعاتّووضعّاالستثمارّالدولي
ّ.BPM6السادسة
 اإلقليم االقتصادي

21-21 ّ ّشيوعا ّاألكثر ّللمفهوم ّالمنطقةّوفقا هو
الخاضعةّللسيطرةّاالقتصاديةّالفعليةّلحكومةّ
ّاوّ ّالنقدية ّاالتحادات ّفان ّذلك ّومع واحدة
ّاالقتصاديّ ّاالقليم ّيكون ّوقد االقتصادية،
ّويستخدمّ ّككل ّالعالم ّاو ّمناطق ّمن جزءا

ّاو ّلسياسات ّاهتمام تحليالتّّكنطاق
ّاالقتصادّالكلي

ّبماّ 80-80 ّأرضية ّمنطقة ّاالقتصادي ّاإلقليم يشمل
ّوالمياهّ ّالجوية ّوالمجاالت ّالجزر ّذلك في

ّوالمقاطعاتّ ّبأرضّ)اإلقليمية أراضّمحاطة
ّأجنبية )ّ ّالعالم ّبقية ّفي مثلّ)اإلقليمية

ّالعسكريةّ ّوالقواعد ّوالقنصليات السفارات
ّومكاتبّاالستعالماتّأوّ ّالعلمية والمحطات

منّقوانينّاإلقليمّالهجرة،ّوالتيّلديهاّحصانةّ
ّالمضيف ّأخرى( ّأقاليم ّفي ّفعليا  .ّالموجودة

ّالجغرافيّ ّالموقع ّأبعاد ّاالقتصادي ولإلقليم
ّبحيثّ ّالقانوني، ّاالختصاص ّعن فضال 
ّقانونّ ّبموجب ّتؤسس ّالتي ّالشركات تكون
ّهذاّ ّمن ّجزءا  ّالقانوني ّاالختصاص هذا

ّاالقتصاد ّاالقتصاديّ. ّاإلقليم ّيشمل كذلك
ّ ّمثل ّخاصة ّالحرةّممناطق ّالتجارة ناطق

ّالخارجية ّالمالية ّوالمراكز ّهذهّ. وتكون
المناطقّتحتّسيطرةّالحكومةّوبالتاليّفهيّ

جزءّمنّاالقتصادّوذلكّعلىّالرغمّمنّأنهّقدّ
ّمختلفة ّوضريبية ّتنظيمية ّقواعد ّ)تطبق ومعّ.

ّعرضّبياناتّ ّأيضا  ّالمفيد ّمن ّيكون ّقد ذلك،
ّالمناطق ّهذه ّلمثل ّمنفصلة ّمنّ(. ويستثنى

قليمّالمنظماتّالدوليةّوالمقارّاألخرىّالممثلةّاإل
ّ.اإلقليمللحكوماتّاألخرىّالتيّتكونّموجودةّفعليا ّفيّ

 الوحدات المؤسسية
ّنظامّ 80-87 ّفي ّنفسه ّهو ّالمؤسسية ّالوحدة مفهوم

ّالمدفوعاتّ ّميزان ّدليل ّوفي ّالقومية الحسابات
ّعلىّ ّللتركيز ّونظرا  ّالدولي؛ ّاالستثمار ّهناكووضع ّالقومي ّالمعامالتّّاالقتصاد بعض
ّعبرّ ّمواضع ّفي ّالموجودة ّللوحدات الخاصة

ّالحدود ّبعضّ. ّفي ّأدناه، ّمناقش ّهو وكما
ّفيّالحاالتّتكونّالكياناتّالقانونيةّمدمجةّمعا ّفيّ ّمقيمين ّكانوا ّما ّإذا ّواحدة ّمؤسسية وحدة
ّإذاّ نفسّاالقتصادّولكنّالّيكونّمجمعينّمعا 

ّاقتصاديا ّفي ّمقيمين ّكانوا .ّمختلفةّتما
ّواحدّوب ّقانوني ّكيان ّيقسم ّقد ّمماثلة، صورة

عندماّيكونّلهّعملياتّكبيرةّفيّاقتصادينّأوّ
ّأكثر ّإقامةّ. ّتصبح ّالمعامالت، ّلهذه وكنتيجة

ّويعززّ ّوضوحا  ّأكثر ّالمعنية ّالناتجة ّ.مفهومّاإلقليمّاالقتصاديالوحدات
ّالشركاتّ 80-85 ّفإن ّالرابع، ّالفصل ّفي ّنوقش وكما

ّوا ّاالصطناعية ّالمقيمة ّذاتّالفرعية لكيانات
ّوبينّ ّبينهم ّالجمع ّيتم ّالخاصة األغراض
ّذلك،ّ ّومع ّواحدة؛ ّقانونية ّكيانات ّفي مالكيهم
ّقضائيةّ ّوالية ّفي ّمقيم ّقانوني ّكيان ّأي فإن
ّفيّ ّمقيم ّقانوني ّكيان ّمع ّأبدا  ّيقرن ّال ونتيجةّلذلكّفانّالكياناتّ.ّواليةّقضائيةّأخرىمعينة
ّذاتّاألغراضّالخاصةّوالشركاتّذاتّالهياكل
ّمنّقبلّغيرّمقيمينّتعتبرّ ّالمملوكة ّ المماثلة
ّكانتّمعظمّ ّلو ّالتأسيسّحتى ّاقليم ّفي مقيمة
ّفيّ ّأصولها ّكل ّاو ّمعظم ّاو ّمالكيها ّكل او

ّ.اقتصادّآخر
وبصورةّمماثلة،ّفإنّأعضاءّأسرةّمعيشيةّمعينةّ 80-81

ّنفسّ ّفي ّمقيمين ّجميعهم ّيكون ّوأن البد
ذاّماّكانّشخصّيقيمّفيّاقتصادّ االقتصاد؛ّوا 

ّالمعيشيةّفإنّمخت لفّعنّباقيّأعضاءّاألسرة
ّهذهّ ّفي ّعضو ّاعتباره ّيتم ّال ّالشخص هذا
ّجميعهمّ ّكانوا ن ّوا  ّحتى ّالمعيشية األسرة
يتشاركونّفيّالدخلّوالنفقاتّأوّيملكونّأصولّ

ّ.معاّ 
 الفروع

الفرعّهوّمؤسسةّفرديةّتنتميّلوحدةّغيرّمقيمةّ 80-46
ّمقيما ّ ّالفرع ّويكون ّ؛ ّاألم ّبالمؤسسة انّتحديدّالفروعّكوحداتّ.ّشبهّشركةويعاملّكتعرف
مؤسسيةّمنفصلةّيتطلبّمؤشراتّعلىّعملياتّ
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ّالكيان ّبقية ّعن ّفصلها ّيمكن .ّضخمة
ّ:ويعترفّبالفرعّفيّالحاالتّالتالية

ّللفرعّمجموعةّكاملةّمنّالحساباتّ .أّ ّانّتوجد اما
ّالممكنّ ّمن ّأو ّالعمومية، ّالميزانية ّذلك ّفي بما

ّ ّالمغزى ّاالقّ–وذات ّالنظر ّوجهة تصاديةّمن
ّ ّالحساباتّإذاّّ–والقانونية ّوتصنيفّهذه تجميع

ّعلىّ ّمنفصلة ّسجالت ّوجود ّويدل ّاألمر، لزم
ّاالحصاءاتّ ّاعداد ّويجعل ّحقيقية ّوحدة وجود

ّ.ممكناّمنّالناحيةّالعملية
الى جانب ذلك، غالبا ما يتوفر في الفرع احد 

 :العاملين التاليين أو كالهما
ّ .بّ ّالقيام ّالى ّيهدف ّاو ّالفرع ّعلىّيقوم باالنتاج

نطاقّواسعّفيّاحدّاألقاليمّعداّاالقليمّالكائنّبهّ
ّ:مقرهّالرئيسيّلمدةّسنةّأوّأكثر

 ّ،ّانطوتّعمليةّاإلنتاجّعلىّوجودّمادي إذا
ّفيّ ّماديا  ّالعملياتّموجودة ّتكون ّأن  ذلكّاإلقليم؛ينبغي

 ّ،ّمادي ّوجود ّعلى ّاإلنتاج ّينطو ّلم إذا
ّأوّ ّالمصرفية ّالخدمات ّحاالت كبعض

نّأوّالخدماتّالماليةّاألخرىّأوّملكيةّالتأمي
ّ ّأو ّالتجارة ّأو ّاختراع التصنيعّ"براءات

ّفيّ"االفتراضي ّالعمليات ّبوجود ّيعترف ،
االقليمّشريطةّانّتكونّمسجلةّبهّاوّمقرهاّ

 .القانونيّموجودّبه

ّإنّ .جّ ّالدخل، ّضريبة ّلنظام ّخاضعا  ّالفرع يعتبر
نّكانّ وجد،ّفيّاالقتصادّالذيّيوجدّفيهّحتىّوا 

ّ.ىّمنّالضرائبمعف
80-43 ّ ّتضمينات ّالفروع علىّّوانعكاساتلتحديد

ّاألمّ ّالمؤسسة ّمن ّلكل ّاإلحصائية التقارير
ّالفرعّ ّعمليات ّاستبعاد ّينبغي ّحيث وللفرع؛
ّكماّ ّالرئيسي، ّلمقرها ّالمؤسسية ّالوحدة من
ّالتخطيطّ ّأو ّالتصويري ّالرسم ّوضع ينبغي
ّنحوّ ّعلى ّوالفرع ّاألم ّالمؤسسة ّمن لكل

ّاالقتصاديا ّفي ّيتمّمتسق ّوقد ّالمتأثرة، ت
ّلعملياتّ ّأو ّإنشاء ّلمشاريع ّفرع تحديد

ومعّ.ّمتحركةّمثلّالنقلّوالصيدّواالستشارات
ّفيهّ ّبما ّكبيرة ّالعمليات ّتكن ّلم ّإذا ذلك،
ّكصادراتّ ّتعامل ّفإنها ّفرع ّلتحديد الكفاية

ّ.لسلعّأوّلخدماتّمنّالمقرّالرئيسي
ّالعملياتّ 80-48 ّتكون ّالحاالت، ّبعض وفي

ّالمرتبطة ّمباشرّّالتمهيدية ّاستثمار بمشروع
ّدليال ّ ّالرسمي ّالتسجيل ّقبيل ّالمستقبل ّإنشاءّفي ّيتم ّأنه ّوعلى ّقائمة ّإقامة ّعلى ّالتراخيصّكافيا  ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّشركة؛ شبه

ّ ّمعين ّلمشروع ّالقانونية علىّّتبينوالنفقات

ّالوحدةّأنهاّتكبدتّمنّقبلّشبهّشركةّوتكونّجزءا ّمنّ ّهذه ّداخل ّإلى ّمباشر ّاستثمار تدفقات
وليسّمبيعاتّلتراخيصّلوحداتّغيرّمقيمةّأوّ
ّ.صادراتّخدمات،ّعلىّالتوالي،ّللمقرّالرئيسي

 الوحدات المقيمة الصورية 
ّمعينّ 80-44 ّإقليم ّفي ّموجودة ّأرض ّتكون عندما

ّمق ّغير ّكيان ّقبل ّمن ّوحدةّمملوكة ّتحدد يم
ّمقيمةّ ّأنها ّعلى ّمعاملتها ّيمكن صورية
ّاألرض ّمالكة ّباعتبارها .ّلألغراضّاإلحصائية

وهذهّالوحدةّالصوريةّالمقيمةّهيّنوعّمنّأشباهّ
ّالشركات ّالصوريةّ. ّالوحدة ّمعاملة وتنطبق

ّمبانيّ ّمن ّبها ّيرتبط ّما ّعلى ّأيضا  المقيمة
ّاألرض،ّ نشاءاتّوتحسيناتّأخرىّعلىّهذه ودّتأجيرّاألرضّلفتراتّطويلة،ّوعلىّوعلىّعقوا 

وكنتيجةّ.ّملكيةّالمواردّالطبيعةّبخالفّاألرض
ّهيّ ّالمقيمة ّغير ّالوحدة ّتكون ّالمعاملة، لهذه
ّمالكةّ ّوليس ّالمقيمة ّالصورية ّالوحدة مالكة
ّالتزامّ ّهناك ّوبالتالي ّمباشر، ّبشكل لألرض
حقوقّملكيةّللوحدةّغيرّالمقيمة،ّولكنّاألرضّ

ّمنّالمواّر ّأصولّوغيرها ّالطبيعيةّتكونّدائما  ّفيهد ّتتواجد ّالتي ّلالقتصاد ّتوفرّ. ّما وعادة
ّعلىّ ّخدماتّلمالكها؛ ّالمقيمة ّالصورية الوحدة
ّمنازلّ ّحاالت ّفي ّاإلقامة ّالمثال، سبيل

ّ.العطالتّواألجازات
بشكلّعام،ّإذاّكانّلدىّوحدةّغيرّمقيمةّعقدّ 80-43

ّللنقلّ ّقابل ّعلىّأصلّغير إيجارّطويلّاألمد
ّ ّمبنى، ّباضطالعهاّمثل ّمرتبطا  ّذلك ّلمّيكون ذا ّوا  ّفيه؛ ّتتواجد ّالتي ّاالقتصاد ّفي بإنتاج

يكنّهناكّنشاطّإنتاجيّمرتبطّأليّسببّكانّ
تنشأّأيضا ّوحدةّصوريةّمقيمةّلتغطيةّأيّعقدّ

ّ.إيجارّمنّهذاّالقبيل
 المؤسسات متعددة األقاليم

ّخاللّ 80-48 ّمن ّالمؤسساتتعمل ّمن ّقليل ّعدد هناك
ّأكث ّعبر ّعمليات ّاقتصاديّسلسلة ّإقليم ّمن ر

ّعابرةّ ّبأنشطة ّمرتبطة ّتكون ّما ّوعادة واحد،
للحدودّمثلّخطوطّالطيران،ّوخطوطّاألنابيب،ّ

ّالكهرومائي ّالمالحية ّاألنهارّّةوالخطوط على
ّواإلنفاقّ ّوالجسور، ّالشحن، ّوخطوط الحدودية،
ّينبغيّ ّممكنا ، ّكان ذا ّوا  ّالبحرية؛ ّمنفصلةوالكابالت ّفروع ّتحديد ّالحال. ّهذه ّمنّوفي ة،
ّبينّ ّالعمليات ّتقسيم ّيتم ّان الضروري
االقصاديات،ّيجبّانّتوزعّالعملياتّبناءّعلىّ
ّفيّ ّمؤسسة ّكل ّلمساهمة ّمناسبة مؤشرات
ّمعاملةّ ّتطبيق ّويمكن ّاقليم، ّكل العمليات
ّفيّ ّالمؤسسات ّمع ّأيضُا ّالنسبي التوزيع
ّقبلّ ّمن ّمشتركة ّإلدارة ّالخاضعة المناطق

ّ.حكومتينّأوّأكثر
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لفترة  الزائرعامل ال، مثال)مقيمة  التدفق أو المركز االقتصادي
 (طويلة

 الزائرعامل ال، مثال)غير مقيم 
 (لفترة قصيرة ا

ّّتعويضات ّمنّالمكتسبةالعاملين
المؤسساتالقائمّباالبالغمؤسساتّفيّ

ّاالقتصادّالقائمّباالبالغ
ّمقيمةّوحدةّمنعاملينّّتعويضات

ّمقيمةّلوحدة
ّمقيمةّوحدةّمنعاملينّّتعويضات

ّمقيمةّغيرّلوحدة
ّاالقتصادّفيّالشخصيّاإلنفاق

ّالقائمّباالبالغالقائمّباالبالغ
ّلوحدةّمقيمةّوحدةّمنّمعاملة
ّمقيمة

ّبصفةّّّالخدمات،ّصادرات السفر
ّأساسية

ّوحدةّمنّأورأسماليةّتحويالتجاريةّّاألمّاالقتصادّفيّلألقاربّتحويالت
ّمقيمةّغيرّلوحدةّمقيمة

ّلوحدةّمقيمةّغيرّوحدةّمنّتحويل
ّمقيمةّغير

ّبعضّهناكّيكونّماّغالباّ )
ّللعاملّالدوليةّالماليةّالمعامالت

ّحيثّمنّالمدى،ّقصيرةّلفترة
ّالمضيفّاقتصادهّمنّأموالّإرجاع

ّسبيلّعلىّالوطني،ّالقتصاده
ّاالقتصادّفيّمصرفّعبرّالمثال،

ّ(المضيف
ّ ّمستحقة ّمالية ّلوحدةّمطالبات

ّمعيشيةّأسرةّعلىّمقيمةّمؤسسية
ّعلىّأو ّمستحقة ّالألسرةّخصوم

ّالمعيشية

ّمقيمةّوحدةّعلىّماليةّمطالبة
ّمقيمةّلوحدة

ّدوليةّماليةّمطالبة

ّفيّالمملوكةّوالمبانيّاألراضي
ّالمضيفّاالقتصاد

ّاستثمارّوالتزامّماليّغيرّأصلّماليّغيرّأصل
ّصوريةّبوحدةّخاصينّمباشر
ّمقيمة

ّفيّالمملوكةّوالمبانيّاألراضي
ّاألمّاالقتصاد

ّوحدةّفيّمباشرّاستثمارّأصل
ّمقيمةّصورية

ّالعموميةّالميزانيةّفيّيوجدّال
ّالمضيفّلالقتصاد

 اإلقامة . 3
 اإلقليم هي مؤسسية وحدة كلل قامةاإل 80-40

عالقة اقوى أ معه لها يكون التي االقتصادي
من غيره، أي االقليم الذي يمثل مركز 

ّ. المصلحة االقتصادية األغلب لها وتكونّ.
ّعندماّ ّاقتصادي ّإقليم ّفي ّمقيمة الوحدة
تتواجدّداخلّنطاقّاإلقليمّاالقتصاديّموقع،ّ

ّ ّذلك ّغير ّأو ّاإلنتاج ّمكان ّأو منّمسكن
أماكنّاخرىّتمارسّالوحدةّفيهاّأوّمنهاّقدراّ
ّاالقتصاديةّ ّوالمعامالت ّاألنشطة ّمن مهما
ّغيرّ ّألجل ّاما ّذلك ّفي ّاالستمرار وتعتزم

والّيلزمّ.ّمسمىّاوّلفترةّمحددةّلكنهاّطويلة
ّداخلّ ّقائما ّدام ّما ّثابت ّالموقع ّيكون أن

ّاالقتصادي ّاالقليم ّالفعليّ. ّالموقع ويستخدم
ّلمدة ّالمقصود ّكتعريفّّأو ّاكثر ّأو سنة

عملي،ّورغمّأنّاختيارّفترةّعامّواحدّكفترةّ
ّما،ّ ّالىّحد ّجزافيا ّاختيارا ّيعد زمنيةّمحددة
ّاليقينّ ّلتجنبّعدم ّاالختيار ّهذا ّاعتماد يتم
ّالدولي ّالمستوى ّعلى ّاالتساق .ّوتيسير

ّباقتصادّ ّقوية ّروابط ّلديها ّالوحدات ومعظم
ّواحدّفقطّولكنّمعّالعولمةّأصبحّهناكّعدد

ّروابطّ ّلديها ّالتي ّالوحدات ّمن متزايد
ّ.باقتصادينّأوّأكثر

 إقامة األسر المعيشية 
ّاالقليمّ 80-47 ّفي ّمقيمة ّالمعيشية ّاألسرة تعتبر

االقتصاديّّالذيّيحتفظّفيهّأفرادّاألسرةّأوّ
ّمنّ ّبعدد ّأو ّبمسكن، يعتزمونّاالحتفاظّفيه
المساكنّلفتراتّمتعاقبة،ّويعتبرهّأفرادّاألسرةّ

ّمسكنه ّبهذهّالمعيشية ّالرئيسيّويستخدمونه م
ّاثيرتّشكوكّبشأنّالمسكنّ ّما ّواذا الصفة،
ّبناءّ ّتحديده ّالرئيسيّفيتم ّالمسكن الذيّيعد
ّفيهّ ّقضاؤها ّيتم ّالتي ّالزمنية ّالفترة على
ّتكلفةّ ّمثل ّأخرى ّعوامل ّطريق ّعن وليس

ّحيازته ّمدة ّأو ّحجمه ّأو ّالمسكن والتواجدّ.
مّبذلكّلعامّأوّأكثرّفيّإقليمّماّأوّالنيةّللقيا

ّهناك ّرئيسي ّمسكن ّبحيازة ّللقطع .ّكافيا 
ّاألسرةّ ّإقامة ّلتضمينات ّملخصا  وهناك
المعيشيةّفيماّيتعلقّبقيدّتدفقاتهاّومخزوناتهاّ

ّ.3-80فيّجدولّ
  في ما يلي العامةوباإلضافة إلى المبادئ  26-38

مبادئ توجيهية إضافية بشأن تحديد إقامة 
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األسر المعيشية فيما يتعلق بالحاالت 
 :ة التاليةالخاص

ّأ ّالذينّيذهبونّالطالب. ّيبقىّاألفراد ؛ّعادةّما
ّالكاملّمقيمينّفيّ ّالدوام ّبنظام للخارجّللدراسة
اإلقليمّالذيّكانواّمقيمينّفيهّقبلّالدراسةّّفيّ

ّالخارج نّ. ّوا  ّحتى ّالمعاملة ّهذه وتعتمد
ّالعام ّدراستهم ّتجاوزتمدة ّذلك. ّومع يصبحّ,

ّيدرس ّالذي ّاإلقليم ّفي ّمقيمين ّفيهّالطالب ون
ّبعدّ ّإقليم ّفي ّالبقاء ّمواصلة ّيعتزمون عندما

وتحددّاقامةّالمرافقينّمنّ.ّاالنتهاءّمنّدراساتهم
ّمقيمنّ ّالطالب ّيعولونهم ّالذين ّاألسرة نفس

ّ.بنفسّاالقتصادّمثلّهؤالءّالطالب
ّب ّللخارجّالمرضى. ّيذهبون ّالذين ّاألفراد ؛

ّبمركزّ ّيحتفظون ّالطبي ّالعالج بغرض
ّ ّاالقتصادية ّكانواّمصلحتهم ّالذي ّاإلقليم في
وذلكّحتىّفيّالحاالتّ,ّمقيمينّفيهّقبلّالعالج

ّأوّ ّلسنة ّيمتد ّمعقدا ّعالجا ّالتيتتطلب النادرة
ّالطالب ّمع ّالحال ّهو ّوكما ّأكثر، يعاملّ,

ّ.المعالينّالمرافقينّبنفسّالطريقة
ّج ّأطقمّوغيرها,أطقم السفن. ّأفراد ّيعامل ؛

ّومحطاتّ ّالنفط ّومنصات ّوالطائرات السفن
ّالتيّالف ّالمشابهة ّالمعدات ّمن ّوغيرها ضاء

ّعلىّ ّمتعددة ّأقاليم ّعبر ّأو تعملّخارجّاإلقليم
ّالرئيسية ّقواعدها ّإقليم ّفي ّمقيمة ّأنها وتحددّ.

ّالذيّ ّالمكان ّأساس ّعلى ّالرئيسية القاعدة

تقضيّفيهّهذهّاألطقمّمعظمّالوقتّعداّالوقتّ
ّبمهامها ّالذيّتقضيهّفيّالقيام ّيكونّهذاّ. وقد

ّ ّليس ّاوّالموقع ّالتشغيل ّجهة ّموقع نفسه
ّ.المعداتّالمتنقلة

ّد ؛ّالدبلوماسيون والعسكريون، وغيرهم.
ّالعسكريونّ ّواألفراد ّالوطنيون الدبلوماسيون
ّفيّ ّالعاملين ّالمدنيين ّالموظفين ّمن وغيرهم
ّإليهاّ ّالمشار ّالحكومية ّالقطاعات ّفي الخارج
ّيعتبرونّ ّالمعيشية ّأسرهم ّعن ّفضال  أعاله

االقتصاديّللحكومةّالموظفةّّمقيمينّفيّاإلقليم
ومعّذلك،ّالموظفينّاآلخرينّمثلّالعمالةّ.ّلهم

ّالمنظماتّ ّفي ّالعمل ّوطاقم ّمحليا  ّمسكنهمّالمعينة ّموقع ّفي ّمقيمين ّيكونون الدولية
ّ.الرئيسي

؛ّليسّهناكّمعاملةّالعمال العابرين للحدود.ّهـ
ّالعمال ّلهؤالء ّمحددة ّاألفرادّ. ّإقامة وتتوقف

مسكنّالرئيسيّوليسّعلىّإقليمّالمعنيينّعلىّال
ّيعبرونّ ّالذين ّللموظفين ّبالنسبة ّوهكذا عملهم،
ّ.لمسكنهمّالرئيسيالحدودّللقيامّبوظيفةّالّيزالّتحديدّإقامتهمّتبعا ّ

ّو ّخاصةّّالالجئون. ّمعاملة ّأي ّتعتمد ّال ؛
ّالىّ ّالموطن ّإقليم ّمن ّإقامتهم ّوتتغير لالجئين

ّال ّاعتزموا ّأو ّبقوا ّما ّإذا ّاللجوء ّفيّاقليم بقاء
ّعنّ ّالنظر ّبصرف ّأكثر ّأو ّلعام ّأخر إقليم

ّ.وضعهمّالقانونيّأوّنيتهمّفيّالعودة
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على سبيل المثال، )مقيمة  مؤسسة التدفق أو المركز االقتصادي
مشروع إنشاء رئيسي طويل 

 (المدى
على سبيل )غير مقيمة مؤسسة 

المثال، مشروع إنشاء صغير 
 (قصير المدى

ّلوحدةّّمبيعاتّالمؤسسةّلمقيمين ّمقيمة ّوحدة ّمن معاملة
ّمقيمة

ّوارداتّالسلعّوالخدمات
ّلوحدةّّمشترياتّالمؤسسةّمنّمقيمين ّمقيمة ّوحدة ّمن معاملة

ّمقيمة
ّصادراتّالسلعّوالخدمات

ّالدفعّتعويضات ّمستحقة ّالعاملين
ّالمضيفّلمقيمينّفيّاالقتصادّ

ّمقيمةّعاملينّتعويضاتّ منّوحدة
ّلوحدةّمقيمة

ّغيرّّعاملينّتعويضاتّ منّوحدة
ّمقيمةّلوحدةّمقيمة

ّالدفعّ ّمستحقة ّعاملين تعويضات
ّلمقيمينّفيّاالقتصادّاألمّ

منّوحدةّمقيمةّّعاملينّتعويضاتّ
ّلوحدةّغيرّمقيمة

ّليستّمعاملةّلالقتصادّالمضيف
ّاألرباحّّالتشغيلصافيّفائضّ ّأو ّالدفع ّالمستحقة األرباح

ّالمعادّاستثمارها
ّليستّمعاملةّلالقتصادّالمضيف

ّلالقتصادّّخصومالّضخّألموالّمنّقبلّالمالكين ّمباشر استثمار
ّالقائمّباالبالغ

ّليستّمعاملةّلالقتصادّالمضيف
ّ ّمالية ّمطالبات لوحدةّمستحقة

ّالم ّعلى ّمقيمة ّمؤسسية أوّّؤسسة
ّمستحقة ّالوحدةّّخصوم على

ّالمؤسسية

ّمقيمةّ ّوحدة ّمن ّمالية مطالبات
ّلوحدةّمقيمة

ّمطالباتّماليةّدولية

ّ
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ّز ّروابطّ. ّلديهم ّبعضّاألفراد ّالتنقل؛ ّكثيرو األفراد
وفيّحالةّعدمّوجودّمسكنّ.ّوثيقةّباقتصادينّأوّأكثر

ّفيّ ّأكثر ّأو ّرئيسيين ّمسكنين ّوجود ّأو رئيسي،
ّ ّتحدد ّمختلفة ّاإلقليمّاقتصادات ّأساس ّعلى اإلقامة

ّالعام ّمن ّالوقت ّأغلب ّفيه ّيقضى ّالذي ّانهّ. ورغم
ّواحدّ ّكمقيمينّفيّاقتصاد ّاألفرا ّتبيويبّهؤالء يتعين
ّمنّ ّلمزيد ّحاجة ّهناك ّ ّاالحصائية، لألغراض
ّاقتصادّ ّمع ّقوية ّروابط ّبوجود ّلالعتراف المعلومات

ّ.آخر
ّالذيّ 80-41 ّاقتصادهم ّتغيرّاألسرّالمعيشية عندما

ّف ّعلىّيقيمون ّتغيرات ّهناك ّتكون ّحينئذ يه
حالةّاألصولّوالخصومّالتيّيملكونها؛ّوتقيدّ
ّمنّ ّتصنيف ّإعادة ّكحاالت ّالتغيرات هذه
ّالحجم ّفي ّاألخرى ّالتغيرات ّحساب .ّخالل

ّصوريةّ ّوحدة ّالخاصّبوجود ّللتعامل ّغيرّونظرا  ّوحدات ّقبل ّمن ّأرض ّلملكية مقيمة
ّقدّ ّأو ّجديدة ّوحدات ّتحديد ّيتم ّفقد مقيمة

ّوتصبحّمالكةّألصولّتتحّو لّوحداتّقديمة
ّ.نتيجةّللتغيراتّفيّإقامةّالمالكين

 إقامة المؤسسات
تعدّالمؤسسةّمقيمةّفيّإقليمّاقتصاديّمعينّ 80-36

عندماّتكونّالمؤسسةّمنخرطةّفيّانتاجّقدرّ
ّماّ ّوالخدماتّمنّموقع ّالسلع ّمن ّداللته له
فيّاإلقليم؛ّوتنزعّمتطلباتّالضرائبّوغيرهاّ

ّالق ّالمتطلبات ّعنّمن ّتسفر ّأن ّإلى انونية
ّفيّ ّللعمليات ّمنفصل ّقانوني ّكيان استخدام

ّقانونية ّوالية ّكل ّيتمّ. ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّلألغراضّ ّمنفصلة ّمؤسسية ّوحدة تحديد
اإلحصائيةّمتىّكانّللكيانّالقانونيّعملياتّ

علىّسبيلّالمثال،ّ)كبيرةّفيّإقليمينّأوّأكثرّ
ّوملكيةّاألراضيّوالمؤسساتّمتعدد ةّالفروع،

ونتيجةّتقسيمّ(.ّاألقاليم،ّحسبّماّوردّأعاله
ّتكونّإقامةّكلّ ّالكياناتّالقانونية، مثلّهذه
مؤسسةّمنّالمؤسساتّالتيّيعترفّبوجودهاّ

ّواضحة ّالحقا ّألثارّ. ّملخصا  وهناك
ّلقيدّ ّبالنسبة ّالؤسسات ّإقامة وتضمينات

ّ.8-80تدفقاتهاّومخزوناتهاّفيّجدولّ
الماديّّوفيّبعضّالحاالت،ّالّيكونّالموقع 80-33

ّيذكر،ّللمؤسسةّّكافيا ّلتحديدّإقامتهاّألنّالمؤسسةّ ّال ّأو ّقليل ّمادي ّوجود ّلديها يكون
ّبالكاملّ ّإدارتها ّتكون ّالمثال ّسبيل على

ّأخرى ّلكيانات ّخارجيا  ّعليها ّمتعاقد وقدّ.
تديرّالمصارفّوالتأمينّوصناديقّاالستثمارّ
ّاألغراضّ ّذات ّالكيانات ّوبعض والتوريق

ّ ّعملياتها ّالنحوالخاصة ّهذا ّعلى ّأنّ. كما
العديدّمنّصناديقّاالئتمانّأوّالشركاتّأوّ
ّهيّ ّخاصة ّلثروات ّالقابضة المؤسسات
األخرىّيكونّلديهاّوجودّماديّضئيلّأوّالّ

ّاألساس ّمن ّيوجد ّال ّقد ّمماثلة،ّ. وبصورة
ومعّالتصنيعّاالفتراضي،ّفإنّكافةّالعملياتّ

ّأخرى ّلوحدات ّخارجيا  ّتعهيدها ّيتم .ّالمادية
ظلّعدمّوجودّأيّبعدّماديّلهّداللتهّوفيّ

ّاالقتصاديّ ّلإلقليم ّتبعا  ّبموجبّللمنشأةّتحددّإقامتها ّسجلت ّأو ّالمنشأة ّأسست التي
ويمثلّالتأسيسّوالتسجيلّدرجةّهائلةّ.ّقوانينه

ّبالواليةّ ّمرتبطة ّاالقتصاد ّمع ّالترابط من
ّوعملياتّالمنشأة ّالقضائيةّعلىّوجود وفيّ.

ّفإنّالروابطّوال صالتّاألخرىّمثلّالمقابل،
ّأوّ ّمديريها ّوموقع ّاألصول ّوموقع الملكية
ّ.القائمينّعليهاّقدّتكونّأقلّوضوحا ّوحسماّ 

ّالقوانينّ 80-38 ّتسمح ّالنادرة ّالحاالت ّبعض في
ّأنّ ّمثل ّإقامتها ّاقتصاد ّبتغيير للمؤسسات
ّمثلّ ّوفي ّاقتصادي؛ ّاتحاد ّنطاق ّفي تكون
ّالمعيشية،ّ ّلألسر ّوبالنسبة ّالحاالت، هذه

ّالتغير ّأصولهمّّيعني ّأن ّاإلقامة في
ّمنّخاللّالتغيراتّ ّتغيرّوضعها وخصومهم

وبصورةّأكثرّشيوعا ،ّيتضمنّماّ.ّفيّالحجم
ّ ّالشركات"يسمى ّبهجرة ّاألصولّ" نقل

والخصومّمنّشركةّفيّاقتصادّمعينّلكيانّ
ّوتقيدّ ّأخر، ّاقتصاد ّفي ّصلة ّذات أخر

ّ.كمعاملةّوليسّتغيرّفيّإقامةّالكيان
 إقامة الكيانات األخرى

تشملّالحكومةّالعامةّمقاطعاتّإقليميةّمثلّ 80-34
ّالعسكريةّ ّوالقواعد ّوالقنصليات السفارات
ّاألخرى؛ّ ّالحكومات ّمقاطعات ّمن وغيرها
ومعّذلك،ّفإنّأيّكيانّينشأّمنّقبلّحكومةّ
ّيكونّ ّأخرى ّقضائية ّوالية ّقوانين ّإطار في
ّالمضيفةّ ّالقضائية ّالوالية ّفي ّمقيمة مؤسسة

العامةّفيّأيّّوليسّجزءا ّمنّقطاعّالحكومة
ّ.نمنّاالقتصاديي

ّإقليمّ 80-33 ّفي ّمقيمة ّالدولية ّالمنظمات تعتبر
اقتصاديّخاصّبهاّوليسّفيّاالقتصادّالتيّ

ّمادياّ  ّفيه ّالدوليةّّتتواجد ّالمنظمة ّوتظل ؛
ّبوصفهاّ ّتعمل ّأو ّقواتّعسكرية ّتدير التي
إدارةّمؤقتةّفيّإقليمّماّتظلّمنظمةّدوليةّوالّ

حتىّاذاّقامتّتعتبرّمقيمةّفيّذلكّاإلقليم،ّ
وفيّالحاالتّ.ّبوظائفّالحكومةّعامةّهناك

التيّتكونّهذهّالمنظماتّلهاّداللتهاّفانهّمنّ
ّمنفصلة ّبصورة ّتحديدها ّيتم ّان .ّالمفضل

وبعضّالمنظماتّالدوليةّتغطيّمجموعةّمنّ
ّهوّّتاالقتصاديا ّمثلما ّمعينة، ّمنطقة في

ّالنقدية ّأو ّاالتحاداتّاالقتصادية .ّالحالّمع
ّتم ّما ذا ّالمنطقةّّوا  ّلهذه ّإحصاءات إعداد

ّوحداتّ ّاإلقليمية ّالمنظمات ّهذه ّتكون ككل
مقيمةّفيّالمنطقةّككل،ّبالرغمّمنّأنهمّغيرّ

ّ.مقيمينّفيّأيّاقتصادّعضو
يكونّللمؤسسةّغيرّالهادفةّللربحّالتيّتخدمّ 80-38

ّاالقتصاديّ ّلالهتمام ّمركز ّالمعيشية األسر
ّالمؤسسةّقانونيا ّ ّفيه ّالتيّتنشأ فيّاالقتصاد
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ّطريقةّأ ّبأي ّرسميا  ّفيه ّبها ّمعترفا ّيكون عداّذلك؛ّوعندماّتكونّالمؤسسةّغيرّالهادفةّو
للربحّالتيّتخدمّاألسرّالمعيشيةّمشاركةّفيّ
ّنطاقّ ّعلى ّإغاثة ّأعمال ّأو ّخيري عمل
عالميّفقدّتكونّالعملياتّاألجنبيةّكبيرةّبماّ

ّ.فيّالكافيةّليتمّتحديدهاّكفروع
ية وحسابات بقية مقارنة بين الحسابات الدول. ج

 العالم  في نظام الحسابات القومية
ّالقومية،ّ 80-30 ّالحسابات ّنظام ّمع ّالحال ّهو كما

ّحساباتّ ّتغطي ّالدولية ّالحسابات فإن
ّتراكميةّ ّولحسابات ّالجارية للمعامالت
ّحساباتّ ّوتسمى ّعمومية؛ ولميزانيات

ّالمدفوعات ّبميزان ّإجماال  ّالمعامالت ويردّ.
ّ ّجدول ّلعرض4ّ-80في ّعامة ّلمحة

ّ ّالدولية ّالعدديّ)الحسابات ّالمثال باستخدام
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي والحساباتّ(.

ّوالخدماتّ ّحسابّالسلع ّهي ّالثالثة الجارية
ّالدخلّ ّوحساب ّاألولي ّالدخل وحساب

ّالثانوي ّمعّ. ّاألولي ّالدخل ّحساب ويتوافق
ّنظامّ ّفي ّاألولي ّالدخل ّتوزيع حسابات

ويّمعّالحساباتّالقومية،ّوحسابّالدخلّالثان
ّنظامّ ّفي ّللدخل ّالثانوي ّالتوزيع حساب

ّالقومية ّالحسابات ّحساباتّ. ّتستخدم وال
ّميزانّ ّاالستثماردليل ّوضع ّفي الدخل
المدفوعاتّووضعّاالستثمارّالدولي،ّالطبعةّ

ّفيBPM6ّّالسادسة ّالتوزيع عادة ّوا  عادةّالتوزيع ّوا  ّتوزيع ّتبين ّال ّألنها ّنظرا  ّبلعناوينها، ّمنّطرفّلطرفّأخر، ّفقطّّتوزيع تبين
ّواحد ّطرف ّنظر ّوجهة ّمن ّالدخل ألنهّليسّهناكّحسابّيقابلّاستخدامّالدخلّونظرا ّ.

ّيظهرّفيّالحساباتّالدوليةّفإنّالتعديلّتبعا ّللتغيرّ ّالتقاعدية ّالمعاشات ّاستحقاقات في
ّالثانوي ّالدخل ّحساب ّبعد ّمفرد .ّكبند

ّفيّ) ّأقل ّحاليا  ّللحدود ّالعابرة ّ(.سبةّلمعظمّاالقتصاداتالحجمّحاليا ّبالنالمعاشات
ّيوازيّ 80-37 ّما ّالدولية ّالحسابات ّفي ّيوجد ال

بالضبطّحسابّاإلنتاجّوحسابّتوليدّالدخلّ

ّالحساباتّ ّألن ّالدخل ّحساب واستخدام
ّ ّاالستهالك ّأو ّالّتصفّاإلنتاج أوّ)الدولية

ّالمال ّرأس ّالمنتجاتّ(تكوين ّوتعامل ؛
ّفيّ ّبسيطة ّكمعامالت ّوالمصدرة المستوردة

ّ ّالحاالت، ّالمنتجاتّجميع ّكانت ّما وسواء
ّلالستهالكّ ّاألمر ّنهاية ّفي ّاستخدامها سيتم
الوسيطّأوّلالستهالكّالنهائيّأوّلتكوينّرأسّ

ّ ّتصديرها ّسيعاد ّأو ّيعرفّفيّّ–المال، ال
ّالدولية ّالمعاملة ّسياق ّاالستخدامّ. ويكون

ّفيّ ّبالكامل ّمحلي ّالمنتجات ّمن المحقق
ّ.طبيعة

80-35 ّ ّجدول ّيبين ّالمقيد4ّ-80كذلك، ّالشكل
ّالدوليةّ ّالحسابات ّفي ّالمال ّرأس لحساب
والحسابّالماليّباستخدامّالتصنيفّالوظيفيّ
ّاألداةّ ّتصنيف ّمن ّبدال  ّمالية ّألدواتّونظرا ّ.ّالمستخدمّفيّنظامّالحساباتّالقوميةللمعامالت ّتجميع ّهو ّالوظيفي ّالتصنيف ألن
ّصارم ّبشكل ّمتسقين ّالعرض ّنمطي .ّفإن

ّفي ّأدناه القسمّّويوصفّالتصنيفّالوظيفي
ّ)د ّالتيّ. ّللخصوم ّالمظللة ّالخلية تفسير

تؤدىّعندّالتصفيةّمبينا ّهوّاألخرّفيّالقسمّ
ّ(.د

 حساب السلع والخدمات. 1
ّمنّ 80-31 ّفقط ّوالخدمات ّالسلع ّحساب يتألف

وارداتّوصادراتّالسلعّوالخدمات،ّألنّتلكّ
ّوالخدماتّ ّفيّالسلع هيّالمعامالتّالوحيدة

ّ ّوتقيد ّللحدود؛ ّعابر ّبعد ّلها السلعّالتي
ّفيّاقتصادّمعينّلوحدةّوالخدماتّعندماّيكونّهناكّتغيرا ّفيّملكيةّ اقتصاديةّمنّوحدة

ّأخر ّفيّاقتصاد ّعادةّ. ّأنه ّمن وعلىّالرغم
ّعندماّ ّللسلع ّمادي ّتحرك ّهناك ّيكون ما
ّليسّ ّأنه ّإال ّالملكية ّفي ّتغير ّهناك يكون

وفيّحالةّ.ّبالضرورةّأنّيكونّهذاّهوّالحال
ّمل ّتغير ّقد ّتغيرّالمتاجرة، ّدون ّالسلع كية

ّ.لثالموقعّحتىّيعادّبيعهاّلطرفّثا

 

 ميزان المدفوعات عنلمحة عامة : 3-26جدول 

 الرصيد مدين دائن 
    الحساب الجاري

    
    حساب السلع والخدمات

  392 462 السلع
  107 78 الخدمات

 41 499 540 السلعّوالخدمات
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    الدخل األوليحساب  
  2 6 ّالعاملينتعويضاتّ

  21 13 الفائدة
  17 17 الموزعّالشركاتّدخل

  0 14 األرباحّالمعادّاستثمارها
 10 40 50 حسابّالدخلّاألولي

 51 539 590 السلعّوالخدماتّوالدخلّاألولي
    

    حساب الدخل الثانوي
  0 1 الضرائبّالجاريةّعلىّالدخلّوالثروة،ّالخ

  11 2 التأمينّعلىّغيرّالحياةصافيّأقساطّ
  3 12 التأمينّعلىّغيرّالحياةمطالباتّ

  31 1 التحويالتّالدوليةّالجارية
  10 1 تحويالتّجاريةّمتنوعةا

 38- 55 17 الدخلّالثانوي
 13   رصيدّالحسابّالجاريّ

    
    الحساب الرأسمالي
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 0   الخطأ السهو و  صافي

ّمنّاقتصادّالقتصادّالسلعّ 80-86 التيّتغيرّموقعها
ّالّ ّاالقتصادية ّملكيتها ّتغير ّال ّولكن أخر
ّفإنّ ّوهكذا، ّوالصادرات؛ ّالواردات ّفي تظهر
السلعّالمرسلةّللخارجّللمعالجةّأوّالعائدةّبعدّ
المعالجةّالّتظهرّكوارداتّوصادراتّللسلع؛ّ
ّللمعالجةّ ّبالنسبة ّعليها ّالمتفق ّالرسوم فقط

ّ.تظهرّكخدمة
ميزانّالمدفوعاتّعلىّالتمييزّبينّالسلعّيشددّ 80-83

ّاالهتماماتّ ّالتمييز ّهذا ّويعكس والخدمات؛
 السياسيةّ

تغطيّالسلعّّمنفصلةمنّحيثّأنّهناكّمعاهداتّدوليةّ
ّوالخدمات ّبالبيانات،ّ. ّمتعلقة ّمسائل ّأيضا  ّيعكس كما

ّمنّ ّيحصلّعليها ّما ّعادة ّالسلع ّبياناتّبشأن حيثّأن
ّبياناتّ ّاأما ّجمركية، ّيحصلّمصادر ّما الخدماتّفعادة

ّ.عليهاّمنّسجالتّالمدفوعاتّأوّاالستقصاءات
ّإحصاءاتّ 80-88 ّهو ّلبياناتّالسلع ّاألساسي المصدر

ّدوليةّ ّمعايير ّوهناك ّالسلع؛ ّفي ّالدولية التجارة
ّالدولية ّالتجارة ّإحصاءات ّفي ّ"واردة مفاهيمّ:

ّ)وتعريفات "IMTS(ّ )ّ ّالمتحدة، (.3115ّاألمم
ّمي ّاالستثماردليل ّوضع ّالمدفوعاتّويحدد زان

ّالطبعةّ ّالدولي، ّاالستثمار ووضع
ّالتيBPM6ّّالسادسة ّاالختالف بعضّمصادر
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ّالبلدان ّجميع ّأو ّبعض ّفي ّتحدث ّقد كماّ.
ّلمساعدةّ ّللتوفيق ّقياسي ّبجدول يوصي
ّاالختالفات ّهذه ّاستيعاب ّفي .ّالمستخدمين

ّأنّ ّهو ّالرئيسية ّاالختالف ّمصادر وأحد
ّ ّفي ّالدولية ّالتجارة ّإحصاءات السلعّّمعايير

(ّتكلفةّوتأمينّوشحن)تستخدمّنوعّتقييمّسيفّ
ّالمدفوعاتّ ّميزان ّأن ّحين ّفي للواردات،

(ّتسليمّظهرّالباخرة)يستخدمّتقييمّموحدّفوبّ
وبالتالي،ّيكونّ.ّلكلّمنّالصادراتّوالواردات

منّالضروريّاستبعادّتكاليفّالشحنّوالتأمينّ
ّللمصدرّ ّالجمركية ّالحدود ّبين المتكبدة

ّالتعاقديةّونظرا ّلالختالفاتّ.ّمركيةّللمستوردوالحدودّالج ّفوبّوالترتيبات ّنوع ّمن ّالتقييم بين
الفعليةّفإنّبعضّتكاليفّالشحنّوالتأمينّيلزمّ

ّ.إعادةّتوجيهها
ّمعّ 80-84 ّالمستخدم ّفيّأساسّالملكية يعنيّالتغير

ميزانّالمدفوعاتّأنّتوقيتّاالبالغّإلدخاالتّ
.ّةّلهاالسلعّمتسقّمعّالتدفقاتّالماليةّالمناظّر

ّووضعّ ّالمدفوعات ّميزان ّاالستثماردليل وفي
اإلصدارّّ–االستثمارّالدولي،ّالطبعةّالسادسة

،ّلمّيعدّهناكّاستثناءاتّفيBPM6ّالسادسّ
ّالملكية ّفي ّبالتغير ّالخاص ّالمبدأ وفيّ.

المقابل،ّتتبعّإحصاءاتّتجارةّالسلعّوالبضائعّ
وفيّحينّأنّ.ّالدوليةّتوقيتّمعالجةّالجمارك

ّالتوق ّيلزمّهذا ّفقد ّمقبوال  ّيكون ّما ّغالبا  إجراءّتعديالتّفيّبعضّالحاالت،ّمثلّالسلعّيت
وفيّحالةّالسلعّالمرسلةّللخارجّ.ّبرسمّاألمانة

ّ ّتضمن ّالملكية ّفي ّتغير ّبدون ّقيمللمعالجة
ّالسلعّ ّتجارة ّإحصاءات ّفي ّالسلع تحركات
والبضائعّالدولية،ّغيرّأنّالتغيراتّفيّالملكيةّ

ّ ّالرئيسي ّالعرض ّالمدفوعاتهي ّميزان .ّفي
ومعّذلك،ّفإنّقيمّتحركاتّالسلعّيوصىّبهاّ)

ّالترتيبات ّهذه ّطبيعة ّلفهم ّتكميلية (.ّكقيود
ّترتيباتّ ّقيد ّحول ّإضافية ّتفاصيل وهناك

ّالقبيلّفيّالفصلّ 83ّالمعالجةّمنّهذا وقدّ.
ّتجارةّ ّإحصاءات ّعلى ّأخرى ّتعديالت يلزم
ّالسلعّوالبضائعّالدوليةّلضبطّالتقديراتّلتكون
ّاالقتصاديةّ ّالملكية ّفي ّالتغير ّمع متماشية
ّللتغطيةّ ّنظرا  ّأو ّعام ّبشكل ّسواء ّبلدللسلع، ّلكل ّالخاصة ّالمحتملةّ. ّاألمثلة ّبين ومن
ّالداخلةّ ّوالسلع ّالنقدي، ّوالذهبّغير التجارة،
ّقانونيّوالسلعّ ّبشكلّغير ّلإلقليم ّالمغادرة أو
ّالتيّ ّوالسلع ّبالناقالت ّللموانئ ّتجلب التي

ّمادي ّفيّتتحرك ّتغيرا  ّهناك ّيكون ّال ّولكن ّ.الملكيةّبالنسبةّلهاا 
80-83 ّ ّأجنبية ّهيّسلع ّتصديرها ّالمعاد سلعّ)السلع

ّاستيرادهاّ ّوتم ّأخرى ّاقتصادات ّفي منتجة
ّاالقتصادية ّالملكية ّفي ّتغيير ّمع (ّسابقا 

ّالتيّ ّالدولة ّمن ّكبير ّتحول ّبدون المصدرة
ّالاستوردتّفيهاّهذهّالسلعّمنّقبل؛ّونظرا ّألنّ ّاالقتصادّالسلع ّفي ّتنتج ّلم ّتصديرها معاد
المعنيّيكونّلهاّارتباطا ّأقلّباالقتصادّمقارنةّ

ّالصادرات ّبباقي ّلدىّ. ّيكون ّما وغالبا  نقاطّومواقعّنقلّبضائعّّتمثلاالقتصادياتّالتيّ
قيمّّ–منّسفينةّألخرىّمنّخاللّتجارّالجملةّ

ّتصديرها ّللسلعّالمعاد ّكبيرة ّالمعادّ. ّالسلع وتزيد
نّأرقامّكلّمنّالوارداتّوالصادرات،ّتصديرهاّم

وعندماّيكونّإعادةّالتصديرّلهّذاتّداللةّتزدادّ
ّللمجاميعّ ّبالنسبة ّوالصادرات ّالواردات نسب

ّأيضاّ  ّاالقتصادية ّعرضّ. ّالمفيد ّفمن وبالتالي،
ّمنفصلة ّبصورة ّتصديرها ّالمعاد ّالسلع ّ وتقيدّ.

السلعّالتيّقدّتمّاستيرادهاّوالّتزالّبانتظارّإعادةّ
ّ.ديرهاّفيّقوائمّجردّالمالكّاالقتصاديّالمقيمتص

80-88 ّ ّعلى ّالسلع ّميزانّّمستوىتعرض ّفي تجميعي
المدفوعات؛ّويمكنّالحصولّعلىّتصنيفاتّأكثرّ
ّبإحصاءاتالتجارةّ ّالخاصة ّالبيانات ّمن تفصيال 

ّ.الدوليةّفيّالسلع
ّالمعياريةّ 80-80 ّالخدمات ّلمكونات ّالمنتجة التفاصيل

ّ:االثنتيّعشر
ّالت .أّ ّالصناعة ّالماديةّخدمات ّللمدخات حويلية

ّالمملوكةّآلخرين؛
ّفيّ .بّ ّالمدرجة ّغير ّواإلصالح؛ ّالصيانة خدمات

ّمكانّأخر،
ّالنقل؛ .جّ
ّالسفر؛ .دّ
ّالبناءّوالتشييد؛ .هّ
ّخدماتّالتأمينّومعاشاتّالتقاعد؛ .وّ
ّالخدماتّالمالية؛ .زّ
ّغيرّ .حّ ّالفكرية؛ ّالملكية ّحقوق ّاستخدام رسوم

ّالمدرجةّفيّمكانّأخر،
ّالمعلومات؛ّخدماتّاالتصاالتّوالكمبيوترّو .طّ
ّخدماتّاألعمالّاألخرى؛ .يّ
ّالخدماتّالشخصيةّوالثقافيةّوالترفيهية؛ .كّ
ّفيّ .لّ ّالمدرجة ّغير ّالحكومية؛ ّوالخدمات السلع

ّمكانّأخر،
80-87 ّ ّالمكونات ّمن ّمكونات هيّّالمعياريةثالثة

ّأنهاّ ّأي ّوكيل؛ ّأو ّمتعامل ّعلى ّقائمة مفردات
وهذهّ.ّترتبطّبحائزّأوّمزودّوليسّبالخدمةّنفسها

ّ ّهي ّوالسلعّالفئات ّوالتشييد ّوالبناء السفر
ّ.والخدماتّالحكومية،ّغيرّمدرجةّفيّمكانّأخر
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يشملّالسفرّكلّالسلعّوالخدماتّالمكتسبةّمنّ .أّ
ّسواءّ ّالزيارات ّخالل ّمقيمة ّغير ّوحدات قبل
لالستخدامّالشخصيّأوّلإلهداء؛ّويشملّالسفرّ
ّوغيرّ ّوالوجبات ّواإلقامة ّالمحلي ّوالنقل السلع

 .ذلكّمنّالخدمات

ّالكليةّّيشمل .بّ ّالقيمة ّمن ّكل ّوالتشييد البناء
للمنتجّالمسلمّمنّقبلّالمتعاقدّأوّالمقاولّوأيةّ
 .الّتقيدّفيّوارداتّوصادراتّالسلعسلعّوخدماتّتوردّمحليا ّمنّقبلّالمتعهدّوالتيّ

ّمجموعةّ .جّ ّتغطي ّالحكومية ّوالخدمات السلع
ّتوزيعهاّ ّيمكن ّال ّالتي ّالمفردات ّمن واسعة

ّ.لعناوينّمحددةّإضافية
ّأوّ ّمتعامل ّإلى ّالمستندة ّالثالثة ّالمفردات ّعن فضال 
وكيلّفإنّالمكوناتّاألخرىّقائمةّعلىّالمنتج؛ّوتستمدّ
منّالفئاتّاألكثرّتفصيال ّفيّالتصنيفّالمركزيّللمنتجّ

CPC 2ّ.ّوهناكّمعاييرّإضافيةّلتجارةّالخدماتّمبينة
ّالخدماتّ ّفي ّالدولية ّالتجارة ّإحصاءات ّدليل في

(MSITS(ّ)المتحدة،ّاللجنةّاألوروبية،ّصندوقّّاألمم
ّوالتنمية،ّ ّاالقتصادي ّالتعاون ّمنظمة ّالدولي، النقد
ّوالتنمية،ّ ّالتجارة ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّبشأنّ ّالمتحدة مؤتمرّاألمم

ّ ّالعالمية، ّالتجارة ّمتسقةّ(8668منظمة ّوهيّمعايير ،
ّ.تماما ّمعّالحساباتّالدولية

 حساب الدخل األولي. 2
80-85 ّ ّالدخل ّحساب ّفي ّالقيود األوليّتعنى

ّكماّ ّتماما  ّالملكية، ّالعاملينودخل بتعويضات
هوّالحالّفيّحسابّتوزيعّالدخلّاألوليّفيّ
ّمدفوعاتّ ّوتقيد ّالقومية؛ ّالحسابات نظام
ّالوحداتّ ّقبل ّمن ّاإلنتاج ّعلى الضرائب
ّمنّ ّالدعم ّأو ّاإلعانات ّومتحصالت المقيمة
ّ ّالمحلية ّ–قبلّالوحداتّالمقيمةّمنّالحكومة

ّفيّحسابّتولي ّوهوّحسابّالّتقيد ّالدخل، د
كماّأنّأيّ.ّيشكلّجزءا ّمنّميزانّالمدفوعات

مدفوعاتّضرائبّعلىّاإلنتاجّمستحقةّالدفعّ
منّقبلّوحدةّمقيمةّلحكومةّأخرىّفضال ّعنّ
ّقبلّ ّالقبضّمن ّمستحق ّدعم ّأو ّإعانة أي
وحدةّمقيمةّمنّحكومةّأخرىّتقيدّفيّحسابّ

ّوتبينّالقيود.ّالدخلّاألوليّلميزانّالمدفوعات
ّنظامّ ّفي ّالمحلية ّللحكومة ّبالنسبة المطابقة
ّالدخلّ ّتوزيع ّحساب ّفي ّالقومية الحسابات
األوليّوبالنسبةّللحكوماتّاألجنبيةّفيّعامودّ
ّحسابّ ّوفي ّالحساب ّهذا ّفي ّ ّالعالم بقية

ّ.الدخلّاألوليّفيّميزانّالمدفوعات
ّالريعّفيّحاالتّعابرةّللحدود،ّولكنّ 80-81 قدّينشأ

ّاألراض ّألنّجميع ّمنّنادرا ، ّمملوكة يّتعتبر
قبلّوحداتّمقيمة،ّوحتىّإذاّلزمّاألمرّإنشاءّ

صوريةّمقيمة؛ّوثمةّمثالّعلىّاحتماليةّّوحدة
ّحقوقّ ّوهو ّالدولية ّالحسابات ّفي ّإيجار قيد
ّاإلقليميةّ ّالمياه ّفي ّالمدى ّقصيرة الصيد

ّاألجنبية ّالصيد ّألساطيل ّالمقدمة ّالشائعّ. ومن
ّد ّمصطلح ّاستخدام ّالدولية ّالحسابات خلّفي

ّباستبعادّ ّالملكية ّدخل ّيعني ّبما االستثمار
وبالتالي؛ّدخلّاالستثمارّيعكسّالدخلّ.ّاإليجار

ّتفصيلّ ّأن ّكما ّمالية، ّأصول ّملكية ّعن الناجم
ّ ّيطابق ّاالستثمار ّالماليةّدخل ّاألصول تفصيل

ّمعدالتّ ّحساب ّيمكن ّثم ّومن والخصوم
ّ.العائدات

فيّوضعّاالستثماردليلّميزانّالمدفوعاتّووضعّ 80-06
ّالسادسةاال ّالطبعة ّالدولي، ،BPM6ّستثمار

ّلنفسّاألساسّبالضبطّ ّتبعا  تقاسّتدفقاتّالفائدة
ّمنّخاللّ ّالحساباتّالقومية ّفيّنظام المستخدم
فصلّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّعلىّنحوّ

ّ ّمباشر ّأوFISIMّّغير ّكواردات ومعاملتها
ّ.صادراتّخدماتّمالية

 دخل مؤسسات االستثمار المباشر
ّوجهّلمؤسسا 80-03 ّعلى ّالمباشر ّاالستثمار ت

ّمعكوسّفيّكلّمنّ ّوأثره ّهاما  الخصوصّدورا
ّ ّالدولية؛ ّالحسابات ّفي ّوالمراكز ّوهناكالتدفقات

ّمؤسساتّ ّعلى ّالتعرف ّحول ّإضافية مناقشة
ّ.االستثمارّالمباشرّوحولّدورهاّفيّالقسمّد

80-08 ّ ّالفقراتّمن ّفي ّموضح ّهو إلى340ّّ-7وكما
ةأةّاستثمارّ؛ّوفيّالحالةّالخاصةّبمؤسس7-341

ّمنّاألرباحّالمحتجزةّ ّيفترضّبأنّنسبة مباشر،
ّالمباشرّ ّالمستثمر ّعلى ّتوزيعها ّيتم للمؤسسةأة

ّاالستثمار ّدخل ّأشكال ّمن ّكشكل وتتوافقّ.
ّ.النسبةّمعّحيازةّالمستثمرّالمباشرّفيّالمؤسسة

80-04 ّ ّالمحتجز ّاألرباح ّفائضّّمساويةتكون لصافي
التشغيلّللمؤسسةّزائدّكلّدخلّالملكيةّالمكتسبّ

ّ ّالدفع ّالمستحق ّالملكية ّدخل ّكل قبلّ)ناقص
زائدّالتحويالتّ(ّحسابّاألرباحّالمعادّاستثمارها

ّالتحويالتّ ّناقص ّالقبض ّالمستحقة الجارية
ّالتعديلّتبعا ّ ّالدفعّوناقصّقيد ّالمستحقة الجارية

ّا ّالمعاشات ّاستحقاقات ّفي لتقاعدية؛ّللتغير
ّمنّ ّالمتراكمة ّاستثمارها ّالمعاد ّاألرباح وتضمن
ّالمستحقّ ّالملكية ّدخل ّفي ّفورية ّإعانات أي

ّ.قبضهّمنّقبلّمؤسسةّاالستثمارّالمباشر
ّعلىّسالبةّاستثمارهاّالمعادّاألرباحّتكونّقد 80-03 ؛

ّأوّ ّخسارة ّالمؤسسة ّتحقق ّعندما ّالمثال، سبيل
يّربعّعندماّتوزعّاألرباحّمنّأرباحّالحيازة،ّأوّف

ومعّذلك،ّإذاّ.ّسنويّعندماّتدفعّاألرباحّالسنوية
ّالموزعةّكانتّاألرباحّكبيرةّجدا ّعلىّنحوّغيرّمتناسبّ ّلألرباح ّاألخيرة ّالمستويات ّ ّالى نسبة
واألرباح،ّينبغيّقيدّالزيادةّكمسحوباتّالملكّمنّ
ّفيّ ّالموضح ّالنحو ّعلى ّالشركة ّملكية حقوق

ّ.343-7الفقرةّ
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366ّمملوكةّّمباشرمارّبالنسبةّلمؤسسةّاستث 80-08
ّتكونّ ّمقيمة، ّغير ّوحدة ّقبل ّمن ّالمائة في
ّلألرباحّ ّمساوية ّاستثمارها ّالمعاد األرباح

 .المحتجزةّويكونّادخارّالمؤسسةّصفراّ 

ّ
 حساب الدخل الثانوي. 3

ّالثانويّهيّالقيود 80-00 ّفيّحسابّالدخل الموجودة
ّالقيودّ ّمجموعة ّوتتوافق ّالجارية؛ التحويالت

ّالم ّتلك ّمع ّتماما  ّحساب ّفي ّالتوزيعوجودة
ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي ّللدخل .ّالثانوي

كماّأنّالعديدّمنّهذهّالقيودّلهّأهميةّخاصةّ
ّالتعاونّالدوليّ فيّالحساباتّالدولية،ّوالسيما
ّاألفرادّ ّقبل ّمن ّالمرسلة ّوالتحويالت الجاري

ّ.العاملينّبالخارجّلبلدانهمّاألصلية
ّللحدود 80-07 ّالعابرة ّالشخصية هيّّالتحويالت

ّمعيشية؛ّ ّألسرة ّمعيشية ّأسرة ّمن تحويالت
ّمنّ ّهاما  ّتمثلّمصدرا  ّألنها ّنظرا  ّأهمية مصادرّالتمويلّالدوليّبالنسبةّلبعضّالبلدانّولها
ّاألجلالتيّتوفرّأعدادا ّكبيرةّمنّالعمالّللخارجّعلىّ ّطويل ّأساس ّالتحويالتّ. وتشمل
ّطويليّ ّالعمال ّقبل ّالتحويالتّمن الشخصية

ّأول ّأي ّاقتصادّاألجل؛ ّغيروا ّقد ّالذين ئك
ّ.إقامتهم

ّالحدوديينّ 80-05 ّالعمال ّمثل ّاآلخرون العمال
ّويبقىّ ّإقامتهم ّاقتصاد والموسميينّالّيغيرون
هوّاقتصادهمّاألصلي؛ّوبدال ّمنّالتحويالت،ّ
ّتشملّ ّالعمال ّلهؤالء ّالدولية ّالمعامالت فإن
ّوضرائبّ ّموظفين ّأجور ّأو تعويضات

ّسفر ّوتكاليف ّتكميليّ. ّعرض ويجمع
ّالتحويالتّلل ّهذه ّمن ّكل ّالشخصية حواالت

ّمعاّ  ّالصلة ّذات ّالمفردات ّوهذه .ّالشخصية
ّالتحويالتّ ّالشخصية ّالحواالت وتشمل
ّناقصّ ّالعاملين ّوتعويضات الشخصية
ّبينّ ّالرأسمالية ّوالتحويالت ّوالسفر، الضرائب

ّالمعيشية ّاألسر ّأنظرّ. ّمنّالتفاصيل، ولمزيد
ّ ّالخامس ّالحواالت"الملحف ّوضعّ" في

ّووضعّاالس ّالمدفوعات ّميزان تثماردليل
اإلصدارّّ–االستثمارّالدولي،ّالطبعةّالسادسة

ّ.BPM6السادسّ
وبخاصةّالتدفقاتّالمرتبطةّّ–ّتدفقات التأمين 80-01

ّالتأمينّ يمكنّأنّتكونّذاتّأهميةّّ–بإعادة
ّالطريقةّ ّبنفس ّالتدفقات ّهذه ّوتقيد ّفيماّدوليا ؛ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّفي المتبعة
ّالماليةّ ّالخدمة ّرسوم ّفصل ّمن ّبكل يتعلق
عادةّ ّوا  ّالمباشر ّالتأمين ّتدفقات ومعاملة
ّأساسّ ّعلى ّوليس ّمنفصل ّبشكل التأمين

ّموحد ّعمليةّ. ّبشأن ّمفصلة ّمعلومات وهناك

ّ.37منّالفصل3ّّمشارّإليهاّفيّالجزءّالفصلّال
بنود الموازنة في الحسابات الجارية من اللحسابات . 4

 الدولية
ّالمدفوعاتّ 80-76 ّميزان ّفي ّالموازنة ّبنود ّتركيبة إن

ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّعنها ّما ّحد ّإلى مختلفة
ّموازنّ ّبند ّمنّحيثّأنّكلّحسابّله القومية؛

ولتوضيحّ.ّخاصّوبندّأخرّيرحلّللحسابّالتالي
ذلك،ّحسابّالدخلّاألوليّلهّبندّموازنتهّالخاصّ

ّاألولي) ّالدخل ّرصيد )ّ ّتراكمي رصيدّ)وحساب
ويتوافقّالميزانّ(.ّالسلعّوالخدماتّوالدخلّاألولي

الخارجيّللدخلّاألوليّمعّرصيدّالدخولّاألوليةّ
ّالقومي ّالدخل ّإجمالي ّيغذي ّالذي ّالبند .ّوهو
منّّويتوافقّالميزانّالخارجيّالجاريّمعّاالدخار

ّالمحلي ّلالقتصاد ّبالنسبة ّالعالم ّقبلّبقية وتبينّ.
ّبوضعّ ّالحسابات ّبنية ّفي ّالموازنة بنود
االستثماردليلّميزانّالمدفوعاتّووضعّاالستثمارّ

ّ ّجدول ّالسادسةفي ّالطبعة ،4ّ-30الدولي،
ّمنّ ّألغراضّالمالئمة ّأخرى ّمرة ّهنا ّ.3-80خاللّجدولّمستنسخا 

 حساب رأس المال. 5
ّبالمعامالتّ 80-73 ّرهنا  ّالمال ّرأس ّحساب عناصر

ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّعنها ّتقييدا  ّأكثر القومية؛ّحيثّتشملّالقيودّفيّحسابّرأسّالمالّالدولية
الحيازةّوالتصرفّفيّاألصولّغيرّالمنتجةّغيرّ

والّتوجدّمعامالتّ.ّالماليةّوالتحويالتّالرأسمالية
ّمقيدةّكتكوينّرأسّالمالّلألصولّالمنتجةّوذلك

ّ ّّ–ألن ّسابقا  ّبين ّالنهائيّّ–كما االستخدام
ّلالقتصادّ ّبالنسبة ّمعنى ّذات ّليس للصادرات

ّ.القومي
وكماّهوّالحالّفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّفإنّ 26-72

ّبندّ ّهو ّاالقتراض ّصافي ّأو ّاإلقراض صافي
ّرأسّ ّوحساب ّالجاري ّالحساب ّلمجموع الموازنة

.ّالماليّللحسابّالموازنةبندّّقيدّهوّوكذلكّالمال
ّكافةّيغطيّفإنهّالقومية،ّالحساباتّغرارّوعلى

ّأموال،ّلحيازةّأوّلتوفيرّالمستخدمةّاألدوات
ّاالقتراضّأوّاإلقراضّفقطّوليس ّالناحيةّومن.

ّالحساباتّقيدّقيمةّنفسّلهّيكونّالمفاهيمية،
ّقيدّقيمةّونفسّالكلي،ّلالقتصادّبالنسبةّالقومية

ّولكنّالعالمّلبقيةّبالنسبةّالقوميةّالحسابات
ّ.معكوسةّبعالمة

 الدولي االستثمار وضعو  المالي الحساب. 6
وضعّّوّالمدفوعاتّميزانّفيّالماليّالحساب 26-73

ّوذلكّخاصةّأهميةّمنهماّلكلّالدولياالستثماّر
ّعنّفضالّ ّالدوليةّللماليةّفهماّيوفرانّألنهما
ّالكشفّويعرضّالدولية؛ّالحساسيةّومدىّالسيولة
ّمنّيشملهّبماّ–ّالدوليوضعّاالستثماّرلّالمتكامل

ّاالستثماّر ّالماليةّوالحساباتّالدوليوضع
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ّفيّ–ّالصلةّذاتّاألخرىّالتغيراتّوحسابات
ّإلىّالرئيسيّالتصنيفّويستند.5ّ-26ّجدول
ّإضافيةّبياناتّوجودّمعّالوظيفية،ّالفئات
ّ.المؤسسيةّوالقطاعاتّاألدواتّحول

تحويّّ،دّالقسمّفيّالمبينةّ،الوظيفيةّالفئات 26-74
ّبينّوالعالقةّالدافعّحولّالمعلوماتّمنّمزيد

ّللتحليلّخاصةّأهميةّيمثلّماّوهوّاألطراف،
ّالموضوعةّالبياناتّوتقسمّالدولي؛ّاالقتصادي

ّبحسبّفرعياّ ّأخرىّمرةّالوظيفيةّالفئةّبحسب
ّمنّيجعلّماّوهوّالمؤسسي،ّوالقطاعّاألداة

ّنظامّفيّلهاّالمقابلةّبالقيودّربطهاّالممكن

ّالماليةّاإلحصاءاتّوفيّالقوميةّالحسابات
ّهوّالمؤسسيّالقطاعّبحسبّوالتصنيف.ّوالنقدية
ّعادةّأنهّغيرّالقومية،ّالحساباتّنظامّفيّنفسه
ّفيّقطاعاتّخمسةّإلى)ّاختصارهّيتمّما

ّيستخدمّذلك،ّإلىّوباإلضافة(.ّالقياسيةّالمكونات
ّهوّوالذيّالنقدية،ّللسلطاتّتكميليّفرعيّقطاع
ّباألصولّمرتبطّوظيفيّفرعيّقطاعّعنّعبارة

ّمنّأجزاءّوأيّالمركزيّالبنكّويشمل.ّاالحتياطية
ّالبنكّعداّالماليةّالشركاتّأوّالعامةّالحكومة
ّوبالتاليّاالحتياطية،ّباألصولّالمحتفظّالمركزي

ّأوّبعضّيحتجزّالتيّبالبلدانّصلةّذاتّهيّف
ّ.المركزيّالبنكّخارجّاحتياطياتهاّكل

ّ

 القومية الحسابات نظام في الحسابات بتسلسل الصلة ذات الدولية الحسابات في الموازنة بنود: 4-86 جدول

 الموارد        االستخدامات
  بقيةّّالعالم الموازنةّبنودالمعامالتّّو بقية العالم 
   حساب السلع والخدمات  
  499 وارداتّالسلعّوالخدمات  
   صادراتّالسلعّوالخدمات 540 
   الميزانّالخارجيّللسلعّوالخدمات 41- 
   حسابّالدخلّاألولي  
  2 العاملينتعويضاتّ 6 
   الضرائبّعلىّاإلنتاجّوعلىّالواردات  
   اإلعاناتّأوّالدعم  
  38 دخلّالملكية 44 
   الميزانّالخارجيّللدخلّاألولي 10- 
   األوليالميزانّالخارجيّللسلعّوالخدماتّوالدخلّ 51- 
   حساب الدخل الثانوي  
  55 التحويالتّالجارية 17 
   الميزانّالخارجيّللدخلّالثانوي 38 
   التعديلّتبعا ّللتغيراتّفيّاستحقاقاتّالمعاشات  
   الميزانّالخارجيّالجاري 13- 
   الرأسماليحساب   
   فيهاّالتصرفّناقصّالمنتجةّغيرّاالصولّاقتناء  
  4 التحويالتّالرأسمالية،ّمستحقةّالقبض  
  1- التحويالتّالرأسمالية،ّمستحقةّالدفع  
   ميزانّالحسابّالخارجيّلرأسّالمال 3 
   (-)صافيّاالقتراضّ)+(ّ/ّصافيّاإلقراضّ 10- 
 

يسمىّجزءّالميزانياتّالعموميةّالمشمولّفيّ 21-11
ّاالستثمارالدولي؛ّ ّبوضع ّالدولية الحسابات
ّالمكوناتّ ّعلى ّالضوء ّ ّالمفاهيم وتسلط
المحددةّللميزانيةّالعموميةّالقوميةّالمتضمنة؛ّ
ويشملّوضعّاالستثمارالدوليّاألصولّالماليةّ
ّوضعّ ّضمن ّلتشمل ّوذلك، ّفقط والخصوم

االستثمارّالدوليّالبدّوأنّيكونهناكّالعنصرّ
ّللحدود ّعابر ّعنصرا  ّالمطالباتّ. ّحالة وفي
لعابرّعندماّيكونّأحدّالمالية،ّينشأّالعنصرّا

ّمقيم ّغير ّاألخر ّوالطرف ّمقيما  .ّاألطراف
ّسبيكةّ ّأن ّحين، ّفي ّذلك، ّإلى وباإلضافة

ّكالتزام ّطرفّأخر ّله ّالذهبّأصل خصم،ّ/
ّعندماّ ّاالستثمارالدولي ّوضع ّفي ّيدرج فإنه
يحتفظّبهّكأصلّاحتياطيّنظرا ّلدورهّكوسيلةّ
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ومعّذلك،ّفإنّ.ّمنّوسائلّالمدفوعاتّالدولية
ّليسّاألصّو ّحيثّأنه ّتستبعد ّالمالية لّغير

 .لهاّطرفّأخرّكخصمّأوّجانبّأخرّدولي

ّ
ّهوّ 21-11 ّاالستثمارالدولي ّوضع ّفي ّالموازنة بند

صافيّوضعّاالستثمارالدولي؛ّويكونّصافيّ
ّ ّزائد ّاالستثمارالدولي غيرّّاألصولوضع

ّمساويا ّ ّالقومية ّالعمومية ّفيّالميزانية ّوذلكّألالمالية ّالقومية؛ نّالمطالباتّلصافيّالثروة
ّتصلّ ّمقيمة ّلوحدة ّمقيمة ّوحدة ّمن المالية

ّ.إلىّالصفرّفيّالميزانيةّالعموميةّالقومية
ّلدخلّ 21-11 ّالتفصيل ّمن ّالمستوى ّنفس يستخدم

ّوكنتيجةّ ّاالستثمارالدولي؛ ّووضع االستثمار
ّمعدالتّ ّمتوسط ّحساب ّيمكن لذلك،

ّالعائدات ّالعائداتّ. ّمعدالت ّمقارنة ويمكن
ّوأ ّوألدوات ّالوقت ّاستحقاقّبمرور جال

ّتحليلّ ّيمكن ّالمثال، ّسبيل ّعلى مختلفة؛
ّالمباشر،ّ ّاالستثمار ّالعائداتّعلى اتجاهات

 .أوّيمكنّمقارنةّالعائداتّباألدواتّاألخرى

ّ
 حسابات التغيرات األخرى في األصول. 7

ّعرضةّ 21-11 ّتكون ّقد ّالدولية ّوالخصوم األصول
ّالتغيراتّاألخرىّ ّمن ّالممكنة ّاألنواع لجميع

ّاألصول ّوكذلكّلتغيراتّّفيّحجم والخصوم
ّ.إعادةّالتقييم

21-16 ّ ّمقيمةّّألنهنظرا  ّاألدوات ّتكون ّما ّعنّأنّتحليلّأثرّغالبا  بالعمالتّاألجنبيةّفضال 
ّالخاصة،ّ ّأهميته ّله ّالصرف ّسعر تحركات
هناكّتصنيفّوتفصيلّلحاالتّإعادةّالتقييمّ
ّمنّ ّوغيرها ّالصرف ّسعر ّمعدالت إلى

ّ.العوامل
 بات الدوليةالفئات الوظيفية للحسا. د

ّهيّ 21-10 ّالدولية ّللحسابات ّالوظيفية الفئات
التصنيفّاألوليّالمستخدمّمعّكلّمنّدخلّ
ّفيّ ّالمالية ّوالمراكز ّوالمعامالت االستثمار
ّالخمسّ ّالفئات ّوتحدد ّالدولية؛ الحسابات

ّ:التالية

ّاالستثمارّالمباشر؛.ّأ
ّاستثمارّالحافظة.ّب
ّج .ّ ّالمالية ّاالحتياطيات)المشتقات ّعدا اتّوخياّر(

ّاالكتتابّالممنوحةّللموظفينّ؛
ّاالستثماراتّاألخرى؛.ّد
ّاألصولّاالحتياطية.ّهـ
ّ

21-15 ّ ّتعريفات ّهذاّّمفصلةهناك ّفي ّالحقا  ّأساسّترد ّعلى ّالوظيفية ّالفئات ّوتقوم القسم؛
ّفيّ ّنوقش ّالذي ّالمالية ّاألدوات تصنيف
ّولكنّ ّوالثالثّعشر، ّالحاديّعشر الفصلين

ّب ّاالعتبار ّفي ّيأخذ ّإضافي ّبعد عضّمع
ّوالدافعّ ّاألطراف ّبين ّالعالقة جوانب

ّلالستثمار ّالفئاتّ. ّتعرض ّلذلك، وكنتيجة
ّعلىّ ّالسلوك، ّمن ّمختلفة ّأنماط المختلفة
ّمنّالعالقةّ ّمختلفا  ّهناكّنوعا  ّالمباشرينّسبيلّالمثال، ّللمستثمرين ّبالنسبة ّاألطراف بين
ّالماليةّ ّالمحافظ ّفي ّبالمستثمرين مقارنة

ّملكية ّلحقوق ّالقابضين ّاالستثمارّّو. يرتبط
ّذاتّ ّبدرجة ّأو ّوالسيطرة ّبالتحكم المباشر
ّيكونّداللةّمنّالتأثير،ّوينزعّإلىّأنّيكونّمرتبطا ّ ّقد ّأنه ّمن ّالرغم ّعلى ّدائمة بعالقة

وباإلضافةّإلىّالمواردّالمالية،ّ.ّقصيرّالمدى
ّيوردونّ ّما ّغالبا  ّالمباشرين ّالمستثمرين ّفإن ّأو ّالفنية ّالمعرفة ّمثل ّإضافية حقّعوامل
ّوالتسويق ّواإلدارة ّوالتكنولوجيا .ّالمعرفة

ّفإنّالشركاتّذاتّالصلةّ ّعنّذلك، وفضال 
ّتتاجر ّأن ّأكبر ّبشكل ّالمحتمل ّمن ّ–يكون

وفيّالمقابل،ّ.ّمعّبعضهاّالبعضّ–وتقرضّ
عادةّماّيكونّللمستثمرينّفيّمحافظّاألوراقّ
ّفيّ ّالقرار ّاتخاذ ّفي ّأصغر ّدورا  ثارّمحتملةّهامةّالمؤسسة،ّبماّيتضمنهّمنّأالمالية
ّبالنسبةّ ّوكذلك ّالمستقبلية، ّللتدفقات بالنسبة

ّالمراكز ّوحجم ّاألسعار ّلتقلب ويختلفّ.
ّعنّ ّالمالية ّاألوراق ّمحافظ ّفي االستثمار
باقيّاالستثماراتّفيّأنهّيوفرّوسيلةّمباشرةّ
ّيمكنهّ ّوبالتالي ّالمالية، ّاألسواق ّإلى للنفاذ

ّ.توفيرّالسيولةّوالمرونة
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 االستثمار الدولي وضعلمحة عامة عن الكشف المتكامل ل: 0-21جدول 

 الوضع 
 االفتتاحي

المعامالت 
الحساب )

 (المالي

التغيرات 
األخرى في 
 حجم األصول

 الختامي الوضع إعادة التقييم
      (حسب الفئة الوظيفية)األصول 

 87 1 0 8 78 االستثمار المباشر
 210 2 0 18 190 الحافظة  استثمار

 10 0 0 3 7 للموظفين الممنوحة االكتتابوخيارات ( االحتياطيات عداب)المشتقات المالية 
 186 0 0 20 166 االستثمارات األخرى

 853 12 0 8 833 األصول االحتياطية
 346 1 15 0 57 274 1 المجموع الكلي

      
      (حسب الفئة الوظيفية)الخصوم 

 223 2 0 11 210 االستثمار المباشر
 319 5 0 14 300 الحافظة  استثمار

 0 0 0 0 0 للموظفين الممنوحة االكتتابوخيارات ( االحتياطيات عدا)المشتقات المالية 
 317 0 0 22 295 االستثمارات األخرى

 859 7 0 47 805 المجموع الكلي
      

 487 8 0 10 469 صافي وضع االستثمارالدولي

ّ

ّمنّ 21-12 ّواسعة ّمجموعة ّاالحتياطية تشملّاألصول
ّاألخرىّ ّالفئات ّأسفل ّتعرض ّالتي األدوات

النقديةّّالسلطاتعندماّالّتكونّمملوكةّمنّقبلّ
ّقبلّ ّمن ّمفوضة ّأخرى ّوحدات ّقبل ّمن أو
ّحتىّ ّاألوقات ّبعض ّوفي ّالنقدية، السلطات
ّالسلطاتّ ّقبل ّمن ّبها ّمحتفظا  ّيكون ّفإنهّعندما ّاحتياطية ّفكأصول ّذلك، ّومع النقدية؛
ّللوفاءّ ّمتاحة ّأنه ّعلى ّوتحدد ّعليها يتعرف
ّلالحتياجاتّ ّالممولة ّالدولية بالمدفوعات

وقّللتأثيرّعلىّسعرّولتضطلعّبالتدخلّفيّالس
ّ.الصرف

ّبشكلّ 21-10 ّوحده الّيعكسّالتصنيفّبحسبّاألداة
ّسبيلّ ّعلى ّالسلوكية؛ ّالتغيرات ّهذه كامل

ّاالستثمارالمثال،ّيمكنّأنّيعرضّقرضّأسفلّ
ّأنّ ّغير ّاألخرى، ّاالستثمارات ّأو المباشر
الطبيعةّالمختلفةّللعالقةّبينّاألطرافّتعنيّأنّ

ّال ّوراء ّالكامنة ّوالدوافع ّتنزعّالمخاطر معاملة
ويكونّقرضّاالستثمارّالمباشرّ.ّإلىّاالختالف

ّعامّ ّوبشكل ّعرضه ّحيث ّمن ّاحتماال  ّاالقتصادّأكثر ّجانب ّمن ّأقل ّحساسية يتضمن
ّاألطراف ّبين ّللعالقة ّنظرا  ّالمقترض ويبينّ.

ّ ّوالفئات1ّّ-21جدول ّاألدوات ّبين العالقة
ّ.الوظيفية
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 بين تصنيف األصول المالية والفئات الوظيفيةالعالقة : 1-21جدول 

 الفئات الوظيفية 
/ تصنيف األصول املالية واخلصوم حبسب نظام احلسابات القومية

 دليل اإلحصاءات املالية والنقدية
االستثمار 

 املباشر
 استثمار
 احلافظة

 عدا)املشتقات املالية 
 وخيارات( االحتياطيات
 للموظفني املمنوحة االكتتاب

 االستثمارات
 األخرى

األصول 
 X     الذهب النقدي االحتياطية 

 X X    حقوق السحب الخاصة
      العملة والودائع

 X X    العملة  
 X X    المراكز بين المصارف

 X   X X الودائع األخرى القابلة للتحويل
 X   X X الودائع األخرى   

 X X   X الدين سندات
 X   X X قروض

      االستثمار صناديق واسهم الملكية حصص
      :الملكية حصص

 X X   X األسهم المدرجة
 X X   x األسهم غير المدرجة

  X   X الملكية األخرى حصص
      :وحدات صندوق االستثمار/ أسهم
 x X   X وحدات صندوق سوق المال/ أسهم
 x X  x X وحدات االستثمارات األخرى / أسهم

      الموحدة والضمان التقاعد ومعاشاتنظم التأمين 
  x   X الحياة غير على للتأميناالحتياطيات الفنية 

  x   X التأمين على الحياة واستحقاق السنويات
  X    استحقاقات المعاشات التقاعدية

  X   X مطالبات صناديق المعاشات على مديري المعاشات
  X    المعاشيةاستحقاقات المنافع غير 

  X   X تدبيرات المطالبات في إطار الضمانات الموحدة
 X  X   :المشتقات المالية وخيارات الموظفين

      المشتقات المالية   
   X   الممنوحة للموظفين  االكتتابخيارات 

      :الحسابات األخرى الدائنة والمدينة
 X    X االئتمان التجاري والسلفيات

 X    X :الحسابات األخرى الدائنة والمدينة
 
ّخصومّحقوقّالسحبّالخاصةّهيّاستثماراتّأخرى؛:ّهيّأصولّاحتياطيةSDRّأصولّحقوقّالسحبّالخاصةّ:5ّ
Xّّتبينّالفئاتّالوظيفيةّالقابلةّللتطبيق؛xّ ّتبينّالحاالتّالتيّتعتبرّغيرّشائعةّنسبيا. 
 االستثمار المباشر. .

االستثمارّالمباشرّهوّفئةّمنّفئاتّاالستثمارّ 21-12
العابرّللحدودّالمرتبطّبوحدةّمقيمةّفيّاقتصادّ
ّالنفوذّ ّمن ّكبيرة ّدرجة ّأو ّسيطرة ّلديها معين
ّأخر؛ّ ّاقتصاد ّفي ّمقيمة ّ ّمؤسسة ّإدارة على
ّالتيّتنشئّالسيطرةّ ّعنّحقوقّالملكية وفضال 
ّاألخرّ ّهو ّالمباشر ّاالستثمار ّفإن ّالنفوذ، أو

باستثناءّالديونّبينّالوسطاءّ)نّمرتبطّيشملّدي
ّ(.الماليينّالتابعين

ّالمستثمرّ 80-58 ّكان ّإذا ّوالنفوذ ّالسيطرة ّوجود يحدد
ّ ّمن ّأكثر ّيملك 86ّّالمباشر منالقوةّ%

ّالمباشر؛ّ ّاالستثمار ّ ّمؤسسة ّفي التصويتية
ّالتابعة؛ّ ّبالمؤسسة ّتسمى ّالمؤسسة ّهذه ومثل
ّالمستثمرّ ّكان ّإذا ّالنفوذ ّدرجة ّوجود ويحدد

ّالم ّيملكّمن 36ّّباشر ّمن86ّّإلى ّالمائة في
ّالمباشر ّاالستثمار ّمنشأة ّالتصويتيةفي .ّالقوة
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ّشريكة ّمؤسسة ّتسمى ّ ّالمؤسسة ّهذه .ّومثل
ّاتخاذّ ّوتجنب ّثنائي ّاتساق ّتحقيق ّأجل ومن
قراراتّغيرّموضوعيةّبشأنّالسيطرةّالفعليةّأوّ
ّالتعريفاتّ ّهذه ّتستخدم ّوأن ّينبغي التأثير

ّ.االتالتشغيليةّفيّجميعّالح
عالوةّعلىّعالقاتّاالستثمارّالمباشرّالمباشرةّ 80-50

ّغيرّ ّمباشر ّاستثمار ّعالقات ّهناك ّيكون فقد
ّوباإلضافةّ ّالملكية؛ ّمن ّلسلسلة ّكنتيجة مباشرة
ّتمثلّالمؤسساتالمؤسساتّالزميلةّ ّفقد إلىّذلك،
ّالمباشر ّاالستثمار ّمن ّعاما  .ّجزءا 

ّلديهاّ) ّمنشآت ّهي ّالزميلة المؤسساتالمؤسسات
ّمن ّفي36ّّّأقل ّالملكية ّحقوق ّمن ّالمائة في

ّأوّتأثيرّنفسّ ّولكنّتقعّتحتّسيطرة كلّمنها
المستثمرّالذيّيكونّمستثمرّأجنبيّمباشرّفيّ

ّاألقل ّعلى ّواحدة ّزميلة ّمؤسسة وينشأّ(.
ّمنشآتّ ّتقوم ّعندما ّالعكسي االستثمار
ّمستثمريهاّ ّفي ّباالستثمار ّالمباشر االستثمار

ّلديها ّويكون ّالمباشرين ّعشرةّّالذاتيين ّمن أقل
ّفيّ ّاالقتراع ّأو ّالتصويت ّقوة ّمن ّالمائة في

ّ.المستثمرّالمباشر
ّاألطرافّ 80-57 ّبين ّالديون ّالمباشر ّاالستثمار يشمل

فضال ّعنّحقوقّالملكيةّفيماّعداّحاالتّمراكزّ
ّفمثلّ ّالمرتبطة؛ ّالمالية ّالمؤسسات ّبين الدين
هذاّالدينّبينّالشركاتّالمرتبطةّقدّيطلقّعليهّ

ّبي ّاإلقراض ّخصائصّاسم ّوأحد ّالشركات؛ ن
ّهوّ ّالمباشر ّاالستثمار ّمؤسسات ّمن مجموعة
ّقروضا ّ ّيمنحون ّأن ّكثيرا  ّيرجح ّأعضائها أن
ّبخالفّ ّبينهم ّفيما ّمنهم ّلكل ّتجاري وائتمان

ّ.المؤسساتّغيرّالمرتبطة
ّحصةّ 80-55 ّفإن ّالتأثير ّأو ّالسيطرة ّلعالقة ّبمنشأةّنظرا  ّالمباشرّفيّاألرباحّالمحتجزة المستثمر

شريكةّيتمّاحتسابهاّعندّأولّمرةّتدفعّفرعيةّأوّ
ّكمعاملةّ ّاستثمارها ّيعاد ّثم ّللدخل ّكتدفق فيها
ّالمعادّ ّباألرباح ّالدخل ّقيد ّويسمى مالية؛
استثمارها،ّويسمىّاإلدخالّالمقابلّالمساويّلهاّ
ّاألرباح ّاستثمار ّإعادة ّالمالي ّالحساب .ّفي

ّأنهاّ ّعلى ّاستثمارها ّالمعاد ّاألرباح وتعرف
ّ ّالمستثمر ّالمحتجزةّحصة ّاألرباح ّفي المباشر

للمنشأة،ّوهوّماّيتفقّويتسقّمعّالقيودّالمناظرةّ
وثمةّنتيجةّمترتبةّ.ّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّلنّيكونّهناكّادخارّمنّ علىّذلكّوهيّأنه
ّمستثمرهاّفيّالمائةّأجنبيا 366ّّقبلّمنشأةّتكونّمملوكةّ ّإلى ّيرجع ّسوف ّاالدخار ّكل ألن

ّ.المباشر
ّمنش 80-51 ّيكونّتتوافق ّالتي ّالمباشر ّاالستثمار آت

ّمعّ ّمنّقبلّوحداتّغيرّمقيمة ّعليها ّالقوميةّمسيطرا  ّالحسابات ّنظام ّفي ّالفرعية القطاعات
ّذلك،ّ ّومع ّأجنبيا ؛ ّعليها ّالمسيطر ّتلكّللمنشآت ّالمباشر ّاالستثمار ّمنشآت تشمل
ّمنّ ّللسيطرة المؤسساتّالتيّالّتكونّخاضعة

ذاتّداللةّّالخارجّولكنّالّتزالّخاضعةّلدرجة
ّأنّالمؤسساتّالمسيطرّعليهاّ.ّمنّالتأثير كما

ّفيّأجنبيا ّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّتكونّمقصورةّ ّللداخل، ّالمتجه ّالمباشر ّاالستثمار على
ّأيضا ّ ّمعنيا  ّالدولية ّالحسابات ّأن حين

ّللخارج ّالمتجه ّالمباشر ّباالستثمار ولألرباحّ.
ّاألجنبي ّاالستثمار ّعلى ّاستثمارها ّالمعاد
ّنفسّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي المباشر

ّ ّالمدفوعات ّميزان ّفي ّكما ّالرغمّ)النطاق على
ألنهّالّلزومّلهاّ"ّأجنبي"منّعدمّاستخدامّكلمةّ

ّ(.فيّسياقّالحساباتّالدولية
ّالتدفقاتّ 80-16 ّبشأن ّاإلحصاءات ّإلى وباإلضافة

ّباالستثمارّالمباشرّيتمّ ّالمرتبطة ّالدولية المالية
لمؤسساتّالمسيطرّعليهاّتوفيرّمعلوماتّحولّا

ّأنشطةّ ّبشأن ّإحصاءات ّخالل ّمن ّأجنبيا  ّالجنسية إحصاءاتّ)المؤسساتالمؤسساتّمتعدد
AMNE)ّحصاءاتّالمنشأةّالتابعةّاألجنبية ّ،ّوا  ّالصلة FATSّ)وثيقة ّهذهّ(. وتشمل

ّالصادراتّوالوارداتّ اإلحصاءاتّمفرداتّمثل
والمبيعاتّالمحليةّوالمشترياتّالمحليةّمنّالسلعّ

ّلخدماتوا ّأرحبّ. ّتعطيّصورة ّفهي وبالتالي،
ّالجنسيات ّمتعددة ّالمؤسسات ّلعمليات وهناكّ.

ّالتوصياتّ ّدليل ّفي ّمتاحة ّإضافية معلومات
ّالتابعةّ ّالمؤسسات ّإحصاءات ّإنتاج بشأن
ّالعولمةّ ّمؤشرات ّحول ّودليل األجنبية،
االقتصادية،ّفضال ّعنّدليلّإحصاءاتّالتجارةّ

ّ.MSITSالدوليةّفيّالخدماتّ
 استثمار الحافظة .2

ّمعامالتّ 80-13 ّأنه ّعلى ّ ّالحافظة ّاستثمار يعرف
ّتتضمنّسنداتّالدينّاوّ ومراكزّعبرّاللحدود
االوراقّالماليةّالمتداولةّعداّتلكّالمتضمنةّفيّ
االستثمارّالمباشرّأوّفيّاألصولّاالحتياطية؛ّ
ّلقابليةّ ّمصممة ّأدوات ّهي ّالمالية واألوراق

ّاأل ّمثل ّأطراف ّبين ّالمالئم سهمّالتفاوض
ّالمال ّسوق ّوأدوات ّالنقد ّوأوراق .ّوالسندات

ّالماليةّ ّاألوراق ّحول ّالتفاوض ّقابلية وتمثل
ّلهذهّ ّحيثّالسماح ّمن ّالتداول، ّلتسهيل وسيلة
ّمنّقبلّأطرافّ ّبأنّيحتفظّبها األوراقّالمالية

ّحياتهم ّخالل ّمختلفة ّالتفاوضّ. ّقابلية وتتيح
للمستثمرينّتنويعّمحافظّأوراقهمّالماليةّوسحبّ

ّ.ستثماراتهمّبكلّيسرا
ّيتوقفّاستثمارّالحافظةّعلىّاألسواقّ 80-18 عادةّما

ّمنّهيئاتّ ّيرتبطّبها ّالمنظمةّوعلىّما المالية
ّوفيّ ّوالمنظمين؛ ّوالتبادالت ّالمتاجرين مثل
المقابل،ّعادةّماّيتعاملّاألطرافّفيّاالستثمارّ

معّّمباشرالمباشرّواالستثماراتّاألخرىّبشكلّ
ّالبعض ّبعضهم ّقابلي. ّالتفاوضّالتيّوتجعل ة

ّاألوراقّ ّمحافظ ّفي ّاالستثمار ّمعامالت تميز
ّالمعامالتّوسيلةّمريحةّومرنةّ الماليةّمنّهذه

ّ.لالستثمار،ّغيرّأنهاّقدّترتبطّأيضا ّبتقلبات
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وخيارات ( عدا االحتياطيات)المشتقات المالية . 3
 االككتاب الممنوحة للموظفين

عداّ)إنّتعريفّالفئةّالوظيفيةّالمشتقاتّالماليةّ 80-14
ّاالحتياطيات ّالممنوحةّ( ّالكتتاب وخيارات

ّاألداةّ ّفئة ّمع ّكبير ّحد ّإلى ّيتزامن للموظفين
،33ّالماليةّالمقابلة،ّوالتيّنوقشتّفيّالفصلينّ

ّالوظيفية34ّوا ّالفئة ّبين ّالتغطية ّفي ّوالفرق ؛
واألداةّالماليةّهوّأنّالمشتقاتّالماليةّالمرتبطةّ

ّمن ّاستبعادها ّيتم ّاحتياطي ّأصل الفئةّّبإدارة
ّاالحتياطية ّوتدرجّفيّاألصول ّالوظيفية وهذهّ.

ّبصورةّ ّعليها ّوالتعرف ّتحديدها ّيتم الفئة
ّوليسّ ّمخاطر ّبتحويل ّترتبط ّألنها منفصلة

ّ.بتوفيرّأموالّأوّغيرهاّمنّالموارد
 االستثمارات األخرى. 4

ّتشملّ 80-13 ّمتبقية ّفئة ّهي ّاألخرى االستثمارات
ّف ّالمدرجة ّتلك ّبخالف ّوالمعامالت يّالمراكز

ّمحافظّ ّفي ّواالستثمار ّالمباشر االستثمار
ّوخياراتّ ّالمالية ّوالمشتقات ّالمالية األوراق
الموظفينّواألصولّاالحتياطية؛ّحيثّتشملّماّ

ّ:يتبقىّمنّاألدواتّالماليةّالتالية
ّحصصّالملكيةّّاألخرى؛.ّأ
ّالعملةّوالودائع؛.ّب
بماّفيّذلكّاستخدامّائتمانّصندوقّالنقدّ)القروضّ.ّج

ّ؛(وقروضّمنّصندوقّالنقدّالدوليّالدولي
ّد ّوالتأمينّ. ّالحياة ّللتأمينّعلىّغير االحتياطاتّالفنية

ّواستحقاقاتّ ّالسنويات، ّواستحقاقات ّالحياة على
ّالمطالباتّ ّتغطية ّومخصصات ّالتقاعدية المعاشات

ّالمشمولةّبضماناتّموحد
ّاالئتمانّالتجاريّوالسلفّ؛.ّهـ
ّلدفع؛ا/ّالحساباتّاألخرىّمستحقةّالقبض.ّو
ّز .ّ ّالخاصة ّالسحب ّحقوق ّحقوقّ)مخصصات اقتناء

ّ(.السحبّالخاصةّتدرجّفيّاألصولّاالحتياطية
 األصول االحتياطية. 5

األصولّاالحتياطيةّهيّتلكّاألصولّالخارجيةّ 80-18
ّباحتياجاتّالتيّتكونّمتاحةّومسيطرا ّعليهاّبيسرّمنّقبلّ ّالوفاء ّأجل ّمن ّالنقدية السلطات

ّ ّالمدفوعات، ّميزان ّأسواقّتمويل ّفي للتدخل
ّالصرفّ ّسعر ّمعدل ّعلى ّللتأثير الصرف

ّ ّعلىّ)وألغراضّأخرىّذاتّصلة ّالحفاظ مثل
ّبمثابةّ ّولتكون ّوفيّاالقتصاد، ّالعملة ّفي الثقة

ّاألجنبي ّلالقتراض ّواألصولّ(أساس ؛
ّبالعملةّ ّالمقيم ّتكون ّوأن ّالبد االحتياطية

ّاألجنبية ّمفهومّ. ّوراء ّكامنة ّمفاهيم وهناك
ّاالحتيا ّاألصول ّمفاهيم ّوهي ّالسيطرة"طية وّ"

ّ.منّقبلّالسلطاتّالنقدية"ّالتوافرّلالستخدام"
وبصفةّعامة،ّفإنّالمطالباتّالخارجيةّالمملوكةّ 80-10

ّفإنّفعليا ّمنّقبلّالسلطاتّالنقديةّهيّوحدهاّيمكنّ ّذلك، ّومع ّاحتياطية؛ ّكأصول تصنيفها
ّيمنحّ ّالذي ّالوحيد ّالشرط ّهي ّليست الملكية

ّالسيطرة ّوحداتّففيّالحاالتّ. التيّتكونّفيها
ّ ّالنقدية)مؤسسية ّالسلطات ّبخالف فيّ(

ّللتقاريرّحائزةّلحقّقانونيّفيّ ّالمقدم االقتصاد
ّالسماحّلهاّ ّوتم ّخارجية أصولّعمالتّأجنبية
ّقبلّ ّمن ّمحددة ّشروط ّوفق ّبذلك بالقيام
ّموافقتهاّ ّخالل ّمن ّفقط ّأو ّالنقدية السلطات
ّالصريحة،ّحينئذّيمكنّاعتبارّمثلّهذهّاألصول

ّاحتياطية ّأصول ّهذهّ. ّأن ّإلى ّيرجع وذلك
األصولّتكونّخاضعةّللسيطرةّالمباشرةّوالنافذةّ

ّ.منّقبلّالسلطاتّالنقدية
ّمتاحةّ 80-17 ّتكون ّوأن ّالبد ّاالحتياطية األصول

بسهولةّويسرّفيّشكلّغيرّمشروطّوغيرّمقيدّ
ّاالحتياطيّ ّفاألصل ّالحدود؛ ّأبعد ّإلى ومطلق

مكنّشراءّيكونّسائال ّأوّحاضرا ّمنّحيثّأنهّي
سالتهّمقابلّعملةّأجنبيةّ (ّنقداّ )األصلّوبيعهّوا 

ّتأثيرّ ّغير ّومن ّوقت، ّأسرع ّوفي ّتكلفة بأقل
ويشيرّ.ّعلىّنحوّغيرّمالئمّعلىّقيمةّاألصل

ّمنّ ّالتسويقية ّغير ّاألصول ّإلى ّالمفهوم هذا
لىّأصولّ ّالماليةّجهةّمثلّاإليداعاتّتحتّالطلب،ّوا  ّاألوراق ّمثل ّأخرى ّجهة ّمن تسويقية

ّمستعدينّحيث ّومشترين ّبائعين ّيتواجد ما
ّوراغبين ّاألصولّ. ّتكون ّأن ّأجل ومن

ّلتلبيةّ ّللسلطاتّالنقدية ّبيسر ّمتاحة االحتياطية
ّذلكّ ّوغير ّالمدفوعات ّميزان ّتمويل احتياجات
منّاألغراضّالمرتبطةّفيّظلّالظروفّالسلبيةّ
ّاألصولّ ّينبغيّوأنّتكون ّثم ّمن ّالمعاكسة أو

ّ.ليةّالنوعيةاالحتياطيةّوبصورةّعامةّعا
ّعلىّ 80-15 ّمقصورة ّتكون ّاالحتياطية األصول

ّمذكرةّ ّقيد ّوضع ّيتم ّأنه ّغير األصول؛
ّباالحتياطيّ ّالمرتبطة ّالخصوم ّأو لاللتزامات
ّالوظيفيةّ ّالفئات ّضمن ّمدرجة ّتكون التي
ّاألوراقّالماليةّ ّوبشكلّرئيسيّمحفظة األخرى،

ّهوّالسببّفيّأنّ.ّ)واالستثماراتّاألخرى وهذا
خاصةّباالحتياطياتّفيّجدولّخليةّالخصومّال

ّ(.مظللة80-4ّ
 اعتبارات خاصة بشأن الحسابات الدولية. هة
 االختالالت أو حاالت عدم التوازن العالمية. 1

ّالدوليّ 80-11 ّالنقد ّصندوق ّقام ّالسنواتّاألخيرة، في
ّاالختالالتّ ّبشأن ّالنطاق ّواسع بعمل

ّالعالمية ّاإلحصائية ّالبياناتّ. ّجمع ّخالل من
،ّيمكنّاشتقاقّمجاميعّكليةّلجميعّاالقتصادات
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ّ)عالمية ّالفئةّ. ّناحية ّمن ّأنه ّمن بالرغم
ّطرفّ ّاالحتياطية ّلألصول ّليس الوظيفية،
خصمّمقابل،ّإالّأنّاألدواتّالمكونةّلهاّيمكنّ
نسبتهاّإلىّخصومهاّالمقابلينإلجراءّتمرينّللنوعّ

ّهنا ّالمبين ّاالتساقّ(. ّعدم ّمدى ّاستخدم وقد
ّاالنحرافاتّ ّالتيّقدّالفعليّفيّتحديد المنهجية

ّورفعّ ّمؤشراتّعلىّمشاكلّإعداد تكونّبمثابة
ّالخدماتّ ّائتمان ّالمثال، ّسبيل ّعلى التقارير؛
ّ.حازّعلىّتغطيةّأعلىّمنّمديونياتّالخدمات

 التمويل االستثنائي. 2
ّالترتيباتّ 80-366 ّاالستثنائي ّالتمويل يجمع

ّلتلبيةّ ّالسلطات ّقبل ّمن ّتجرى ّالتي المالية
ّالمدفّو ّميزان ّفإنّاحتياجات ّوبالتالي، ّ؛ عات

ّورائهاالتمويلّاالستثنائيّيعنىّبالمعامالتّتبعا ّللدافعّ ّمن ّتكبدّ. ّفإن ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّفيّالتمويلّاالستثنائي ّتضمينه .ّالمتأخراتّيتم

ّليسّ ّاالستثنائي ّالتمويل ّأن ّمن ّالرغم وعلى
معاملةّإالّأنهّإجراءّقدّتتخذهّالسلطاتّالنقديةّ

ّ.عاتهاإلدارةّمتطلباتّمدفّو
ّالعرضّ 80-363 ّفي ّاالستثنائي ّالتمويل يرد

ّالتحليلي" ّفيّ" ّينشر ّكالذي ّالمدفوعات؛ لميزان
ّالمدفوعاتّ ّميزان ّإلحصاءات ّالسنوي الكتاب

ّسنوي) ّالدولي، ّالنقد ّهذاّ(صندوق ّوفي ؛
ّالمرتبطةّ ّالقيود ّإظهار ّتم العرض،
ّالدوليّ ّالنقد ّصندوق ّوبائتمان باالحتياطيات

،ّاالّانّالقيودّ"الخطتحتّ"وبالتمويلّاالستثنائيّ
ّالخطاألخرى،ّوالتيّسوفّتتطلبّتمويال ،ّتمّعرضهاّ ّفوق ّبشكلمستقل ّيسهلّ. ّالعرض وهذا

ّ.تحليلّالسيولةّالدوليةّللسلطاتّالنقدية
ّالتمويلّ 80-368 ّحول ّالنقاش ّمن ّمزيد هناك

ّاالستثماردليل3ّّاالستثنائيّفيّالملحقّ بوضع
ّالدولي،ّ ّاالستثمار ّووضع ّالمدفوعات ميزان

ّ.BPM6اإلصدارّالسادسّّ–ةّالسادسةالطبع
 أدوات الدين. 3

ّتجميعّاألنواعّالمختلفةّمنّ 80-364 منّالمفيد
ّتضميناتّ ّلها ّالدين ّأدوات ّألن ّالدين، أدوات
وأثارّخاصةّبالنسبةّللسيولةّوالمخاطرةّالدولية؛ّ
وأدواتّالدينّهيّتلكّاألدواتّالتيّتستلزمّدفعّ
ّنقطةّ ّعند ّكليهما ّأو ّالفائدة ّأو ّالدين أصل

وتشملّأدواتّالدينّ.ّفيّالمستقبلّزمنية(ّنقاط)
ّ ّوسنداتّحقوق ّوودائع ّوعملة ّخاصة سحب

ّتأمينيةّ ّفنية ّواحتياطيات ّوقروض الدين
ّموحدةّ ّضمانات ّإطار ّفي ّلمطالبات وتدبيرات

ّوالحساباتّاألخرىّالدائنة ّالمدينة/ والمشتقاتّ.
الماليةّليستّأدواتّدين،ّولكنّااللتزامّالمتأخرّ
ّأنهّ ّمشتقّماليّيصنفّعلى ّعلىّعقد سداده

ّ.ضمينهّكأداةّدينحسابّدائنّوبالتاليّيتمّت

ّباألسهمّ 80-363 ّالدين ّأدوات ّمقارنة يمكن
ّبطبيعةّ ّيتعلق ّفيما ّاالستثمار ّوأسهم العادية
ّحصصّ ّأن ّحين ّففي ّوالمخاطرة؛ االلتزام

ّ ّتمنح ّأصولّالملكية ّعلى ّمتبقي ّمطالبة حق
ّبدفعّ ّالتزام ّعلى ّتنطوي ّالدين ّأداة ّفإن الكيان
وعادةّماّيتمّذلكّمنّخاللّصيغةّمحددةّسلفا ،ّمبلغا ّمعينا ّمنّأصلّالدينّأوّالفائدةّأوّكليهماّ
ّتعرضّلمخاطرةّ ّلديه ّالدائن ّأن ّيعني ّما وهو

يكونّالعائدّ.ّوفيّالمقابل.ّمحدودةّبشكلّأكبر
ّإلىّحدّكبيرّعلىّ ّالعاديةّمعتمدا  ّوبالتاليّعلىّاألسهم ّاألسهم ّلمصدر ّاالقتصادي األداء
.ّيتحملّحاملوّاألسهمّجانبّكبيرّمنّالمخاطرة

ّالدينّوهناكّ ّفيّدليل ّمتاحة معلوماتّإضافية
ّ.الخارجي

ّالدينّ 80-368 ّأدوات ّومراكز ّتدفقات تعرض
ّالمدى؛ّ مقسمةّبينّفئتيّطويلةّالمدىّوقصيرة
ّاإلصدارّوفيّالمقامّاألول،ّيكونّهذاّالتقسيمّتبعا ّألجلّ ّمن ّالفترة ّأي ّاألصلي استحقاقهم
ّتعاقدياّ  ّالمجدول ّالنهائي ّالدفع .ّوحتى

ّ ّذلك، ّإلى ّالحساباتّوباإلضافة ّلعناية ّبياناتّونظرا  ّفإن ّالعالمية، ّالسيولة ّبقضايا الدولية
ّأجلّ ّأساس ّعلى ّإعدادها ّأيضا  ّيمكن االلتزام
ّمنّ ّالمنقضية ّالفترة ّأي ّالمتبقي، االستحقاق
ّالمجدولّ ّالنهائي ّالدفع ّوحتى ّالمرجعي التاريخ

ّ.تعاقديا ،ّعلىّأساسّتكميلي
 إعادة تنظيم الدين. 4

 إليه ويشار) الدين تنظيم إعادة يعرف 80-360
 فيها يدخل  اتقاقات بانها( الدين هيكلة بإعادة
 بعض في أخرى وأطراف) والمدين الدائن
 لخدمةّالمثبتة الشروط تغيير أجل من( األحيان
ّأوّ؛ّوغالبا ّماّتدخلّالحكوماتّفيّعمليةّقائم دين ّكدائن ّأو ّكمدين ّسواء ّالدين ّتنظيم إعادة

ّ ّتنظيم ّإعادة ّأن ّكما ّأنّكضامن، ّيمكن الدين
يشملّأيضا ّالقطاعّالخاص،ّعلىّسبيلّالمثالّ

ّالديون ّتبادل ّخالل ّمن ّتنظيمّ. ّإعادة ويشمل
ّالمختلفةّ ّاألنواع ّمن ّواسعة ّمجموعة الدين

ّ.للمعامالتّإلىّجانبّالتقييمّومسائلّالتوقيت
األربعة من إعادة  الرئيسيةاألنواع  26-107

 :تنظيم الدين هي
ّأ ّأوّتخفيضّمق: اإلعفاء من الدين. ّالدين، ّالتزام دار

ّمعّ ّتعاقدي ّاتفاق ّطريق ّعن ّالدائن ّجانب ّمن سداده،
ّ.المدين

ّب ّإعادة جدولة أو إعادة تمويل الدين. ّفيّ: تغيير
ّينتجّ ّقد ّما ّوهو ّالمستحق، ّالمبلغ ّوأحكام شروط
ّالقيمةّ ّ ّفي ّانخفاضّعبء ّليسّبالضرورة، عنه،ولكن

ّالحالية؛
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ّج ّتحويل الدين. :ّ ّلمطالبة ّالدائن ّمقابلّمبادلة الدين
شيءّذيّقيمةّاقتصادية،ّماّعداّمطالبةدينّأخرىّعلىّ

ّالمدين ّنفس ّأوّ. ّالملكية ّبحصص ّالدين ّمبادلة مثل
ّبالتحسينّ ّالدين ّمبادلة ّأو ّبالعقارات، ّالدين مبادلة
ّالسدادّ ّأو ّالطبيعة ّبحماية ّالدين ّمبادلة ّأو والتطوير

ّ.المبكرّللدينّأوعملياتّاعادةّشراءّالدينّمقابلّالنقد
ّج ّأخرىّعنّنيابةّالدينّوسدادّالدينّتحمل. ّأطراف

ّمعنيّأيضاّثالثاّ ّطرفاّ ّهناكّيكونّعندما
ّيتضمنّ ّما ّاالقتصاداتّغالبا  ّعبر ّالديون ّمن اإلعفاء
ّمعامالتّ ّبشأن ّالتوجيهات ّمن ّالمزيد ّوهناك الحكومة

ّ ّالفصل ّفي ّالترتيبات ّهذه ّوضع88ّّمثل ّوفي ،
ّ ّووضع ّالمدفوعات ّميزان االستثمارّاالستثماردليل

ّالسادسة ّالطبعة ّّ–الدولي، ّالسادس BPM6ّاإلصدار
ّ.فضال ّعنّأدلةّمتخصصةّمثلّدليلّالدينّالخارجي

عدامّ 80-365 ّوا  ّرفضّالدين ّحاالت ّتعامل ال
ّأحاديّ ّأساس ّعلى ّالدين ّوتخفيض الدين
الجانبّعلىّأنهاّمعامالتّفيّنظامّالحساباتّ
ّووضعّ ّالمدفوعات ّميزان ّفي ّأو القومية

ّومنBPM6ّّّاالستثمارالدولي ّسواء، علىّحد
ّ.ثمّفهيّالّتعتبرّجزءا ّمنّإعادةّتنظيمّالدين

 الترتيبات اإلقليمية، وتشمل اتحادات العملة. 5
 :اإلقليمية الترتيباتتشمل  26-109
ّأ ّوالتيّتنصّاالتحادات ت النقدية واتحادات العملة. ؛

بعضّمنّ.ّعلىّسياسةّنقديةّموحدةّعبرّمنطقةّمعينة
ّاقتصادّ ّيطبق ّعندما ّتطبق ّالتي ّنفسها الموضوعات

ّ؛ّ"الدولرة"معينّعملةّاقتصادّأخرّمنّطرفهّفقط،ّمثلّ
ّب ّسياساتّاالتحادات االقتصادية. ّبين ّتوائم ّوالتي ؛

ّاقتصاديةّمعينةّلتشجيعّالمزيدّمنّالتكاملّاالقتصادي؛
والتيّيكونّلهاّتعرفةّجمركيةّتحادات الجمركية  اال .ّج

ّاالقتصاداتّ ّمع ّمنّالسياساتّالتجارية ّوغيرها مشتركة
ّ.غيرّاألعضاء

ّووضعّ ّالمدفوعات ّميزان ّاالستثماردليل ّوضع يوفر
ّالسادسة ّالطبعة ّالدولي، ّالسادسّّ–االستثمار اإلصدار

BPM6ّّتوجيهاتّمفصلةّعنّمعامالتّهذهّالترتيبات؛
ّإنتاجّبياناتّموحدةّومنّبينّال موضوعاتّالتيّتناولها

التحادّماّككلّومعاملةّالمنظماتّاإلقليميةّبماّفيّذلكّ
ّعملةّ ّاتحاد ّفي ّالنقد ّأوراق ّومعاملة ّالمركزي البنك

ّ.اإليراداتّفيّاتحادّللجمارك-وترتيباتّامشاركةّ
 تحويل العمالت، تشمل أسعار الصرف المتعددة. 6

ّأل 80-336 ّبعناية ّااللتفات ّمن سعارّالبد
ّقياسّالمعامالتّوالمراكزّالدوليةّ الصرفّعند
ّوتحولّ ّالقياس؛ ّتشوه ّقد ّالتغيرات ّألن ّقيمتهاّنظرا  ّإلى ّأجنبية ّبعملة ّالمقيمة العمالت

ّعندّ ّلسعرّالصرفّالسائد ّوفقا  ّالمحلية ّتبعا ّبالعملة ّالمراكز ّتحول ّكما ّالمعامالت، ّالميزانيةّحدوث ّتاريخ ّفي ّالسائد ّالصرف لسعر
ّالعمومية ّاستخدام. ّبينّ وينبغي ّالوسط نقطة
بالنسبةّ)والبيعّوقتّوقوعّالمعاملةّشراءّأسعارّال

ّللتاريخّ(للمعامالت ّتبعا  ّاألعمال ّإقفال ّوفي ّللمراكز، ّالمرجعي ّأسعارّ. ّبين ّالفرق ويمثل
ّالشراء ّخدمةّ/ ّالوسطّرسوم البيعّوأسعارّنقطة

ّ.وينبغيّقيدهاّعلىّهذاّاألساس
ّسعر 80-333 ّفإن ّالمبدأ، ّحيث الصرفّّومن

ّينبغيّ ّالمعاملة ّعلى ّللتطبيق ّالقابل الفعلي
ّيوفرّ ّما ّوعادة ّالعمالت؛ ّتحويل ّمع استخدامه
استخدامّسعرّصرفّمتوسطّيوميّللمعامالتّ

ّجداّ  ّجيدا  ّتقريبا  ّاليومية ّغيرّ. ّمن ّكان ن ّينبغيّوا  ّحينئذ ّاليومية ّاألسعار ّتطبيق الممكن
ّفترة ّألقصر ّالمتوسطة ّاألسعار .ّاستخدام

المعامالتّعلىّأساسّمستمر،ّّوتحدثّبعض
ّالزمن ّمن ّفترة ّمدى ّعلى ّالفوائد ّتراكم .ّمثل

ّينبغيّ ّلبعضّالتدفقات، ّبالنسبة ّفإنه وبالتالي،
استخدامّسعرّصرفّمتوسطّللفترةّالتيّتحدثّ

ّ.خاللهاّالتدفقاتّفيماّيتعلقّبتحويلّالعمالت
ّمتعدد،ّ 80-338 ّصرف ّلسعر ّنظام ّإطار في

ّقابلين ّأكثر ّأو ّصرف ّسعري ّهناك ّيكون
ّالمعامالت؛ّ ّمن ّالمختلفة ّالفئات ّعلى للتطبيق
.ّوتنزعّاألسعارّتجاهّبعضّالفئاتّمقارنةّبغيرها

ّمماثلةّ ّعناصر ّتشمل ّاألسعار ّهذه ومثل
ّاإلعانات ّأو ّللضرائب ّالمعدالتّ. ّألن ّالتعهدّونظرا  ّوعلى ّالقيم ّعلى ّتؤثر المتعددة

ّفإنّ ّالمحلية ّبالعملة ّعنها ّالمعبر بالمعامالت
ّالعائدات ّللسلطاتّّصافي ّضمنيا  المتراكمة

كنتيجةّلهذهّالمعامالتّيتمّحسابهاّكضرائبّأوّ
ويمكنّحسابّقدرّالضريبةّأوّ.ّإعاناتّضمنية

ّالفرقّ ّباعتبارها ّمعاملة ّلكل ّالضمنية اإلعانة
ّلسعرّ ّوفقا  ّالمحلية ّبالعملة ّالمعاملة ّقيمة ّبهّبين ّالمعمول ّللتطبيق ّالقابل ّالفعلي الصرف

ّوفقاّ  ّالمعاملة ّيحسبّّوقيمة ّموحد لسعر
ّاألسعارّ ّلجميع ّموزون ّأو ّمرجح كمتوسط
ّالخارجية ّللمعامالت ّالمستخدمة .ّالرسمية

ّالماليةّ ّاألصول ّمراكز ّلتحويل وبالنسبة
ّصرفّ ّسعر ّنظام ّفي ّالخارجية والخصوم
ّالقابلّ ّالفعلي ّالصرف ّسعر ّيستخدم متعدد،
ّعندّ ّمحددة ّخصوم ّأو ّأصول ّعلى للتطبيق

ّ.محاسبيةبدايةّأوّنهايةّالفترةّال
ّفيّ 80-334 ّالصرف ّأسعار ّتجاهل ّيمكن ال

ّ ّالموازية ّالرسمية)السوق ّغير ّالسوقّ( أو
ّسعرّ ّنظام ّعن ّالحديث ّسياق ّفي السوداء
ّاألمرّ ّهذا ّمع ّالتعامل ّويمكن ّمتعدد صرف
ّكانّ ّإذا ّالمثال، ّسبيل ّعلى ّمختلفة؛ بطرائق
ّفيّ ّصرف ّوسعر ّرسمي ّصرف ّسعر هناك
ّالتعاملّ ّمن ّالبد ّالسعرين ّفإن ّموازي سوق
معهماّبصورةّمنفصلة،ّفالمعامالتّفيّاألسواقّ
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ّباستخدامّسعرّالصرفّ ّينبغيّتحويلها الموازية
ّالسوق ّماّكانّهناكّ.ّالمعمولّبهّفيّهذا ذا ّصرفّوا  ّوسعر ّمتعددة ّرسمية ّصرف أسعار

ّالصرفّ ّأسعار ّمعاملة ّينبغي ّحينئذ موازي
ّأنهاّ ّعلى ّالموازي ّالصرف ّوسعر الرسمية

ّل ّحساب ّأي ّفي ّمختلفة ّصرفّأسواق سعر
ّموحد ّالمعامالتّ. ّتحول ّأن ّينبغي ّما وعادة

ّبصورّ ّالموازي ّالصرف ّلسعر ّتبعا  ومعّذلك،ّوفيّبعضّ.ّمنفصلةّتبعا ّلهذاّالسعرالمنفذة
ّالموازيةّ ّاألسواق ّاعتبار ّيتم ّقد ّفإنه الحاالت،
ّسعرّ ّنظام ّمع ّوفعال ّواقعي ّبشكل متكاملة

ّالرسمي ّالصرف ّهذاّ. ّعلى ّالحال ويكون
ّالمعامالتّ ّكل ّأو ّمعظم ّيكون ّعندما المنوال

ّموا ّالموازي ّالسوق ّقبلّفي ّمن ّعليها السلطاتّأوّعندماّتتدخلّالسلطاتّبفعاليةّفيّفقا 
ّأوّ ّالصرفّالموازي، السوقّللتأثيرّعلىّسعر

وفيّهذهّالحالة،ّينبغيّأنّ.ّاّ القيامّباألمرينّمع
ّمنّ ّكل ّالموحد ّالصرف ّسعر ّحساب يشمل
.ّسعرّالصرفّالرسميّوسعرّالصرفّالموازي

ّفيّ ّفقط ّمحدودة ّمعامالت ّهناك ّكان ّما ذا ّمنّقبلّالسلطات،ّوا  ّينبغيّتضمينّسعرّالصرفّالموازيّالسوقّالموازيّموافقا ّعليها ّال حينئذ
ّ .عندّحسابّسعرّالصرفّالموحد
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 األموال وتدفق النقدية لإلحصاءات روابط: والعشرون السابع الفصل
 مقدمة. أ

ّيصفّالفصلّالحاديّوالعشرينّالحسابّالمالي 87-3
فيّتسلسلّالحساباتّبنظامّالحساباتّالقومية؛ّ
حيثّيعرضّالمعامالتّفيّكلّفئةّمنّفئاتّ
ّمنّ ّقطاع ّلكل ّوالخصوم ّالمالية األصول
القطاعاتّالمؤسسيةّفيّاالقتصادّالقوميّولبقيةّ

ّ.العالم
وكماّأوضحّعندّوصفّمبدأّالمحاسبةّالرباعيةّ 87-8

علىّحدّسواء،ّفإن3ّّو33ّالقيدّفيّالفصلينّ
ّ ّفيّكل ّالقيود ّمن ّزوجين ّإلى ّتؤدي معاملة

ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّحسابات وبالنسبةّ.
ّفيّأحدّ ّزوجّواحد ّيقيد ّمنّالمعامالت، للعديد
الحساباتّغيرّالماليةّوزوجّأخرّمنّالقيودّفيّ

ّالمالي ّالحساب ّأخرى،ّ. ّلمعامالت وبالنسبة
ّمحفظةّ ّتركيبة ّفي ّبالتغير ّمعنية ّتكون والتي

ّمالية ّوخصوم ّفيّألصول ّالقيود ّزوجا ّيقيد ،
ّالحسابّالمالي ّالتفصيلّ. ّالسببّيتحقق ولهذا

ّتضمينّ ّعند ّفقط ّالمحاسبي ّللنظام الكامل
ّ.الحسابّالماليّفيّتسلسلّالحسابات

وبالرغمّمماّسبق،ّفإنّالمعلوماتّالمشمولةّفيّ 87-4
ّتحليليةّ ّأهمية ّذات ّتكون ّالمالي الحساب
ّأنهاّ ّعن ّفضال  ّذاتها ّحد ّفي ّكبيرة وسياسية

ّالنقديةّتمث ّاإلحصاءات ّمن ّهاما  ّجانبا  ل
ّلرصدّ ّاإلحصاءات ّهذه ّوتستخدم والمالية؛
ّرأسّ ّأسواق ّمن ّوغيرها ّالمالية ّاألسواق وضع
ّتستخدمّ ّوأيضا  ّالخصوص ّوجه ّفي المال

ّعامة ّبصورة ّاالقتصاد ّلحالة ّكمؤشر وفيماّ.
ّتكونّ ّما ّعادة ّأخيرا ، ّالمذكور ّبالشق ّالحسايتعلق ّنظام ّحسابات ّببقية ّالقوميةّالصلة بات

ّ.ضمنيةّوليستّبشكلّصريح
ّالفصلّهوّإعطاءّمقدمةّعنّ 87-3 الغرضّمنّهذا

ّالنقديةّ ّالمعنيةباإلحصاءات ّالتحليالت أنواع
ّعنتوضيحّ ّفضال  ّعمومية ّأكثر ّبصورة والمالية
ّتسلسلّ ّفي ّالموجودة ّالبيانات ّبين ّالربط كيفية
ّويمكنّ ّاألخرى؛ ّالعروض ّوهذه الحسابات

ّالتف ّمن ّمزيد ّعلى ّحولّالحصول اصيل
ّدليلّ ّفي ّوالمالية ّالنقدية اإلحصاءات

ّ ّوالنقدية ّالمالية وفيMFSMّّاإلحصاءات
ّوالتصنيفّ ّالتوحيد ّدليل ّله ّالمرافق الدليل

،ّودليلّ(8665،ّ(IMF)صندوقّالنقدّالدوليّ)
ّاألوروبيّ ّالنظام ّتطبيق ّوطرق مصادر

ّ الحساباتّالماليةESA 95ّّللحساباتّالقومية
ّلالتح) ّالمكتبّاإلحصائي ّاألوروبي، 8668ّاد
ّواألسواقّ(ب ّالمؤسسات ّإحصاءات ّودليل ،

ّ ّوالمالية ّاألوروبي،ّ)النقدية ّالمركزي البنك
ّالمالي،التدفقاتّ(8667 ّاإلنتاج ّوفي ،

األممّ.ّ)والمخزوناتّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّ(.المتحدةّوالبنكّالمركزيّاألوروبي

 اإلحصاءات النقدية. 1
ّمخّز 87-8 ّالنقدية ّاإلحصاءات ّوتدفقاتّتغطي ون

ّسواءّ ّالمالية، ّالشركات ّفي ّوالخصوم األصول
ّاالقتصادّ ّوحدات ّبين ّأو ّاالقتصاد داخل
ووحداتّبقيةّالعالم؛ّومعّذلك،ّيستخدمّمستوىّ
تجميعّأكثرّتفصيال ّللتقسيمّإلىّقطاعاتّفرعيةّ
مقارنةّبالحالّفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّحيثّ

فقطّتقسمّالشركاتّالماليةّإلىّقطاعينّفرعيينّ
ّ ّوالقطاعّعند ّإيداع ّشركات ّمستوى، أعلى

ّاألخرى ّالمالية ّللشركات ّالفرعي ّيقسمّ. ثم
البنكّالمركزيّالفرعيّوالقطاعّالفرعيّلشركاتّالقطاعّالفرعيّاألولّمرةّأخرىّفرعيا ّإلىّقطاعّ

ّاألخرى ّاإليداع ّالمعلوماتّ. ّمن ّمزيد وهناك
ّ.حولّاإلحصاءاتّالنقديةّفيّالقسمّب

 ماليةاإلحصاءات ال. 2
ّاإلحصاءاتّ 87-0 ّنطاق ّالمالية ّاإلحصاءات توسع

ّاألصولّ ّوتدفقات ّمخزون ّليشمل النقدية
ّوبينّ ّاالقتصاد ّقطاعات ّكافة ّبين والخصوم

ّ.قطاعاتّاالقتصادّوبقيةّالعالم
ّاإلقامة،ّ 87-7 ّومفاهيم ّاألساسية، ّالمحاسبية المبادئ

ّاألصولّ ّتصنيف ّعن ّفضال  ّالقيد، ووقت
ّ ّمتسق ّجميعهم ّالمالية ّنظامّوالخصوم بين

ّميزانّ ّاالستثماردليل ّووضع ّالقومية الحسابات
ّالطبعةّ ّالدولي، ّاالستثمار ّووضع المدفوعات

ّّ–السادسة ّالسادس ودليلBPM6ّّاإلصدار
ّدليلّ ّويستخدم ّوالنقدية؛ ّالمالية اإلحصاءات

ّ ّوالنقدية ّالمالية مستوىMFSMّّاإلحصاءات
ّمقارنةّ ّالقطاعي ّللتقسيم ّتفصيال  ّأكثر تجميع

ّالح ّمتسقّبنظام ّمستوى ّولكنه ّالقومية، سابات
ّ.بصورةّصارمةّمعّنظامّالحساباتّالقومية

ّالجوانبّ 87-5 ّبعض ّحول ّالنقاش ّمن ّالمزيد هناك
ّ ّعلىّّلإلحصاءاتاألخرى ّالمبنية المالية

ّفيّ ّالمالي ّالحساب ّفي ّالمستخدمة التصنيفات
ّ.القسمّج

 تدفقات األموال. 3
ّاألبعادّ 87-1 ّثالثي ّعرض ّهو ّاألموال تدفق

ّ ّطرفيّّالماليةلإلحصاءات ّكال ّيفصل حيث
ّالماليةّ ّاألداة ّطبيعة ّعن ّفضال  ّما معاملة
ّثالثيّ ّعرضّمماثل ّيقدم ّكما ّفيها؛ المتعامل
ّوالخصومّ ّاألصول ّبمخزون ّيتعلق ّفيما األبعاد
الماليةّحيثّيبينّكلّمنّالدائنّوالمدينّفيّكلّ

ّ.ويناقشّتدفقّاألموالّفيّالقسمّد.ّأداة



 نظام الحسابات القومية
 

738 

 النقدية اإلحصاءات. أ
 تعريف شركات اإليداع. 1

ّمتغيرّمالي؛ّغيرّ 87-36 ّباعتبارها وجودّمجموعةّواسعةّمنّالطرقّالتيّتعرفّّأناألموالّمهمةّجدا 
ّدونّ ّيحول ّالبلدان ّمختلف ّفي ّاألموال بها
ّنظامّ ّنطاق ّداخل ّلها ّبسيط ّتعريف وضع

ّ.الحساباتّالقومية
يختلفّتركيبّالنقودّبمعناهاّالواسعّّوغيرهّمنّ 87-33

ّا ّالنقدية ّبينّالمجاميع ّالنطاق ّواسع البلدانّويشكلّفئاتّعديدةّللودائعّوفئاتّمعينةّختالفا 
ّشهاداتّ ّوالسيما ّاألجل، لألوراقّالماليةّقصيرة
ّذلك،ّ ّعلى ّوعالوة ّللتفاوض؛ ّالقابلة االيداع
ّوتصنيفّ ّبتجميع ّتقوم ّالدول ّمن العديد
ّفضال ّ ّالنقد، ّقياسات ّمن ّواسعة مجموعة

البلدّالواحد،ّوحتىّداخلّ.ّقياساتّأوسعّللسيولة
ّالتقدمّ ّأو ّالقيود ّرفع ّأو ّاالستحداث ّيؤثر قد
ّوتختلفّتعريفاتّعرضّ ّتتحول ّأن التقنيّفي
ّاستجابةّ ّفي ّالوقت ّمرور ّمع ّالواسع النقد
ّأسواقّ ّولتنظيم ّالمالية ّاألدوات ّفي للتغيرات

ّ.المال
ّيستخدمّ 87-38 ّوالنقدية، ّاإلحصاءاتّالمالية ّدليل في

ّالّو ّالنقد ّلعرض ّبالبلد ّمحدد ّعلىّمفهوم اسع
ّأنّ ّمن ّالرغم ّوعلى ّقوميا ؛ ّبه ّالمعرف النقدّالواسعّقدّتتباينّّلعرضالمكوناتّالمحددةّالنحو
عبرّالبلدانّإالّأنهّوفيّجميعّالحاالتّيستخدمّ
ّتلكّالشركاتّ ّفيّتحديد ّالمعرفّقوميا  الماليةّالتيّتصدرّخصومّمتضمنةّفيّعرضّالمفهوم

ّالواسع ّالنقد ّالشركاتّ. ّهذه ّمثل وتوصف
ّ.ركاتّاإليداعبش

ّلقطاعّ 87-34 ّالفرعية ّقطاعات مجموعةالتسعة
ّالرابعّ ّالفصل ّفي ّوالمبينة ّالمالية الشركات

ّ ّجدول ّفي ّمن3ّّ-87ومدرجة ّأنه ّالى تشير
ّعليهاّ ّوالتعرف ّاإليداع ّشركات ّتحديد الممكن
ّمنّ ّمكونة ّكمجموعة ّالمعرفّللتو ّالنحو على

القطاعاتّالفرعية؛ّوعلىّّهذهاثنينّأوّأكثرّمنّ
ّ ّالمركزيّاألقل، ّالبنك ّستشمل ّالمجموعة فإن

ّالودائع ّوشركاتّتلقي ّقدّ. ّبعضّالبلدان، وفي
ّاألخرىّ ّهي ّالمال ّبسوق ّالنقود ّتضمين يتم

ّ.ألنهاّتعتبرّجزءا ّمنّعرضّالنقدّالواسع
ّالثالثةّ 87-33 ّفإن ّاإليداع ّشركات ّتحديد وبمجرد

ّاإلحصاءاتّ ّفي ّالمستخدمة ّالفرعية قطاعات
ّ ّالمركزي ّالبنك ّوقطاع ّوالقطاعّالنقدية الفرعي

الفرعيّلشركاتّاإليداعّاألخرىّوالقطاعّالفرعيّ
ّ.للشركاتّالماليةّاألخرىّيمكنّتأسيسهمّجميعا

 عرض اإلحصاءات النقدية. 2
 الشركاتتعرض اإلحصاءات النقدية لكافة  27-15

 :المالية بإتباع التصنيف والتفصيل التالي
ّالقطاعّالفرعيّلشركاتّاإليداع،.ّأ
ّنكّالمركزي،القطاعّالفرعيّللبّ-
ّالقطاعّالفرعيّلشركاتّااليداعّاألخرىّ-
ّ.القطاعّالفرعيّللشركاتّالماليةّاألخرى.ّب
87-30 ّ ّهو ّاألداة ّحسب القياسيّّالتصنيفالتصنيف

ّفيّ ّالمبين ّالنحو ّعلى ّالمالي، ّالحساب من
ّ ّبعض8ّ-87جدول ّإلى ّباإلضافة ّوربما ،

ّاألداةّ ّكانت ّإذا ّلما ّتبعا  ّاألخرى التصنيفات
ّ.المقيمةّبالعملةّالمحليةّأوّبالعملةّاألجنبية

ّتعرضّ 87-37 ّأداة، ّلكل ّالقيودّّمجموعةبالنسبة من
ّ:المعادلةّلحسابّأصلّما،ّوهي

ّالمخزونّاالفتتاحيّ،ّّ.ّأ
ّالمعامالت،ّ.ّب
ّالتغيراتّفيّالتقييمّ.ّج
ّالتغيراتّاألخرىّفيّالحجم،ّ.ّد
ّالمخزونّالختاميّ.ّهـ

 القطاعات الفرعية لقطاع الشركات المالية: 1-27جدول 
ّالبنكّالمركزي.3ّ
ّشركاتّتلقيّالودائعّباستثناءّالبنكّالمركزي.8ّ
ّ(MMF)صناديقّسوقّالمالّ.4ّ
ّصناديقّاالستثمارّعداّصناديقّسوقّالمال.3ّ
ّالوسطاءّالماليونّاآلخرونعداّشركاتّالتأمينّوصناديقّالمعاشاتّالتقاعدية.8ّ
ّالخدماتّالماليةّالمساعدة.0ّ
ّالشركاتّالماليةّاألسيرةّومقرضيّاألموال.7ّ
ّ(IC)شركاتّالتأمينّ.5ّ
ّ(PF)التقاعديةّصناديقّالمعاشاتّ.1ّ
 اإلحصاءات المالية. ب 
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ّفإنّاإلحصاءاتّ 87-35 ّهوّمالحظّفيّالمقدمة، وكما
ّالنقديةّ ّاإلحصاءات ّنطاق ّمن ّتوسع المالية
ّوالخصومّ ّاألصول ّوتدفقات ّمخزون لتشمل
ّوبينّ ّاالقتصاد ّقطاعات ّكافة ّبين المالية
ّوتشملّ ّالعالم؛ ّوبقية ّاالقتصاد قطاعات

ّ ّالمالية ّوالميزانياتّاإلحصاءات ّالمالي الحساب
العموميةّوحسابّالتغيراتّاألخرىّفيّاألصولّ
ّفيهّ ّيستمد ّالذي ّللمدى ّالمال ّرأس وحساب
ّمنهم ّاإلقراض ّصافي ّأو ّاالقتراض .ّصافي

ّمماثلّ ّالمالية ّلإلحصاءات ّالمستخدم والنسق

ّأنّ لذلكّالمستخدمّمعّاإلحصاءاتّالنقديةّعدا
فةّإلىّوباإلضا.ّجميعّالقطاعاتّتكونّمشمولة

ّإلىّ ّالمالي ّالقطاع ّوتصنيف ّتفصيل ذلك،
وكماّهوّمبين،ّوبالرغمّ.ّقطاعاتّفرعيةّمشترك

ّالقطاعاتّالتيّبخارجّ ّتجميع ّيمكن ّسبق، مما
ّالمالية ّالشركات ّقطاع ّعرضّ. ّالمعتاد ومن

ّقطاعّ ّوكذلك ّمنفصلة ّبصورة ّالعامة الحكومة
ّالعالم ّبقية ّأهميةّ. ّوذو ّفيه ّمرغوبا  ّكان ذا وا  ّالماليةّبالنسّخاصة ّغير ّالعامة ّللشركات بة

ّ.يمكنّعرضهاّأيضا ّكقطاعّمنفصل
 

 األصول المالية والخصومتصنيف : 2-27جدول 

 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
 الذهبّالنقدي -
 SDRsحقوقّالسحبّالخاصةّ -
 والودائع لة\العم

 لةالعم -
 الودائعّالقابلةّللتحويل -

ّالمصارفالمراكزّبينّ
ّالودائعّالقابلةّللتحويلّاألخرى

 الودائعّاألخرى -
 * سندات الدين

 األجلقصيرةّ -
 األجلطويلةّ -

 القروض
 األجلّقصيرةّ -
 األجلطويلةّ -

 **وأسهم صناديق االستثمار  حصص الملكية
 حصصّالملكيةّ -

ّاألسهمّالمدرجة
ّاألسهمّغيرّالمدرجة

ّاألسهمّاألخرى
 وحداتّصناديقّاالستثمار/ّأسهم -

ّوحداتّصناديقّسوقّالمال/ّأسهم
ّوحداتّصناديقّاالستثمارّاألخرى/ّأسهم
 والضمانات الموحدة ومعاشات التقاعد  ،نظم التأمين

 للتأمينّعلىّغيرّالحياةاالحتياطياتّالفنيةّ -
 التأمينّعلىّالحياةّواستحقاقّالسنويات -
 استحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعدية -
 التقاعديةّعلىّمديريّالمعاشاتّالتقاعديةالمطالباتّمنّقبلّصناديقّالمعاشاتّ -
 تدبيراتّالمطالباتّفيّإطارّالضماناتّالموحدة -

 االكتتاب الممنوحة للموظفينالمشتقات المالية وخيارات 
 *المشتقاتّالماليةّ -

ّالخيارات
ّ***العقودّالمقدمةّ

 الموظفينّاالكتتابّالممنوحةّخيارات -
 الدائنة األخرى/ الحسابات المدينة

 والسلفّيةالتجاّرّاتاالئتمان -
 أخرى -

 : قيد إشعار أو مذكرة
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ّفيّ 87-31 ّالمبين ّالمالية، ّاألصول ّتصنيف يقوم
،ّبشكلّرئيسيّعلىّنوعينّمن8ّ-87جدولّ

ّوالخصائصّ ّاألصول ّسيولة المعايير؛
القانونيةّالتيّتصفّشكلّالعالقةّالكامنةّبينّ

ّالدائن ّالمدين/ ّالسيولةّ. ّمفهوم ويشمل
ّقابليةّ ّمثل ّذلك ّمن ّأكثر خصائصّمحددة
التداولّأوّقابليةّالتحويلّأوّقابليةّالتسويقّأوّ

ّالتفاوض ّقابلية ّالخصائصّبدورّ. ّهذه وتقوم
رئيسيّفيّتحديدّالفئات،ّعلىّالرغمّمنّأنهاّ
ّطريقةّ ّوفق ّمنفصل ّبشكل ّمحددة غير

ّمنهجية ّلتس. ّمصمما  ّتحليلّوالتصنيف هيل
معامالتّالوحداتّالمؤسسيةّوهوّإطارّلتقييمّ
ّالسيولةّ ّودرجة ّالتمويل ّواستخدامات موارد

ّ.فيماّيتعلقّبهذهّالوحدات
ّمعيارّ 87-86 ّاالستحقاقّعلىّأنه ّأجل يدركّتمييز

ّقصيرّ ّمصطلح ّويعرف ّثانوي؛ تصنيف
المدىّبالنسبةّللتصنيفّعلىّأنهّعامّأوّأقل،ّ

ّالمدىّع ّطويل ّيعرفّمصطلح لىّفيّحين
ّواحد ّعام ّمن ّأكثر ّأنه ّمخاطرّ. ولرصد

ّأيضا ّ ّالمفيد ّمن ّيكون ّفقد ّالممكنة، السيولة
ّلهاّ ّوالتي ّالمدى ّطويلة ّاألدوات ّتلك تمييز

أجلّ.ّ)أجلّاستحقاقّمتبقيّقدرهّعامّأوّأقل
ّالتاريخّ ّمن ّالفترة ّهو ّالمتبقي استحقاق
ّأوّ ّالمجدول ّالنهائي ّالدفع ّوحتى المرجعي

ّ(.المقررّتعاقدياّ 
ّي 87-83 ّمثلّال ّوظيفية ّفئات ّالتصنيف شمل

ّالحافظةّ ّواستثمار ّالمباشر االستثمار
ّمعاييرّ ّتمثل ّوالتي ّالدولية واالحتياطيات
ّبميزانّ ّالمالي ّللحساب ّأساسية تصنيف
المدفوعات؛ّوفيّضوءّأهميةّهذهّالفئات،ّالّ
يقدمّالتصنيفّبنودّمذكرةّبمعامالتّالحسابّ
ّاألجنب ّاالستثمار ّبعالقات ّالمرتبطة يّالمالي

ّالمباشر ّمنّ. ّبمزيد ّالموضوع ّهذا ويناقش
ّ.80و83ّالتفصيلّفيّالفصلينّ

 تدفقات النقد . ج
ّقسمّ 87-88 ّأسفل ّالمعروض ّالجدول ّشكل يبين

ّالمخزونّ ّتحليل ّكيفية ّالنقدية اإلحصاءات
ّ ّالمدة)الختامي ّنهاية ّفي ّشاملةّ( لمجموعة

ّخاللّ ّمن ّمعين ّلقطاع ّبالنسبة ّاألصول من
ّ ّتغير ّكيفية ّفي ّاالفتتاحيّالنظر المخزونات

ّاألصولّتبعا ّللمعامالتّفيّاألصلّوللتغيراتّفيّإعادةّ ّالتغيراتّفيّحجم ّمن ّوغيرها التقييم
ويعدّذلكّتطبيقّ.ّوصوال ّإلىّالمخزونّالختامي

ّالفصلّ ّفي ّالمبينة ّاألصل ّلحسابات خاص
ّ.الثالثّعشر

ثمةّشكلّشائعّأخرّللجدولّأالّوهوّالمعروفّ 87-84
ّوقد ّالجدولّعدةّّبجدولّتدفقّالنقد؛ ّهذا يأخذ

ّأشكال ّمنّ. ّشيوعا  ّاألكثر ّالعرض ويتألف
ّ ّللتدفقات ّللمخزون)تفصيل ّأو ّيبينّ( بحيث

ّفرعيّ ّقطاع ّأو ّقطاع ّأي ّأداء ّلكل بالنسبة
ّالمدين ّوأيهما ّالدائن ّايهما ّأخرّ. ّشكل وهناك

ّالمالّ ّرأس ّحساب ّعناصر ّبين ّالجمع وهو
ّكافةّ ّواستعراض ّلفحص ّالمالي والحساب

ّالت ّالمعنيةّمعامالت ّتلك ّفقط ّوليس راكم
ّباألصولّالمالية ّذلكّ. واألساسّالمنطقيّوراء

ّمنّ ّاأليمن ّالجانب ّعلى ّالموازنة ّبند ّأن هو
ّتماماّ ّالموازنةّالحسابّالماليّينبغيّوأنّيكونّمساويا  ّلبند ّمخالفة ّبعالمة ّولكن ّالحجم في
ّالمال ّرأس ّحساب ّمن ّاأليسر ّالجانب .ّعلى

فقدّيتمّ,ّالمالّوبتضمينّالقيودّمنّحسابّرأس
الكشفّعنّأوجهّالتضاربّواالختالفّفيّهذاّ
ّتدفقّ ّلجدول ّإكمال ّإجراء ّخالل الحسابّمن
رغمّأنّ.ّ)صافيّاالقتراضّقدّتمّتحديدهّبالفعلالنقد،ّبدال ّمنّافتراضّأنّصافيّاإلقراضّأوّ
ذلكّالّيزالّيفترضّبأنّاالدخارّقدّتمّتحييدهّ

ّصحيح ّبشكل ّالخاصّ. ّاإلجراء ّيوحي وقد
ّفيّل ّالنظر ّبإعادة ّالنقد ّتدفق ّجدول موازنة

الحساباتّالجاريةّإذاّكانّمنّالصعبّالتوفيقّ
ّمعامالتّ ّوبين ّمعين ّلقطاع ّاالدخار ّرقم بين

ّ(.رأسّالمالّوالمعامالتّالماليةّالمقيدة
 حسابات التدفق . 1

ّفيّ 87-83 ّالمعروض ّالنحو ّعلى ّالمالي، الحساب
ّ ّللمالئمة3ّّ-33جدول ّهنا ّاستنساخه والمعاد

ّّفي ّاألصول4ّ-87جدول ّصافيّحيازة ّيقيد ،
ّالقطاعاتّ ّلكافة ّالخصوم ّتكبد ّوصافي المالية
المؤسسيةّبحسبّنوعّاألصلّالمالي؛ّوبالنسبةّ
لكلّقطاع،ّيبينّالحسابّالماليّالخصومّالتيّ
ّالماليةّواألصولّ ّالموارد ّالقطاعّلتعبئة يتكبدها

 االستثمارّاألجنبيّالمباشر -
 األسهمّالعادية/ّحقوقّالملكية -
 سنداتّالدين -
 االئتمانّالتجاري -
 أخرى -

ّ.أيضاّ ّاالستثمارّوصناديقّّالدينّبسنداتّصلةّذاتّمدرجةّغير/ّمدرجةّتقسيمّ*
ّمماّذكرتحتّأيّّتوجدّأنّيمكنّاستثمارهاّالمعادّاألرباح**ّ
ّ.البندّاهذّفيّمتضمنةّالضماناتّلتغطيةCDSّّاالئتمانّمخاطرّأوّتقصيرّمقايضةّأدوات***ّ
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ّالقطاع ّعليها ّيستحوذ ّالتي ّالمالية وبالنسبةّ.
خصمّمالي،ّيبينّالحسابّالماليّلكلّأصلّّو

ّاألصولّ ّمستوى ّعلى ّالمعامالت أثار
ّوعلىّ ّقطاع ّكل ّقبل ّمن ّعليها المستحوذ
.ّمستوىّالخصومّالمتكبدةّمنّقبلّكلّقطاع

ّالقطاعاتّوهذهّالمعلوماتّقيمةّجدا ّعندّتحديدّاألصولّ ّصافي ّتستخدمها ّالتي المالية
المقترضةّلتمويلّعجزهاّفضال ّعنّاألصولّ

ّت ّالمقرضةّالتي ّالقطاعات ّصافي ستخدمها
ّفوائضها ّلتوزيع ّيمكنّ. ّأنه ّمن ّالرغم وعلى

ّ ّتحرك ّالماليةتخطيط ّهذاّّالتدفقات عند
المستوىّمنّالقيد،ّإالّأنّالسؤالّالمعنيّبمنّ

ّبعد ّيجبّعليه ّلم ّمن ّيمول ّالجدولّ. ويبين
ّتتكبد87-4ّّ ّالمالية ّغير ّالشركات أن

ّقروضّ ّشكل ّفي ّتكون ّما ّغالبا  التزامات

ّاستثمار ّصناديق ّوأسهم ّأخرى ّعادية .ّوأسهم
ّمنّ ّالتزامات ّصافي ّالمالية ّالشركات وتتكبد
ّالكاملةّ ّالواسعة ّالمجموعة ّاستخدام خالل

وفيّحينّأنّاألداةّالتيّتتكبدّ.ّلألدواتّالمالية
ّفيّ ّواضح ّبشكل ّمبينه ّخالها ّمن االلتزامات
ّتحديدّ ّالممكن ّغير ّمن ّأنه ّإال ّالحساب، هذا

ّيّو ّالذي ّاألموالالقطاع ّفر ّمماثلة،ّ. وبصورة
ّالمالية ّاألصول ّحيازة ّصافي ّتتبع .ّيمكن

ّأصولّ ّصافي ّعلى ّالمعيشية ّاألسر وتستحوذ
ماليةّمنتشرةّعبرّمجموعةّواسعةّمنّاألصولّ
ّعلىّ ّتستحوذ ّالمالية ّالشركات ّأن ّحين في
ّشكلّ ّفي ّمعظمها ّيكون ّمالية ّأصول صافي

ّمالية ّوأوراق ّقروض ّيمكنّ. ّال ّذلك، ومع
دّعلىّهذاّالمستويّمنّالقيدّفيّتحديدّاالعتما

ّ.إلىّأيّالقطاعاتّيجرىّتوفيرّالتمويل
 

 التغيرات في األصول –شكل مختصر  –الحساب المالي : 2773جدول 

 الشركات الموازنة بنودالعمليات و 
 غير المالية

 الشركاتا
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير الهادفة 
األسر للربح التي تخدم 
 المعيشية

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

صافى حيازة  األصول 
 المالية

83 172 - 10 189 2 436 47  483 

الذهب النقدي وحقوق 
 السحب الخاصة 

 - 1    -1 1  0 

 100  11 89 2 64 26- 10 39 العملة والودائع 
 94  9 86 1- 10 4 66 7  دينسندات ال

 82  4 78 0 3 3 43 19 قروض
الملكية وأسهم  صصح

 االستثمار اديق صن
10 28 3 66 0 107 12  119 

التأمين والمعاشات 
ونظم الضمان التقاعدية 

 الموحدة

1 7 1 39 0 48 0  48 

المشتقات المالية 
االكتتاب وخيارات 

 الممنوحة للموظفين

3 8 0 3 0 14 0  14 

الحسابات األخرى 
 دفعال/ مستحقة القبضا

4 1 4 4 1 14 10  24 

ّ

ّالتيّ 87-88 ّوللدور ّالمالية ّللتدفقات ّكامل الستيعاب
ّاالقتصاد ّفي ّفيه ّمنّّ،تضطلع ّيكون ّما غالبا 

المهمّمعرفةّالمزيدّعنّالعالقاتّالماليةّالمفصلةّ
بينّالقطاعاتّواألصولّالماليةّالتيّمنّخاللهاّ
تنفذّهذهّالعالقات؛ّعلىّسبيلّالمثال،ّمنّالمفيدّ
إظهارّماّهيّأنواعّااللتزاماتّأوّالخصومّالتيّ
تستخدمهاّالحكومةّلتمويلّعجزهاّوأيّالقطاعاتّ

(ّ ّالعاأو ّلمبقية ّالتمويل( ّهذا ّتوفر وبالنسبةّ.
ّ ّالمالية ّعليها)للشركات ّيشرف ّفمنّ(ومن ،

المثيرّلالهتمامّإظهارّليسّفقطّتركيبةّاألصولّ
ّ ّالمالية)المالية ّواألوراق ّالقروض ّقدّ( التي

ّإظهارّأيّالقطاعاتّالتيّ ّولكنّأيضا  اكتسبوها
ّاألصولّمستحقاتّعليها ّتمثلّهذه وباإلضافةّ.

اّيكونّمنّالمرغوبّفيهّتحليلّإلىّذلك،ّغالبا ّم
ّداخلّ ّالفرعية ّالقطاعات ّبين ّالمالية التدفقات

ّ ّمعين ّقطاع ّللحكومةّ)نطاق ّالمالية المعامالت
ّللحكوماتّ ّالمالية ّالمعامالت ّمع المركزية
المحليةّأوّللبنكّالمركزيّمعّالمؤسساتّالمتلقيةّ

ّلإليداع )ّ ّالقطاع ّحدود ّفيّ)وعبر التغيرات
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ّ ّمستحقات ّتلقي ّالشركاتّّالودائعشركات على
وتكونّمثلّهذهّالمعلوماتّ(.ّالعامةّغيرّالمالية

المفصلةّضروريةّوالزمةّلفهمّكيفيةّتنفيذّالتمويلّ
ّ.وكيفيةّتغيرهّمعّمرورّالوقت

هذاّالنهجّالمفصلّهامّعلىّوجهّالخصوصّفيّ 87-80
تحديدّالدورّالذيّتضطلعّبهّالمؤسساتّالماليةّ

ّي ّما ّوغالبا  ّالمالية؛ ّالمعامالت ّلدىّفي كون
ّأوّ ّإقراض ّصافي ّأرصدة ّالمالية الشركات
ّمجموعّ ّمع ّبالمقارنة ّجدا  ّصغيرة اقتراض

.ّاألصولّوالخصومّالماليةمعامالتهاّفيّكلّمنّ
وهذاّيعكسّالدورّالرئيسيّللوساطةّالماليةّلتعبئةّ
ّللقطاعاتّاألخرىّ تاحتها ّخاللّوحشدّالمواردّالماليةّوا  ّمن ّالقطاعات ّلهذه ّمناسبة ّأشكال في

لتحويلّالكاملّفيّقوامّالشكلّالمحددّلألصولّا
ّالمتاحة ّالماليةّ. ّالشركات ّتضطلع ّأعم، وبوجه

ّالوحداتّ ّمساعدة ّفي ّمتمثل ّرئيسي بدور
ّمحافظهمّ ّموازنة ّإعادة ّعلى المؤسسية
ّفيّ ّباألخذ ّوالخصوم ّاألصول ّمن االستثمارية
االعتبارّلقياسهمّلألفضليةّبينّسالمةّاالستثمارّ

فضيلّالسيولةّوالمالئمةّوسطّومعدلّالعائداتّوت
ّباستمرار ّظروفّوأوضاعّسوقّمتغيرة وهكذا،ّ.

فإنّالشركاتّالماليةّتأخذّعلىّعاتقهاّدورا ّحيويا ّ
ّالقطاعاتّ ّصافي ّمن ّالمالية ّالتدفقات بتوجيه
المقرضةّلصافيّالقطاعاتّالمقترضةّفضال ّعنّ
ّلألصلّ ّأدواتهم ّباختيار ّللمقرضين السماح

ّ.ديونيةوللمقترضينّأنماطّالم
 شكل الحساب

87-87 ّ ّجدول ّاألكثر3ّّ-87يسهل ّالمالي التحليل
ّعرضهّ ّخالل ّمن ّللتو ّوالمبين تفصيال 
ّحسبّ ّعرضيا  ّمصنفة ّاألصول ّفي للمعامالت
ّالجزءّ ّفي ّالمدين ّالقطاع ّوحسب ّاألصل نوع

ّعرضيا ّّ،األول ّالمصنف ّالخصم ّنوع وبحسب
ّمماثل؛ّ ّثاني ّجزء ّفي ّالدائن ّالقطاع بحسب

ّ ّالمتعاملة ّالقطاعات ّأوّفوتشكل ّاألصول ي
ّ،الجدولّفيّحينّأنّنوعّاألصلّةأعمدّالخصوم
ّ ّفيّّ،حسبّالقطاعّالمدينّومقسمامصنفا  مبينا 
ّالصفوف ّالناحيةّ. ّمن ّالممكن ّمن ّيكون وقد

ّالعالقا ّعرضّجميع ّالدائنينّالمفاهيمية ّبين ت
ّقدّ ّذلك ّأن ّغير ّواحد، ّجدول ّفي والمدينين
ّوالكثيرّ ّجدا ، ّكثيرة ّخاليا ّيحوي ّجدوال  يستلزم

ّ.منهاّقدّيظلّخالياّ 
87-85 ّ ّلنوع3ّّ-87جدول ّتوضيحي ّجدول ّمجرد هو

ّإيجاده؛ّ ّفي ّمعينة ّبلد ّترغب ّقد ّالذي التفصيل
ّعرضّ ّالممكن ّمن ّيكون ّقد ّبدء، ّذي وبادي

ّول ّالعامة ّللحكومة ّولاألعمدة ّالمالي بقيةّلقطاع
ّجميعّّالعالم ّوباستثناء ّفقط ّمنفصلة بصورة

ّهذاّ ّعلى ّحتى ّأنه ّغير ّاألخرى، القطاعات
ّالنقديةّ ّاإلحصاءات ّوجدت ّما ّإذا المستوى
ّتفصيلّ ّحينئذ ّالممكن ّمن ّيكون ّأن فينبغي
ّقطاعاتّ ّثالثة ّإلى ّالمالي ّالقطاع وتصنيف

ّ.فرعيةّعلىّالنحوّالمبينّقبلّذلك
ّالمطا 87-81 ّنهاية ّفيهّوفي ّالمرغوب ّمن ّيكون ف

ّنظامّ ّفي ّالمؤسسية ّالقطاعات ّكافة عرض
الحساباتّالقوميةّوربماّكذلكّالقطاعاتّالفرعيةّ
مثلّالحكومةّالمركزيةّوالشركاتّالمملوكةّملكيةّ

ّ.عامة
ّلألدواتّ 87-46 ّالمبينة ّالتفصيل ّدرجة ّتتوقف وسوف

ّاألهميةّ ّالبياناتّوعلى ّتوافر ّمدى ّعلى المالية
ّمن ّأداة ّلكل ّقائمةّالنسبية ّذلكّهو ّيتبع ّوما ها؛

ّ.منّالتفصيالتّوالتصنيفاتّالممكنة
ّللعمالتّ 87-43 ّتبعا  ّوالودائع ّالعمالت ّتمييز يمكن

ّمنّ ّاألخرى ّوالودائع ّللتحويل ّالقابلة والودائع
ّمنهمّ ّكل ّفي ّالموجود ّالجزء ّهذا ّتحديد خالل

مّبالعملةّالمحليةّأوّبالعملةّاألجنبيةّوسواءّيالمق
ّ.لمدينّمقيمّأوّغيرّمقيمماّإذاّكانّالدائنّأوّا

 الثروةالتغيرات في الخصوم وفي صافي  –شكل مختصر  –الحساب المالي (: تابع) 3-27جدول 

 الثروةالتغيرات في الخصوم وفي صافي 

غير  الشركات الموازنة بنودالعمليات و 
 المالية

 الشركات
 المالية

الحكومة 
 العامة

األسر 
 المعيشية

المؤسسات غير الهادفة للربح 
 األسر المعيشيةالتي تخدم 

االقتصاد 
 الكلي

بقية 
 العالم

السلع 
 والخدمات

 المجموع

صافي )+(/ صافى اإلقراض 
 (-)االقتراض 

- 46 - 1 - 103 147 - 4 10 - 10  0 

 483  47 426 6 14 93 173 139  صافى حيازة  األصول المالية 
الذهب النقدي وحقوق 

 السحب الخاصة 
         

 100  2 - 102   37 64  العملة والودائع 
  الدينسندات ا

 قروض
6 
21 

30 
0 

38 
9 

0 
11 

0 
6 

74 
47 

21 
34 

 94 
82 

الملكية وأسهم صص ح
 صندوق االستثمار 

83 22  0  104 14  119 
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التأمين والمعاشات التقاعدية 
 ونظم الضمان الموحد

 48 0   48 0  48 

المشتقات المالية وخيارات 
 لموظفين الكتتاب الممنوحة ل

3 8 0 0 0 11 3  14 

مستحقة الحسابات األخرى ا
 دفعال/ القبض

26 0 9 4  39 - 14  24 

 

والقروضّبحسبّأجلّّسنداتّالدينيمكنّتقسيمّ 87-48
وكذلكّبحسبّ(ّقصيرّوطويلّالمدى)االستحقاقّ

ّ.القطاع
ّالمفيدّ 87-44 ّمن ّيكون ّقد ّالعادية؛ ّلألسهم بالنسبة

ّ ّبين ّالمقيمةّّالمؤسساتالتمييز ّوغير المقيمة
ّالمدرجةّ ّالعادية ّاألسهم ّبين ّالتمييز ّعن فضال 

ّ.وغيرّالمدرجةّوغيرهاّمنّاألسهم
ّالموحدّ 87-43 ّوالضمان ّالتأمين ّوبرامج ّلنظم بالنسبة

ّالعرضّ ّيكون ّفقد ّالمالية؛ ّللمشتقات وبالنسبة
ّنظراّ  ّمقيمةّ،ّمبسطا  ّغير ّأو ّمقيمة .ّسواء

ّ ّلخيارات ّوبالنسبة ّالممنوحة لموظفين،ّاالكتتاب
ّ ّغيرّّوالبد ّأو ّمالية ّشركة ّإما ّالدائن ّيكون أن
ّمالية ّالتقاعديةّ. ّالمعاشات ّبرامج ّمعظم وتدار

منّقبلّأصحابّعملّغيرّماليينّبدونّإشراكّ
ّ.شركةّمالية

والسلفّمنّّةالتجاريّاتاالئتمانتعملّيمكنّأنّ 87-48
ّ ّصناديقّقبل ّمستحقات ّترتبط ّوقد ّقطاع؛ أي

ّالمعاشاتّ ّمديري ّعلى ّالتقاعدية المعاشات
بأيّقطاع،ّغيرّأنهّّ،منّحيثّالمبدأّ،التقاعدية

ّ ّانخراط ّالمحتمل ّمن ّالمعيشيةليس فيّّاألسر
ّذلك ّأوّ. ّالدائنة ّاألخرى ّللحسابات وبالنسبة

ّمعّ ّكانت ّإذا ّلما ّتبعا  ّتقسيمها ّفيمكن المدينة
ّ.غيرّمقيمةوحداتّمقيمةّأمّ

علىّأنه3ّّ-87ينبغيّتفسيرّشكلّونسقّجدولّ 87-40
ّمنّ ّكبير ّقدر ّإتاحة ّينبغي ّكما ّعام؛ نموذج
المرونةّبالنسبةّللظروفّواألوضاعّالمحددةّلكلّ

ّبلد ّالجداولّ. ّفإنّأبعاد ّمنّالبلدان، وفيّالعديد
ّبحسبّمدىّتوافرّالبيانات ّبشدة .ّستكونّمقيدة

ّهذهّ ّأن ّمالحظة ّينبغي ّذلك، ّعلى عالوة
ّ ّهي ّاألساسيّّامتدادالجداول ّالمالي للحساب

ّإضافتهّ ّيمكن ّللتحليل ّالثالث ّالبعد ّأن وكذلك
ّعالقاتّ ّتحديد ّطريق ّعن ّانتقائي ّأساس على

ّ ّمعين ّقطاع ّأو ّفرعي)أصل ّقطاع ّأو والذيّ(
ّ.سيكونّهذاّالمستوىّمنّالتفصيلّمفيدا ّلها

 االستخدامات التحليلية
87-47 ّ ّالنقد ّلتدفق ّمفصل ّجدول ّاستخدام علىّيمكن

ّبالسياسةّ ّمرتبطة األقلّفيّثالثةّمجاالتّهامة

ّالجداولّ ّهذه ّمن ّالمستمدة ّفالبيانات االقتصادية؛
ّوالوصفّاالقتصاديّ ّالتحليل ّفي ّاستخدامها يمكن
للنشاطّواالتجاهاتّفيّالفتراتّالجارية،ّحيثّيمكنّ
ّسياقّ ّفي ّلإلسقاطات ّمساعدة ّكوسيلة استخدامها

ّأث ّتقييم ّفي ّأو ّاقتصادية ّخطط ّالسياساتّوضع ر
ّفيه ّالتغيرات ّأو ّالحالية ّالمسارّّا،االقتصادية على

وباإلضافةّإلىّذلك،ّيمكنّأنّ.ّالمستقبليّلالقتصاد
ّبنمذجةّ ّتضطلع ّالتي ّالمشروعات ّفي تستخدم
االقتصادّلدراسةّالسلوكّاالقتصاديّباعتبارهّوسيلةّ

وقطعا ،ّمثلّ.ّمساعدةّبغيةّصياغةّسياسةّاقتصادية
ّتك ّالدراساتّقد ّللعملّعلىّالبياناتّهذه ونّمكملة

المستمدةّمنّالحساباتّاألخرىّفيّنظامّالحساباتّ
ّالقومية ّالمفيدّ. ّمن ّيكون ّالخصوص، ّوجه وعلى

عندّاستخدامّحساباتّتدفقّالنقدّلتسهيلّدراسةّإدارةّ
ّهذهّ ّربط ّيتم ّأن ّاالقتصاد ّفي ّالمالي النظام

ّالمالي ّغير ّاالقتصاد ّالمعامالتّبسلوك وبالمثل،ّ.
اباتّتدفقّالنقدّتسهلّدراسةّعمليةّإحداثّفإنّحس

ّتتبعّ ّخالل ّمن ّواالستثمار ّاالدخار ّبين المعادلة
القنواتّالتيّمنّخاللهاّيصلّصافيّاإلقراضّإلىّ
ّشركاتّ ّخالل ّمن ّالمرور ّبعد ّنهائي، اقتراض

ّ.وأصولّماليةّمختلفة
ّتوضحّ 87-45 ّسوف ّقليلة ّأمثلة ّثمة ّالسياسة، ّمجال في

ّال ّمشاكل ّالجداول؛ ّهذه ّالتيّفائدة ّالشائعة سياسة
ّمنّالدولّتشمل ّالعديد ّواجهتها ّتمويلّ: كيفّسيتم

ّتمويلّ ّسيتم ّوكيف ّالمركزية؟ ّالحكومة عجز
ّومنّ ّالرئيسية؟ ّالمالية ّغير ّالعامة الشركات
ّيتطلبّ ّاألمثلة، ّهذه ّمن ّمثال ّكل ّوفي سيمولها؟
ّعلىّ ّلألثر ّتحليل ّاألسئلة ّلهذه ّإجابات إتيان

ّالمعامالتّالقطاعاتّالمختلفةّوعلىّأنواع ويسهلّ.
مدىّتفصيلّالحساباتّداخلّتدفقاتّالنقدّمثلّهذاّ
ّتقييمّ ّخالله ّمن ّيمكن ّإطارا  ّويوفر التحليل

ّ.اإلجابات
ّفإنّ 87-41 ّالمالية؛ ّواإلسقاطات ّالتوقعات ّمجاال وفي

ّذاتّ ّاألجزاء ّمن ّمستمدة ّزمنية ّمتواليات استخدام
ّالممكنّ ّمن ّيجعل ّالنقد ّتدفق ّجداول ّفي الصلة

ّاتساق ّمدى ّأوّّفحص ّالسوق ّتوقعات ّمن عدد
ّالضمنيةّ ّواآلثار ّمنفصل ّبشكل ّالمعدة القطاع
ّعنّ ّالناجمة ّالمستقبلية ّالمالية ّللمعامالت بالنسبة
ّاألحداثّ ّبشأن ّاالفتراضات ّمن ّخاصة مجموعة

ّ ّالفائدةّ)المستقبلية ّمعدالت ّالمثال؛ ّسبيل على
وأسعارّالصرفّوالنموّوالفوائضّأوّحاالتّالعجزّ

ّ(.القطاعي
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ّتكونّّمجاالت 87-36 ّأن ّيمكن ّالتي ّاألخرى السياسة
ّوالدراساتّ ّواإلسقاطات ّالتوقعات ّهذه مثل
ّبالنظرّ ّيتعلق ّفيما ّهي ّكبير ّبشكل ّله مساعدة
ّوالمؤسساتّ ّلألسواق ّالمدى ّطويلة ّالتنمية في
الماليةّفيّاالقتصادّفضال ّعنّتقييماتّالحاجةّ
ّالطلبّ ّلتلبية ّاألصول ّمن ّجديدة ّأنواع إلى

ّالمد ّقبل ّمن ّوالمستثمرينّالمحتمل خرين
 .للحصولّعلىّأصولّسائلةّموثوقا ّبها

ّ

 المخزوناتحسابات . 2
ّعلىّ 87-33 ّجداول ّوتصنيف ّتجميع ّيمكن ّمثلما تمامُا

غرارّالواردةّأعالهّوتحليلهاّبشكلّيحققّفائدةّجمةّ
ّالتدفقات ّحيث ّتجميعّّ،من ّالمفيد ّمن ّأيضا  فإنه

ّبالضبطّمنّحيثّمخزونّ وتصنيفّجداولّمماثلة
قدّتكونّفيّحيتّانهّ؛ّحاألصولّوالخصومّالماليةّ

ّتالية ّلفترة ّفترة ّمن ّمتقلبة ّمستوىّّ،التدفقات فإن
ّأنّّالمخزونات ّكما يحتملّأنّيكونّأكثرّاستقرارا ،

ربماّتوفرّّالمخزوناتدرجةّالتقلبّمنّحيثّمستوىّ
ّ.معلوماتّإضافيةّمفيدةّبشكلّخاص
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 محلاًل حسب المدين والدائن –شكل لجدول مفصل لتدفق النقد أو لمخزون األصول المالية : 4-27جدول 
 ودائن أصل: 1 الجزء
 ومدين خصم: 2 الجزء

 الفرعية والقطاعات القطاعات

 الخاصة السحب وحقوق النقدي الذهب
 النقديّالذهب -
 الخاصةّالسحبّحقوق -
 والودائع العملة

 العملة -
 المحلية العملة
ّالوحداتّالمقيمةّّّّّ
ّالوحداتّغيرّالمقيمةّّّّّ
 األجنبية العملة

 للتحويل القابلة الودائع -
ّالمصارفّبينّالمراكز
ّللتحويلّالقابلةّاألخرىّالودائع
 العملة المحلية   

ّالوحداتّالمقيمةّّّّّّ
ّالوحداتّغيرّالمقيمةّّّّّّ

 العملة األجنبية  
ّالوحداتّالمقيمةّّّّّ
ّالوحداتّغيرّالمقيمةّّّّّ
 األخرى الودائع
 العملة المحلية    

ّالوحداتّالمقيمةّّّّّّ
ّالوحداتّغيرّالمقيمةّّّّّّ
 العملة األجنبية    

ّالوحداتّالمقيمةّّّّّّ
ّالوحداتّغيرّالمقيمةّّّّّّ

 الدين سندات
 األجلّقصيرة -

 }القطاعات{
 األجلّطويلة' -

 }القطاعات{
 االستثمار صناديق وأسهم الملكية حصص
 الملكية حصص -

 المدرجة األسهم
ّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ
ّغيرّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ

 المدرجة غير األسهم
ّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ
ّغيرّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ

 األخرى الملكية حصص
ّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ
ّغيرّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ

 االستثمار صناديق وحدات/ أسهم -
 المال سوق صناديق وحدات/ أسهم
ّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ
ّغيرّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ
 األخرى االستثمار صناديق وحدات/ أسهم

ّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ -
ّغيرّالمقيمةّالمؤسساتّّّّ -

 الموحدة والضمانات التقاعد ومعاشات التأمين و نظم
 الحياةّغيرّعلىّللتأمينالفنيةّّاالحتياطيات -
 السنوياتّواستحقاقاتّالحياةّعلىّالتأمين -
 التقاعديةّالمعاشاتّاستحقاقات -
 التقاعديةّالمعاشاتّمديريّعلىّالتقاعديةّالمعاشاتّصناديقّمطالبات/ّمستحقات -
 المعاشيةّغيرّالمنافعّاستحقاقات -
 الموحدةّالضماناتّإطارّفيّالمستحقاتّتدبيرات -

 للموظفين الممنوحة االكتتاب وخيارات المالية المشتقات
 المالية المشتقات -
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ّآجلةّعقود
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ّّّ}القطاعات{ّّّّ
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 أخرى مصفوفات و وجداول والمخرجات المدخالت جدول تحليل: والعشرون الثامن الفصل 
  مقدمة 1 أ

 
 العرض جداول على االرتكاز اىل الفصل هذا يهدف 28-1

 من مبزيد للنظر وذلك عشر، الرابع الفصل يف واالستخدام
 منوذج مصفوفة استخدام يتيحها اليت  االمكانيات التفصيل
 املناسبات، من عدد يف اشري وكما. احلسابات لعرض
 املرونة من درجة تقدمي اىل القومية احلسابات نظام يهدف

. املالزمة احملاسبية القواعد مراقبة متت طاملا التطبيق يف
 االسخدامات بني التوازن حتقيق شرط أن متاًما ويتضح
 والذي باجلدول العمل إطار خالل من وذلك واملوارد،
 يظل بينما خمتلفة خيارات الستكشاف فعالة طريقة جيعلها
 هذا من االساسي واهلدف هذا. موجوداً  التوازنات ضمان
 .الطريقة هبذه اجلداول عرض قوة إثبات هو الفصل

  
 بالمخرجات المدخالت عالقة جدول 11

 
 االساسية األفكار وصف هو الفصل هذا من الثاين اهلدف 28-2

 العرض جداول أن. املخرجات املدخالت جداول من
 القومية، احلسابات لنظام متممة أجزاء هي واالستخدام

 لضمان فعالة طريقة يف اجلداول تلك اعداد وعملية
 ومع. البيانات لتجميع املتاحة املصادر خمتلف بني االتساق
 فإن التحليلية، األغراض من العديد أجل ومن ذلك

 جدول إىل واالستخدام للعرض جداول زوج من التحويل
 إمجايل فيه تتساوى حيث واملخرجات للمدخالت فردي

 تصنيف ميكن وال. هامة مميزات يقدم والصفوف، األعمدة
 مرحلة خالل من املرور دون باملخرجات املدخالت جداول
(. جداً  احملدودة االفرتاضات عدا فيما) واالستخدام العرض
 درجات بعض حتمياً  تستلزم واليت حتليلية نظم إذن وهناك

 . تصنيفاهتا يف النمذجة
 

 جداول واستخدام مجع يف ضخمة مراجع وتوجد 28-3
 يعطي أن قصري فصل يف يستحيل واملخرجات، املدخالت

. التطبيق وإبداعات التصنيف تعقيدات ملعدل كامالً  تقديراً 
 العمليات لنوعية فكرة إلعطاء فقط الفصل ويهدف
 جلداول واالستخدام العرض جداول لتحويل الضرورية
 إلمكانية األفكار بعض وإلعطاء واملخرجات املدخالت
 املخرجات وجداول العرض جداول دليل أن. تطبيقها

 املدخالت لعالقة الدولية املنظمة ملوقع وزيارة واملدخالت
 لبداية جيدة أماكن ،(www.iioa.org) باملخرجات

 . اجملال هذا يف االحتماالت حول تفصيالً  أكثر حبث
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 وجداول واالستخدام العرض جداول من كل متثل 28-4
 السلع حلسابات مصفوفة واملخرجات املدخالت
 شامالً  احلسابات، نتائج كافة مجع وميكن. واخلدمات
. أيضاً  مصفوفة شكل يف واخلدمات، السلع حساب
 احلسابات مصفوفة باسم املصفوفة تلك وتسمي

 (. SAM)  االجتماعية
 

 االجتماعية احلسابات مصفوفة وتوضيح توسيع املمكن من 28-4
 للتدفقات بديلة تقسيمات تقدمي خالل من وإبرازها،
 استخدام أن طاملا التدفقات، من جديدة أنواع أو القائمة
 ويعد. املعتادة بالطريقة يتوازنان التدفقات تلك ومصادر
 احلسابات ملصفوفة الشائعة التمديدات من ذلك

 احلسابات ةمصفوف بأن الشائع الفهم باعتبار االجتماعية
 اليت املصفوفة حدود لتتجاوز متتد ما عادة االجتماعية

 امتدادات لتشمل للحسابات، القياسي التتابع على حتتوي
 .املعيشية األسر قطاع سيما ال أخرى،

 
 الفصل تكوين1 7
 العرض جداول استخدام كيفية عشر الرابع الفصل يصف 28-6

 جملموعة الداخلي االتساق ضمان أجل من واالستخدام
 الفصل هذا من باء الفسم ويبحث. البيانات من متباينة
 أن ميكن واليت واالستخدام العرض جلداول حمددين جانبني
 يف موصوف هو ملا خمتلفاً  هنجاً  إلقرار فائدة ذات تكون
 معاملة هي االهتمامات تلك وأول. عشر الرابع الفصل

 تلك وثاين املستوردة السلع على والتأمني الشحن مصاريف
 قبل من تصنيعها مت اليت السلع معاملة هو االهتمامات

 ويناقش. السلع لتلك القانونية املالكة هي ليست وحدة
 من املعلومات تصنيف إعادة يتم كيف أيضاً  باء الفصل
 ملعلومات الصناعة حتويل إمكانية وكذلك املؤسسة قبل

 . مؤسسية بقطاعات متعلقة
 

 العرض جداول من اثنني حتويل بكيفية جيم القسم ويتعلق 28-7
 لعالقة فردية متجانسة واحدة مصفوفة إىل واالستخدام
 العرض جداول من كل يوضح و. باملخرجات املدخالت
. والصناعات املنتجات قبل من الرتاكم عدم واالستخدام

 املدخالت جدول يف األبعاد، تلك من واحداً  أزيل وقد
 يوضح أن ميكن مفرداً  جدوال فإن ولذلك،. باملخرجات

 ذلك نت بدالً  أو املنتجات  واستخدام العرض بني العالقة
 . املخرجات تلك ومتطلبات الصناعة خمرجات بني العالقة

 كامل عرض ميكن كيف توضيح يف دال  القسم ويستمر 28-8
 مفيدة تربوية أداة وتلك. مصفوفة شكل يف احملاسبة نظام
 مثل احلسابات لنشر انطالق كنقطة تعليمية تكون ورمبا

 . االجتماعية احملاسبية مصفوفة
 

  واالستخدام العرض جداول مرونة: ب
 

 والواردات االحتياطيات معاملة 11
 
 عشر، الرابع الفصل من باء القسم يف التقييم مناقشة أثناء 28-9

 دجمها ينبغي النقل هوامش أن كيفية حول أمهية إعطاء مت
 مصاريف  تسجيل ينبغي كيف وخصوصاً  احلسابات يف

 أن 14.77و 14.61 الفقرات وتشرح. الدولية النقل
 تنقل ال املنتج وأسعار األساسية األسعار بني التوازي

 الشحن وأجرة مثن بني طبقة إىل بسهولة احلسابات
. الباخرة ظهر لتسليم الرئيسية األسعار وبني والتأمني
 تزود اليت هي الوحدة كانت إذا ما على التمييز ويعتمد
 مسئولة أهنا حيث للبائع املالية األوراق تستلم أهنا أو السلع
 مبناقشة 14.77 الفقرة وتنتهي. السلع وتأمني نقل عن

http://www.iioa.org/
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 من املأمول لتقييم اشتقاق يف العملية للمشاكل موجزة
 هنا إنتاجها إعادة يتم حيث. املتاحة املعلومات مصادر

 . املالئمة أجل من
 أية حتديد اجلمارك تصرحيات خالل من ميكن ال ورمبا 28-10

 الوقت نفس ويف النقل، تكاليف عن املسئولة هي وحدة
 حىت أو مفصولة النقل تكاليف تكون ان ينبغي عندما
 أو معلومات توجد ال ورمبا نفسها، السلع قيمة عن تصورياً 
 تلك ويف. الفصل هذا تطبيق أجل من متاحة مصادر
 املصدر تكون رمبا والتأمني الشحن تكلفة قيمة فإن احلالة،

 وإذا. السلعة نوع جبانب الرتاكم بعدم يتعلق فيما األساسي
 مستخدمة املفصولة والتأمني الشحن تكلفة أرقام كانت
 بشكل حساهبا يتم سوف املستوردة السلع أجل من

 النقل تكاليف من اجلزء هذا كان لو حىت مضاعف،
 فإنه وبالتايل. الواردات خدمات يف مضمنة أيضاً  والتأمني

 لتجنب االعتماد جدول يف التسوية خانة إدخال مت
 بنود من االستقطاع من التسوية عمود ويتكون. ذلك،

 الشحن تكاليف لتسوية مساوياً  والتامني للنقل اخلدمات
 تسوية مع البنود لتلك  القارب ظهر تسليم إىل والتأمني
 ويعاد. واخلدمات السلع واردات حسب تلقائي تعويض
 الذي 28.1  جدول أنه على هنا 14.4 اجلدول إنتاج
 .التسوية من النوع هذا ملثل مثاالً  يعطي

 
نموذج لمدخالت الواردات في جدول العرض وفق : 7811 جدول

 التسوية العالمية سي آي إف إلى إف أو بي 
تسوية  

سي أي 
إف / إف
 أو يب

 اخلدمات السلع

منتجات زراعية والغابات وصيد 
 ( 0)األمساك 

 37  

املواد التعدينية والتعدين؛ الكهرباء 
 ( 1)والغاز واملياه 

 61  

  284  (4-2) التحويلية اعةالصن
    (4)اإلنشاء

& التجارة واإلقامة والطعام 
 (6)املشروبات وخدمات النقل 

-6  62 

منقوصا منها  7)التأمني والتمويل 
72-73 ) 

-4  17 

خدمات العقار، وخدمات التأجري 
 (73-72)اإلجيارية والعقود 

   

 4   (8)خدمات اإلنتاج واألعمال 
-92)خدمات عامة واجتماعية 

93) 
   

    (99-94)خدمات أخرى 
    ( 91)إدارة عامة 

  10- 10 إف أو يب / تسوية سي أي إف  
 23 20  الشراء من اخلارج من قبل املقيمني 

 107 392 0 اإلمجايل 
 

 من اخلدمة أرباح توزيع إعادة هذا التسوية عمود ويوضح 28-11
 أو املقيمني املنتجني قبل من) إنتاجها مت حيث الصناعات

/ والتأمني الشحن تكاليف تسوية لصف( املقيمني غري

 القيم تشمل السلع، عمود ويف. السفينة ظهر تسليم
 ولكن اخلدمة، تلك ألرباح عنصراً  بصناعة صناعة املعطاة
/ والتأمني الشحن تكاليف تسوية صف يف ذلك خصم يتم

 مساوياً  اإلمجايل ترك أجل من وذلك السفينة ظهر تسليم
 التسويات أن كما. السفينة ظهر تسليم واردات إلمجايل
 والذي مشابه لعمود قياسية بيانات هي العمود هذا يف اليت
 أسعار بني التسوية لتوضيح معروضاً  يكون أن ميكن

 . الرئيسية واألسعار املشرتي
 

 ذلك ومع تواً، وصف الذي ذلك من أسهل إجراء وهناك 28-12
 ميزان دليل توصيات مع تام بشكل يتطابق ال فهو

 ميزان تقسيم جتاهل وهو السادس، التنقيح – املدفوعات
 واردات أرقام وتسوية واخلدمات السلع بني املدفوعات

 املقيمني غري قبل من املقدمة كميةاخلدمات اخلدماحتسب
 ويضمن. السلع لواردات التفصيلية األرقام تشمله والذي
  ميزان إمجايل مع يتطابق واخلدمات السلع إمجايل أن هذا

  السلع واردات إمجايل مع يتطابق لن ولكنه املدفوعات
. هناك املوضحة اخلدمات إمجايل و السفينة ظهر تسليم
 أسهل واالستخدام  العرض جداول  جتميع  جيعل وهذا
 على السلع واردات استخدام ميكن ال أنه يعين ولكن
 السلع تلك صادرات  ملطابقة السفينة ظهر تسليم أسس
 فيجب املبسطة، النسخة تلك يف وحىت. أخرى دول من

 من املقدمة الواردات على والتأمني الشحن مبالغ عرض
 . للخدمات تصدير أهنا على املقيمني قبل
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 اختالف مع ولكن النشاط نفس املنتج ينفذ أن جيوز 28-13

 االعتبار بعني يأخذ. االقتصادية الشروط يف طفيف
 قبل دقيق إىل تطحن اليت احلبوب يزرعون الذين املزارعني

 مطحنة أنشأ املزارعني من أحداً  أن ويفرتض. االستخدام
 فرمبا ذلك يتم أن جمرد ولكن يزرعها اليت احلبوب لطحن
 ما نوعاً  خيتلف فسوف. أجر مقابل لآلخرين حبوباً  يطحن
 عن املطحنة فيه داخالً  للمزارع بالنسبة اإلنتاج حساب
 األول لكن  مطحنة، ميتلك ال الذي املزارع حساب
 أن من الرغم على احلبوب طحن مقابل أجراً  يتقاضى
 . البيع أجل من الدقيق ينتجان كالمها

 
 لشخص النشاط تعاقد عمل اسباب فإن الطحن، حالة يف 28-14

. لذلك املناسب الثابت املال رأس توفر يكون رمبا آخر
 دولياً  مشاهبة عمليات تنفيذ متزايد بشكل يتم ذلك ومع
 بالصناعة صلة ذات تكون ما عادة بأنشطة يتعلق وفيما
 يف واحد مبعدل اقل احلافز ويكون. مركبة أجزاء جتميع مثل
 معدل كان وإذا. العمالة تكاليف من املال راس توفر

  الدولة يف األجور معدل نصف هو س الدولة يف األجور
 للوحدة التكلفة حيث من فعالية اكثر تكون رمبا ص،

 الدولة يف الوحدة ايل املكونات ترسل ان  ص؛ يف املنتجة
 أو ص الدولة ايل مكتمالً  املنتج واعادة التجميع ليتم س
 . النهائي للمشرتي مباشرةً  شحنه يتم حىت

 
 القومية احلسابات نظام من سابقة مطبوعات أوصت وقد 28-14

 كما التوحيد بغرض املوجودة املكونات تسجيل ينبغي أنه
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 ينبغي أنه أيضاً  وأوصت س، الدولة من استالمها مت
 من  منتج أنه على النهائي املنتج قيمة إمجايل تسجيل
 يتطابق وال. ص الدولة إىل س الدولة وتصدره س الدولة
 املثال، سبيل على أو، احلبوب طحن معاملة مع ذلك

تسب ال حيث اآلالت إصالح  ملكية على تغريات أية حيح
 األجزاء ملكية يف تغري احتساب يسبب كما. السلع
 أنه نتيجة وذلك هامة بيانات جتميع  مشاكل اجملمعة،
 تكلفة من أكرب جتميعه مت الذي املنتج قيمة تكون أن ميكن

 ورمبا. املكونات تلك جتميع أتعاب إليها مضافاً  املكونات
سد  الوحدة وتطوير البحث نتائج النهائي املنتج قيمة جتح

 احلسابات نظام ويوصي. مثال التوحيد على املتعاقدة
 يتم كما فقط املنتجات تسجيل ينبغي أنه حالياً، القومية
 امللكية، يف تغريات هناك كانت إذا أخرى لوحدة تسليمها

 املؤسسة لنفس تنتمي اإلنتاج وحديت كال أن خالة يف أو
 باملخاطر تلتزم فإهنا التسليم تتوىل اليت املنتجة الوحدة فإن

 كمية الوحدة تلك تقرر أن مثل اإلنتاج ومكافآت التابعة
 . والبيع الشحن وسعر العمليات

 
 السلع جتميع نشاط تسجيل كيفية حول السؤال ويطرح 28-16

 واالستخدام العرض جداول يف أخرى، وحدة لطلب
 التجميع عمليات أن. املخرجات -املدخالت وجدول
 ختتلف ولكنها فعلياً  املنتج جتميع  تتشابه الخر او ملنتج

 . بيعها يتم مىت اقتصادياً؛
 

 بتحويل التشغيل وحدة تقوم أن األول لعام يف يفرتض و 28-17
 الثاين العام يف وتقوم. الشخصي للحساب املنتجات
 إجراء مع ولكن الشخصي للحساب الكمية نفس بإجراء
 تكون أن ويفرتض. اخر باسم  العمليات من القدر نفس
 املنتجات وتكلفة ،90 األول العام يف املعاجلة البنود تكلفة
 والقيمة 10 جتميعها يتم أن إىل حتتاج واليت الصلة ذات

 هي للناتج اإلمجالية القيمة فإن وحينئذ،. 34 املضافة
 العام يف وذلك األخرى األشياء كل وتتساوى. 134
 مبقدار اآلخرين قبل من االستهالك متوسط ويتزايد الثاين،
 قيمة ناقالً  70 إىل املضافة القيمة وتصل 110 ايل 10
 يف املنتج تكوين يف التغري فهم ويصعب. 180 إىل الناتج
 يعمل ال والذي املنتج دور تغري حول املعلومات غياب
 . آخرين عن نيابة يعمل ولكنه الشخصي حلسابه فقط

 
 األوىل الطريقة تتعلق. أساسيتني طريقتني إجراء وينبغي 28-18

 حلساب وكذلك الشخصي للحساب الصناعة مبعاملة
 منتجات وأنواع النشاط من خمتلفة أنواع أهنا على اآلخرين
 لدى يكون سوف الثاين العام ففي الطريقة، وهبذه. خمتلفة
 34 املضافة والقيمة100 مبخرج واحد نشاط املنتج

 إليه مضافاً  األول، العام يف احلال هو كما 134 واملخرج
 وخمرج 34 مضافة وقيمة 10 مدخالت ذو آخر نشاط
44 

 
 يغير ال السلع تسجيل أن أجل من الخيارات: 7817 الجدول
 االقتصادية الملكية
 السنة 

األو 
 ىل

 السنة
 الثانية

 اخليار األول اخليار
 الثاين

9 90 90  املواد تكاليف
0 

18
0 

 

1 20 10 أخرى تكاليف
0 

10 20 

 االستهالك إمجايل
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10
0 
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1
0 

200 

3 34 70 34 املضافة القيمة
4 

70 

13 اإلنتاج
4 

180 13
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4 
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 الثاين العام يف الوسيطة املدخالت عرض هو الثاين واخليار 28-19

 70 أهنا على املضافة القيمة وعرض 200 أهنا على
 نفسها هي املضافة والقيمة. 270 اهنا على واملخرجات

 العامني من كل بني املقارنة وتكون االختيارين كال حتت
 التحويل نظر وجهة حول منطقية اكثر والثاين األول
 رسم إضافة فإن ذلك، ومع. الثاين االختيار مبوجب
 واالستهالك  االنتاج من كل على 90 حبوايل إضايف
 هو كما ذلك، على عالوة. مصطنعة حقيقة هي الوسيط
 يضع ان للمحصنع الصعب من يكون فرمبا سابقاً، مذكور
 يقدمه الذي والناتج يستملها اليت املكونات على قيمة

 يعلم الذي الوحيد أنه الفرص وتكون. األخرى للوحدات
 النثرية مصروفاته تغطية أجل من 44 من أجراً  يتقاضى أنه
 احلالة هذه يف  وهو املضافة، القيمة مقدار وترك 10 من
 . 2-28 رقم اجلدول يف موضحة االختيارات وتلك. 34

 
 به توصي الذي هو األول اخليار أن على التأكيد وينبغي 28-20

 للخارج املرسلة السلع أجل من القومية احلسابات نظام
 ويتم. السادسة الطبعة – املدفوعات ميزان دليل  للتجهيز
 ميكن والذي تكميلي عرض أنه على الثاين اخليار عرض
 ويعكس. السابقة املمارسة مع استمرارية ألسباب اختياره
 حتدث اليت االقتصادية العمليات أكثر بدقة األول اخليار
 . املادية التحويل عملية على الثاين اخليار يركز بينما

 
 تسجيلها يتم ال للتجهيز، للخارج السلع ارسال يتم عندما 28-21

 للحقوق املالكة الدولة قبل من للسلع صادرات أهنا على
 الدولة قبل من لللسلع واردات أهنا على وال االقتصادية،

 ميزان نظام أو القومية احلسابات نظام يف سواء املصنعة
 يتم ال فإنه مشابه، حنو على. السادسة الطبعة املدفوعات
 قبل من مصدرة سلع أهنم على إما التجهيز بعد تسجيلهم
 الدولة قبل من مستوردة سلع أهنم على وال املصنعة الدولة
 الذي الوحيد البند ويبغي هذا. االقتصادية للحقوق املالكة
 عليه املتوافق األجر هو  وواردات صادرات أنه على يسجل
صنع االقتصادي املالك بني

ح
 . وامل

 
 أرقام يف السلع من املادية التدفقات ظهور تستمر وسوف 28-22

 بعد اإلنتاج رمز خيتلف فرمبا ذلك، ومع. السلع جتارة
 أن الصعوبة من جيعل مما اإلدخال، عند عنه التصنيع
 . والصادرات الواردات تدفقات تتطابق

 
 اشتقاق املمكن من ان على الثاين، اخليار تقدمي ويقرتح 28-23

 وقيمتها وصوهلا عند السلع قيمة بني الفرق أنه على األجر
 يف ولكن التجهيز بعملية قامت اليت الدولة من اإلحبار عند
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 مقبوالً  تقريباً  األحيان بعض يف يعطي رمبا ذلك فإن حينه
 ال اليت األسباب من العديد توجد كما التجهيز، ملصاريف
 . مقبوالً  التقريب ذلك جتعل

فرمبا يتضمن أرباح وخسائر تؤثر على قيمة السلع، يف . أ
وحيدث ذلك . حال استغرقت عملية التصنيع وقتاً كبرياً،

 . للمالك االقتصادي وليس للمحصنع
ورمبا تفقد السلع أو تتلف أو أنه ميكن ببساطة أن يتم . ب

ومت مالحظة ذلك يف . ) استهالكها يف عملية التصنيع
وينطبق التغري يف احلج على (. ونيةحالة املكونات االلكرت 

صنع
ح
 . املالك االقتصادي وليس على امل

رمبا تكون قيمة السلع اليت مت تصنيعها أكرب من قيمت . ج
تكلفة املكونات ومصروفات التصنيع إىل درجة أن يتم 
معاملة املنتج النهائي املدمج مع جزء من قيمة البحث 

 للمالكالثابت  املالوالتطوير، على أنه تكوين لرأس 
 .االقتصادي

 
 اخليار على األول اخليار أفضلية املواقف تلك كل وتعزز 28-24

 .28.2 جدول يف الثاين
 

 القطاع وحسابات واالستخدام العرض جداول71
 

 الناتج إلمجايل الثالثية التقديرات اشتقاق املكن فمن  28-24
 هو كما واالستخدام، العرض جداول جمموعة من احمللي
 تلك عرض ميكن حيث. عشر الرابع الفصل يف موضح
 املعدالت تقديرات   اجراء ميكن الكمية، حسب اجلداول
 فإن ، ذلك، ومع. اجلداول هذه على تعتمد اليت النمو
 من وذلك اإلنتاج حسابات إىل حيتاج املؤسسي القطاع
 جدول فصل املستحب ومن.احلسابات تتابع تكملة أجل

 ومكونات  الوسيط االستهالك يعرض الذي االستخدام
 املؤسسية، القطاعات على األعمدة وتوزيع املضافة القيمة
 العرض جداول بني التام التطابق ضمان أجل من

 . املدجمة احلسابات وتتابع واالستخدام
 

 االستخدام جدول من جزء وهي التوحيد بداية نقطة تتعلق 28-26
. املضافة والقيمة  الوسيط باالستهالك 14.12 جدول يف
 جدول يف ما حد إىل جممع شكل يف ذلك يعرض و

28.3 . 
 

 املالية بالشركات اخلاص التقسيم ذلك هو األسهل التقسيم 28-27
 ال كما إضايف نشاط تتوىل ال الشركات تلك أن حيث
 وعندما. مايل نشاط أيه األخرى املؤسسية الوحدات تتوىل
 التأمني نشاط خانة إدخال فيمكن الشروط، تلك تعم

 ومن. املؤسسي القطاع حاجة حسب بأكمله والتمويل

 اإلنتاج بعض قي املالية الشركات تتوىل أن املمكن
 رؤوس تكوين مثل)  الشخصي النهائي لالستخدام
 العمود من جزء إضافة احلالة تلك يف وينبغي ،(األموال
 احلساب بإنتاج واملتعلق 28.3 جدول قسم يف املختص
 .املثال هذا يف التسوية تلك مثل عمل يتم وال. الشخصي

 
 بني السوقيني غري باملنتجني املتعلقة األعمدة تقسيم جيب 28-28

 وختدم الربح  ايل هتدف ال مؤسسات وبني العامة احلكومة
 أن املثال، هذا يف ليس ولكن إىل، إضافة. املعيشية األسر
 الربح إىل هتدف ال اليت املؤسسات أو احلكومة من  كل

 اإلنتاج تتوىل مؤسسة متلك أن ميكن املعيشية، األسر وختدم
 غري املنتجون لدى يكون أن جيوز كيف هو وهذا. السوقي
 أيضا املمكن ومن. الربح جممل من صغرية مبالغ السوقيني

 الربح إىل هتدف ال اليت واملؤسسات احلكومة من كل أن
 ألغراض إنتاجاً  أيضاً  ميلكون رمبا املعيشية األسر وختدم

 رؤوس تكوين أنه على)  الذايت اخلاص النهائي االستعمال
 . هنا شيء أي افرتاض يتم مل ولكن( األموال

 
 يتم مل اليت األعمدة كافة حتديد يف األخرية اخلطوة تتمثل 28-29

 واألسر، املالية غري الشركات بني االعتبار بعني أخذها بعد
 والذي السوق إنتاج نشاط من جزء أن إىل اإلشارة مع

 خمتلط دخل وجود هو املعيشية لألسر ختصيصه ينبغي
 هذا يف ذلك، ومع. للنشاط املضافة القيمة من كجزء
 والصناعي الزراعي السوق إنتاج من أجزاء فتحنسب املثال،

 إىل باإلضافة املعيشية األسر إىل والتجاري واإلنشائي
. الذايت اخلاص النهائي االستعمال أغراض أجل من اإلنتاج
 مذكور هو كما أخرى لقطاعات تنسب سوف و) 

 النهائي االستعمال أغراض أجل من لإلنتاج عام بشكل
 املربرات بعض بسبب هنا إمتامها يتم فلم. الذايت اخلاص
 (. اإلمجايل املستوى مثل الساذجة

 
 نواتج ان جند احلسابية، اإلجراءات تلك تكتمل إن ما 28-30

 إمجايل فقط ليس قطاع لكل تعرض ،28.4 اجلدول
 باإلضافة املنتج تصنيف أيضاً  ولكن الوسيط االستهالك

 . املضافة القيمة عناصر إىل
 

 وعناصر واملخرج الوسيط لالستهالك املوضحة األرقام 28-31
 األرقام تلك هي مؤسسي قطاع لكل املضافة القيمة
 يف اإليرادات حساب  وتنمية اإلنتاج حساب يف الظاهرة
 .  احلسابات تسلل
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 14.12 جدول االستخدام من جدول 7817الجدول 
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 (المركزي
                            

                           االستخدامات إجمالي  
 وصيد الغابات واستغالل الزراعة 1

 (0) األسماك
128         2 71 0 3 1 2 1 2 0 0 82 

 ؛  الخام والمواد المعادن 2
 (1) المياه ، الغاز ، الكهرباء

263         3 190 1 6 3 2 1 2 0 0 208 
 878 5 4 19 9 16 16 44 63 675 27         161 2 ( 4 – 7) التصنيع 3
 22 0 0 1 1 1 1 3 5 9 1         261 (5) البناء 4
 الطعام ، اإلسكان ، التجارة 5

 (6) النقل خدمات ؛ والشراب
216         3 65 3 25 4 4 2 4 0 0 110 

 27 من أقل  2) والتأمين المالية 6
– 27 ) 

159         1 36 5 18 1 3 7 7 1 1 76 
 وخدمات  العقارية الخدمات 7

 ( 27 – 27) واالستئجار اإليجار
195         1 15 1 8 2 5 2 4 0 1 39 

 171 9 7 19 9 18 10 15 12 70 2         272 (8) واإلنتاج األعمال خدمات 8
 2 0 0 1 0   0 0 0 1 0         275 واالجتماعية العامة الخدمات 9

 6 0 0 1 0 1 1 1   1 1         95 (11 – 14) أخرى خدمات 10
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         168 (11) العامة اإلدارة 11
 من بالخارج المباشرة المشتريات 12

 المقيمين ِقبل
43                             0 

 لغير  المحلية المشتريات 13
 المقيمين

0                             0 
 594 1 16 12 60 28 52 39 123 90 133 1 41         236 4 اإلجمالي 14
/  المضافة القيمة إجمالي 15

 المحلي الناتج إجمالي
    141 -8   37 728 118 139 61 94 66 123 51 66 1 483 

 041 1 47 43 79 49 44 32 102 79 547 19           العاملين تعويضات 16
 المالية اإلعانات ناقص الضرائب 17

 والواردات اإلنتاج على الحكومية
    141 -8   -2 43 5 -5 -1 4 6 4 1 1 56 

 46 0 0 0 0 0 0 9 3 30 4           إجمالي ، المختلط الدخل 18
 340 18 7 40 11 46 30 33 31 108 16           إجمالي ، التشغيل فائض 19
 – الثابت المال رأس إهالك 20

 المختلط الدخل
          1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

 - الثابت المال رأس إهالك 21
 أخرى

          8 80 11 30 7 12 5 12 1 2 168 

 077 3 82 63 183 94 146 100 262 208 1,861 78           اإلجمالي الناتج 22
 ساعاتعدد ) العمل مدخالت 23

 (العمل
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962  
4 
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8 786 1 
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1 
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562 
494 642 53 

 255 2 1 7 5 7 14 49 8 122 10           المال رأس تكوين إجمالي 24 072
 528 3 29 22 147 102 143 208 731 143 861 1 142           الثابتة لألصول الختامي المخزون 25
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 المخرجات -المدخالت جدول اشتقاق1 ج
 

 المخرجات؟ المدخالت جدول هو ما 11
 
 أساسي بشكل املخرجات املدخالت جدول اشتقاق يتم 28-32

 متثل اليت األعمدة أن حيث االستخدام جدول من
 استبداهلا يتم الدائرة من اليساريني  الربعني يف الصناعات
 العلويني الربعني يف املنتجات تحستبدل حيث أو باملنتجات

 االستهالك مصفوفة وتصبح. بالصناعات الدائرة من
 كل يف الصناعات أو املنتجات يوضح مربع الناجتة الوسيط

 إمجايل فإن احلالتني كلتا ويف. واألعمدة الصفوف  من
 للمصفوفة العمود إمجايل يطابق املكتملة للمصفوفة الصف

 صناعة أو منتج تلو منتج احلالة تلم تكون ورمبا املكتملة،
 اجلداول إىل يحشار فإنه ذلك على وبناءاً .  صناعة تلو

 . متطابقة أهنا على الناجتة
 

 على صناعية، بأخرى املنتج سعة إحالل عملية وتعتمد  28-33
 مناقشتها يتم  واليت احملتملة، العديدة النماذج من واحدا
 مصفوفة إبعاد مت أنه بالضرورة العملية تلك وتعين.أدناه

 البيانات مصادر عن املتماثلة املخرجات -املدخالت
 عليه وبناء واالستخدام العرض جدول من أبعد إىل الرئيسية

 بذلك القيام أمهية سبب استعراض ا  املفيد من فان
 .التحول

  
 أجل من منتج هناك 14.12 اجلدول يف أنه الحظ  28-34

 ال ولكن واملياه والكهرباء التعدينية واملواد اخلام املعدن
 تدخل صناعة وجود عدم حال ويف  عمود أية هلا يوجد
 حتديد يتم رئيسي، منتج أهنا على املنتجات تلك فيها

 سوف املنتجات عدد أن من بدال األساسيني املنتجون
 . املتطابق( املربع) للمصفوفة النهائي احلجم حيدد

 
 لمصفوفة المخرجات المدخالت التحليلية االمكانات 71
 
 جتعلهم واليت جربية خواص اجلداول تلك ملثل يكون 28-34

 التقديرات إجراء من ميكن الذي للتحليل بوضوح مناسبني
 ورؤوس العمل ومتطلبات باألسعار، املتعلقة التغريات لتأثري

 وكذلك املنتج مستويات تغريات مواجهة يف األموال
 ميكن كما. وهكذا الطلب مناذج تغري نتائج تقديرات

 استخدامها ميكن واليت موسعة لنسخة كأساس استعماهلا
 .مثال البيئة حول االقتصاد متطلبات لتقدير

 
 حول املقدمة، يف مذكور هو كما عديدة مراجع هناك 28-36

. املخرجات املدخالت جداول واستخدام مجع كيفية
 اجلوانب  على للداللة وببساطة  هو القسم هذا يهدف

 إىل واالستخدام العرض جداول من اثنني لتحويل األساسية
 . املخرجات املدخالت جدول

 
 الصناعات بني فيما  مصفوفة يف االدخاالت ان افرتض 28-37

 هو املقابل للعمود االسفل اجلزء يف االنتاج على مقسومه
  ِA ، انه على املنتج وناقل x املطلب إمجايل وناقل 

 :مث ومن Y أنه على النهائي
Ax + y = x 

 كتابتها كالتايل   وميكن
(I-A) x = y 

 أو 
x=(I-A)-1y. 

 
 وهو باسم مصفوفة ليونتيف، ( A-1املصفوفة  تعرف 28-38

الشخص الذي كان رائدًا يف استخدام جداول املدخالت 
 معكوس باسمغرفت   1-(I-A)واملصفوفة   ،املخرجات
وتلك هي الصياغة النهائية اليت أعطت القوة .  ليونتيف

 .التحليلية لتحليل املدخالت املخرجات
 

 املنتجات أجل من الطلب يف توسع هناك أن وبفرض 28-39
 فيتضح والطلب العرض جدول خالل من يتضح. املصنعة

 إىل فستحتاج املنتجات تلك خمرجات زيادة أجل من  أنه
 ويسمى. تقريباً  املنتجات تلك أنواع جلميع أكثر مدخالت

 يف للتغري املباشر بالتأثري الطلب معدل يف التزايد هذا
 املنتجات تلك جلميع الطلب تزايد فإن ذلك، ومع. الطلب
 كافة خمرجات يف إضافية دائرة إىل احلاجة يف بتسبب
 من أخرى جمموعة زيادة ينشط بدوره وهذا املنتجات
 قبلها عما ذات دورة كل تأثري ويقل. وهكذا املخرجات

 كافة إمجايل ويسمى. األمر هناية يف قيمتها تنعدم حىت
 بالتغري املباشر غري بالتأثري التابعة والدورات الثانوية الدورات

 .الطلب يف
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 املنتجات استخدام

 التصنيف حسب واخلدمات البضائع            
 للمنتجات املركزي

 االستخدامات إمجايل            
الزراعة ، الغابات ، منتجات .  1 2 68 0 3 1 1 2 0 0 22 2 7

 (0)األمساك 
 (1)املواد اخلام واملعادن . 2 3 182 1 6 3 1 2 0 0 118 2 7

 ( 4 – 2)التصنيع . 3 24 643 61 38 16 9 19 4 4 811 16 16
 (4)البناء   - 4 1 8 4 3 1 1 1 0 0 70 1 1
التجارة ، اإلسكان ، الطعام   -4 3 61 3 23 4 2 4 0 0 100 4 4

 (6)والشراب ،خدمات النقل 
باستثناء (7)املالية والتأمني   - 6 1 36 4 18 2 3 7 1 1 24 2 7

 العقارات
العقارية ؛ وخدمات  اخلدمات. 7 1 14 1 8 2 2 4 0 1 74 4 5

 (73-72)اإلجيار واالستئجار 
 (8)خدمات األعمال واإلنتاج . 8 2 68 11 14 9 9 19 7 9 148 19 11
اخلدمات العامة واالجتماعية . 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0

(92 – 93) 
 (99 – 94)خدمات أخرى . 10 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 1 1
 (91)اإلدارة العامة . 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 اإلمجايل. 14 38 1683 87 114 39 28 60 12 16 1422 42 57
14 94 1771 66 41 123 66 61 127 11

4 
 إمجايل القيمة املضافة. 17 31 691

146 146 7808 82 63 183 94 100 241 20
2 

 إمجايل الناتج.  28 69 1174

 املوظفني تعويضات 18 440 79 99 32 49 79 43 47 186 44 44
 املختلط الدخل إمجايل            
 العامل التشغيل فائض إمجايل 14 108 31 32 30 11 40 7 18 717 46 46
 على اإلعانات من األقل الضرائب 2- 43 4 4- 1- 6 4 1 1 57 4 4

 والواردات اإلنتاج
 دخل ألي الثابت املال رأس إهالك 8 80 11 31 7 4 12 1 2 152 12 17

 خمتلط
 املختلط الدخل صايف            
 التشغيل فائض إمجايل 7 28 20 1 23 6 28 6 16 175 34 74

 
 التأثري فإن تواً، طرحت اليت اجلربية احلسابات وبلغة 28-40

 وتأثري ،A2Y الثانية الدورة وتأثري ،Ay هو املباشر
 ميكن أنه عرض وميكن. وهكذا A3 هو الثالثة الدورة
 أهنا على 1-(I-A) كتابة

A+A2+A3+A4+…etc هو وهذا. وهكذا 
 مصفوفة امتالك قوة فيه تنشأ اليت حيث املكان

 لتلك  متوازناً  يكون أن حيتاج A أن حيث متساوية،
 .يعمل كي الصياغة

 
 كافية بدرجة قليلة ،y، الطلب يف التغريات ، وطاملا 28-41

عامل ملتوسط
ح
 جيداً  تقريباً  يكون أن يستحب A يف امل

 اجلديد املستوى حساب ميكن حيث اجلديد، الوضع نع
x .الطلب يف التغريات كانت إذا النموذج ذلك وينهار 
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 على A يف اهلامة التغريات أن لدرجة جداً  كبرية
 من أكثر األدىن احلد من وتقرتب تتبع أهنا األرجح
 . املطلوبة املعامالت متوسط

 
 مصفوفة األحيان بعض يف   A املصفوفة وتسمى 28-42

 طريقة عن فكرة تقدم أن وميكن التكنولوجية املعامالت
 صفرية غري هامة عناصر هناك. االقتصاد هبا يعمل اليت
 فيه تسيطر الذي باالقتصاد صلة ذات A- يف

 يف اجريت اليت التجهيزات بعض مع األولية املنتجات
 العناصر من نسبياً  قليل عدد وهنالك احمللي، االقتصاد

  وتصبح االقتصاد ينمو وحيث . A يف صفرية الغري
 A ويصبح شيوعاً، أكثر األولية املنتجات  تصنيع
 أفقيا تكامال تعكس اليت باملدخالت أكثر مأهوال
 ذكر وميكن. االقتصاد داخل لألنشطة هاما وراسيا
 استكشاف خالل ومن املضافة القيمة مكان

 عملية يف املختلفة باملراحل املتعلقة املختلفة الصناعات
 أنه على القطن زراعة يتم املثال، سبيل وعلى. اإلنتاج
 عن البذور لفصل ذلك بعد خيضع و. زراعي منتج

 الضمادة حتويل يتم مث ومن ،(احللج) الكتاين الضمادة
 حال ويف.  قماش إىل الغزل وحتويل غزل إىل الكتانية
 صناعة يف النشاطات تلك من واحدة كل ظهرت

 بني املضافة القيمة مكان رؤية املمكن فمن خمتلفة،
 خالهلا يرتفع واليت النهائي والنسيج القطن زراعة مرحلة

 .االستعمال
 

 ثانوية منتجات 41
 الدويل الصناعي التصنيف مثل الصناعة تصنيفات 28-43

 أنواع أهنا على أساسي بشكل الصناعات حتدد ،املوحد
. منوذجي بشكل إنتاجها يتم اليت اخلدمات أو السلع
 ، الصناعات من أكثر منتجات فهناك ، ذلك ومع
 املنتجات بعض فإن األسباب، أنواع كافة أجل ومن
 .متعددة صناعات يف صناعتها يتم رمبا

 عدد حتديد أجل من املؤسسة مفهوم طرح مت وقد 28-44
 مع للتكامل السماح أجل من وحدة لكل املنتجات
 فإن املبدأ، حيث من و. الرئيسية اإلنتاج إحصاءات
 ولكن الواحد املوقع يف فقط واحد منتج تقدم املؤسسة
 فمن التطبيق أثناء بأنه القومية احلسابات نظام يعرتف
 التفاصيل تلك مثل إىل اإلنتاج فصل املمكن غري

 املؤسسات من العديد أن حقيقة مع التعامل و. القليلة
 لفكرة أساسي مبدأ هو واحد منتج من أكثر تنتج

 . املتطابقة املخرجات املدخالت مصفوفة حساب
 

 مؤسسي قطاع أو الصناعة قبل من  تصنيفها المعاد المضافة والقيمة المتوسط االستهالك - تابع 4 - 78 الجدول
 ال اليت املؤسسات  األسر إمجايل

 وختدم للربح هتدف
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 املنتجات استخدام 

 واخلدمات حسب التصنيف املركزي للمنتجات  البضائع                        
 االستخدامات  إمجايل                 

 (0)الزراعة ، الغابات ، منتجات األمساك .  1 3 2 5 0 0 1 3 0 0 0 4 88
 ( 1)املواد اخلام واملعادن . 2 4 4 8 1 1 0 8 0 0 0 8 217
 ( 4 – 2)التصنيع . 3 36 38 24 6 6 8 32 19 0 6 25 990
 (4)البناء   - 4 9 7 16 2 7 0 1 0   0 1 40
 (6)التجارة ، اإلسكان ، الطعام والشراب ،خدمات النقل   -4 4 4 1 0 0 0 4 0 0 6 119
 باستثناء العقارات(7)املالية والتأمني   - 6 4 17 77 1 1 0 0 2 3 5 104
 (73-72)اخلدمات العقارية ؛ وخدمات اإلجيار واالستئجار . 7 7 10 12 1 1 0 0 0   0 0 47
 ( 8)خدمات األعمال واإلنتاج . 8 13 24 72 2 7 0 2 1 7 16 222
 (93 – 92)اخلدمات العامة واالجتماعية . 9 21 8 71 3 7 0 0 0 0 0 34
 (99 – 94)خدمات أخرى . 10 1 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 10
 (91)اإلدارة العامة . 11 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 اإلمجايل . 14 104 118 777 17 12 9 40 27 9 20 115 1883
 إمجايل القيمة املضافة . 17 76 40 176 14 15 11 37 14 12 80 155 1721
 إمجايل الناتج .  28 106 348 748 32 77 20 87 42 21 100 720 3604
 املوظفني تعويضات 49 98 18 11 11 1 7 0 3   11 1140
 الدخل املختلط  إمجايل         7 30 14 9  61 61
 العامل التشغيل فائض إمجايل 17 10 72 3 7 3 0 0 1 80 84 442
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 والواردات اإلنتاج على اإلعانات من األقل الضرائب 0 1 1 1 1 0 0 0 1- 0 1- 48
 الثابت املال رأس إهالك 17 10 72 3 7 4 3 0 0 14 77 222
 خمتلط الدخل منه         4 3 0 1 0 8 8
 املختلط الدخل صايف         3 27 14 8  57 43
 فائض التشغيل  إمجايل 0 0 0 0 0 2 0 0 2   61 238

 
 

  املخرجات املدخالت جداول إنتاج إىل احلاجة من  الدافع 28-44
 املنتجات وجود هو واالستخدام العرض جداول  من

 احلال هو كما الصناعات أعداد تساوت حال ويف. الثانوية
 منتج فقط تنتج صناعة كل كانت واذا املنتجات، يف

 خيص فيما العرض جلدول حاجة هناك تكن فلن واحد،
 خانات إمجايل عدديا تتساوى وسوف احمللي، االقتصاد
 تكون وسوف املنتجات صفوف إمجايل مع الصناعات
 و. األصل يف صنفت كما مربعة اإلنتاج عوامل مصفوفة
 وراء من القصد فإن آخر، مكان يف مذكور هو كما

 والعمل الشركات، باألحرى أو املؤسسات استخدام
  واالستخدام العرض جداول يف ما حد إىل مفصل مبستوى
 و. استخدامه ميكن  معقول حنو إىل املوقف من لقرب ،هو
 . حتمياً  ذلك مع الثانوي اإلنتاج بعض يبقى

 
 الثانوي اإلنتاج من أنواع ثالثة هناك 28-46

 
 للمنتج هلا عالقة ال اليت املنتجات تلك وهي: تابعة منتجات. أ

 تاجر األمثلة بعض وتضمن.  التكنلوجيا الناحية من االساسي
 املقام يف يستخدمهم الشاحنات من أسطول لديه كبري جتزئة
 يعرض األحيان بعض يف ورمبا خاصة أغراض أجل من األول

 من جزءاً  يستخدم الذي املزارع و أخرى، لوحدة النقل خدمات
 أو وصول طرق تبين اليت التعدين شركة أو قافلة، كموقع أرضه
 . هبا العاملني أجل من إقامة أماكن
 وقت يف تقدم اليت املنتجات تلك وهي: مشتقة منتجات. ب

 له، تابع منتج أنه على اعتباره ميكن  ولكن آخر منتج مع واحد
 . عالية أفران بواسطة إنتاجه يتم الذي الغاز املثال، سبيل على
 وقت يف أنتاجها يتم اليت املنتجات وهي: مشرتكة منتجات. ج

 سبيل على)  تابع منتج بأنه القول ميكن ال آخر منتج مع واحد
 (.واجللد البقر حلم املثال
 

 واالستخدام العرض جداول تقليص أجل من احتماالن ويوجد
 إظهار هو األول. فردية خمرجات مدخالت مصفوفة إىل

 فقط؛ املنتجات حيث من املخرجات املدخالت مصفوفة
 من املخرجات املدخالت جدول إظهار هو اآلخر واالحتمال

 .الصناعات حيث

 
 التابعة المنتجات تخصيص إعادة 51
 
. الثانوية املنتجات من للتخلص أساسيان منوذجان يوجد 28-47

 مصفوفة من املعلومات تطبيق خالل من كالمها ويأيت
 خفضها أجل من وذلك العرض مصفوفة على االستخدام

 تعد فلن ذلك، إمتام وفور. بعيد حد إىل قطرية مصفوفة إىل
 يتم ولن مفيدة معلومات على حتتوي العرض مصفوفة
 يتم ما هي املنقولة االستخدام ومصفوفة. ذلك بعد عرضها
 .املخرجات املدخالت مصفوفة أهنا على إليها الرجوع

 
 فيثبت طريقة، بأبسط منتج تلو منتج مصفوفة اشتقاق عند 28-48

. تغيري دون االستخدام ملوصوفة الربيعي النهائي الطلب
. تغيري إىل حتتاج ولن باملنتج الطلب عن بالفعل تعرب وهي

 الوسيط االستهالك أجزاء تغيري إىل حاجة هناك وتكون
 الصناعة الصناعي البعد من ، للمصفوفة املضافة والقيمة

 بالفعل املصفوفة صف إمجايل ويوضح. واحد منتج إىل
 من التمرين فيتكون ولذلك الصحيح املنتج إمجايل

 خالل من آخر إىل عمود من ختصيصها معاد مدخالت
. التكنلوجي بالنهج يسمى ما وهذا. املوجود اإلمجايل صف

 والعمالة الوسيط االستهالك طلب حتديد يتم أنه ويفرتض
 . املصنعة املنتجات خالل من األموال ورؤوس

 
 طريقة أبسط يف صناعة تلو صناعة مصفوفة اشتقاق عند 28-49

  االستخدام ملصفوفة املضافة القيمة جزء فيكون ممكنة،
 وليس فقط الوسيط االستهالك تشكيل تغيري ويتم ثابتاً 

. يتغري سوف املخرجات مستوى أن بسبب وذلك اإلمجايل
 إعادة مت اليت البنود أحد هو التمرين هذا فإن وهكذا،
 وعلى. األعمدة بني وليس الصفوف بني ختصيصها
 املتعلق الربع فإن منتج، تلو منتج حالة من العكس
 املطلب يوضح وسوف يتغري سوف النهائي باملطلب
. نفسها املنتجات وليس للمنتجات الصناعة بتزويد املتعلق
 أنه ويفرتض. املبيعات أسلوب تنظيم بطريقة هذا ويسمى
 منط فان الصناعات، من لواحدة الناتج مستوى لوتغري

 .  ".نفسها تزال ال املبيعات
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 تكنولوجيا اإلنتاج تكنولوجيا الصناعة صيغة املعامل جدول االستخدام 
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 014 11016 110 11010 015 1017 1 110 ( 1)املواد التعدينية والتعدين؛ الكهرباء والغاز واملياه 2
 6018 66217 6117 62618 7017 7617 67 625 (4-2)التصنيع  3
 510 110 411 111 714 015 5 1 (4)اإلنشاء 4
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 (6)النقل 
65 7 715 114 6511 711 6517 718 

 411 7611 411 7611 714 111 5 76 ( 73-72منقوصا منها  7)التأمني والتمويل  6
خدمات العقار، وخدمات التأجري والعقود اإلجيارية  7
(72-73) 

15 1 018 015 1510 110 1510 110 

 1118 2017 1112 2017 518 718 17 20 (8)خدمات اإلنتاج واألعمال  8
 010 110 010 110 010 011 0 1 (93-92)خدمات عامة واجتماعية  9
 010 10 010 110 010 011 0 1 (99-94)خدمات أخرى  10
 010 010 010 010 010 010 0 0 ( 91)إدارة عامة  11
 8617 117612 8214 117516 47 61 10 1177 اإلمجايل 

 11512 27017 11416 27114 52 71 118 278 إجمالي القيمة المضافة
 707 1862 707 1862 100 100 708 1861 إجمالي اإلنتاج 

 
 افرتاض كانت سواء االفرتاضات، تلك من كل 28-40

 كما جداً  مبسطة املبيعات هيكل افرتاض أو التكنولوجية
 ولكنها املمارسة، أثناء عمومية أكثر هنجاً  استخدام جيوز
 حد إىل قليلة بتفاصيل افرتاض كل فحص يف أوالً  تفيد
 .ما
 
 

 المنتج تلو المنتج جداول
 

 منتج مصفوفة اشتقاق خالهلما من ميكن طريقتني توجد 28-41
 :كالتايل ومها منتج، تلو
حيث ان كل صناعة لديها  الصناعة تكنولوجيا افرتاض. أ

وسائلها املعينة اخلاصة لإلنتاج بصرف النظر عن تشكيلة 
 . املنتجات

افرتاض تكنولوجيا املنتج حيث يتم إنتاج كل منتج . ب
 . بطريقة خاصة به بغض النظر عن مكان إنتاج الصناعة

 بعض خالل من االفرتاضات تلك شرح السهل ومن 28-42
 عرض يتم 14.12 اجلدول من العلوي اجلزء يف. األمثلة
 املصنعة للمنتجات وحدات 6 تنتج كما الصناعة تركيب

 14.12 اجلدول من السفلي اجلزء ويف(. 208 خبالف)
 عرض يتم ،28.3 اجلدول أنه على تقدميه يعاد الذي

 ذلك تقدمي ويعاد. واإلنشاء للصناعة الضرورية املدخالت
 ويعرب. 28.4 اجلدول يف رقميني عمودين أول يف

 نسبة شكل على ذلك عن التاليني الرقميني العمودين
 إنشاء وحدة حتتاج املثال، سبيل فعلى ذلك، ومع. مئوية

 وحدة 0.102 و زراعية منتجات وحدة 0.038

 أية اإلنشاء تستخدم وال. وهكذا اخلام واملعادن للتعدين
 خام ومعادن تعدين وحدة 0.004 و زراعية، منتجات
 . وهكذا

 
 6 بإنتاج املتعلقة التكاليف اقتطاع الضروري من أنه 28-43

 غلى وإضافته اإلنشاءات عمود يف املصنعة للسلع وحدات
 تلو منتج مصفوفة إنشاء اجل من وذلك  التصنيع عمود
 من بدالً  املنتجات عرض األعمدة تعيد سوف و. منتج

 .التابع اإلنتاج لكافة التمرين هذا إمتام عند الصناعات
 

 تكنولوجيا الصناعة  افتراض
عامل يعرض 28-44

ح
 من واليت املصنعة املنتجات إنتاج مت كيف امل
 يتم أن يصادف اليت الصناعة على تعتمد أن املفرتض
. الصناعة تكنولوجيا افرتاض مبوجب وذلك فيها، أنتاجها
 الستة الوحدات ختصيص إعادة يتم ذلك،فلكي ومع

 عمود إىل والتشييد البناء صناعة من املصنعة للمنتجات
)  فقط املصنعة للمنتجات حالياً  اليه يشري سوف والذي

 فقط( احلاضر الوقت يف األخرى التابعة املنتجات متجاهالً 
 معدالت إضافة يتم حيث مشتقة املدخالت من جمموعة
 عمود من واملقتطع التصنيع عمود إىل مرات ستة اإلنشاء
 الرقمية األعمدة يف ذلك نتائج عرض يتم و. اإلنشاء
 .28.4 اجلدول من والسادسة اخلامسة

 
 المنتج تكنولوجيا افتراضات

عامالت تعرض 28-44
ح
 وهي الصناعية املنتجات إنتاج يتم كيف امل

 املكان عن النظر بغض تصنيعها مت اليت الصناعات تلك
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 افرتاض مبوجب وذلك فيه، إنتاجهم مت الذي الفعلي
 ختصيص إعادة يتم كي احلالة، تلك ويف. املنتج تكنولوجيا

 يتم اإلنشاء، صناعة من صناعية منتجات وحدات ستة
 فيها مت مرات 6 تعادل املدخالت من جمموعة اشتقاق
 من اقتطاعه ومت التصنيع عمود إىل التصنيع معامل إضافة
 الرقميني العمودين يف النتاج تعرض و. اإلنشاء عمود
 . 28.4 اجلدول من والثامن السابع

 
 هذا مبوجب تنشأ اليت املشكلة مالحظة اهلام من 28-46

 تكنولوجيا افرتاض استخدام يتم عندما أنه وهي.االفرتاض
 املصنعة الصناعية املنتجات تستخدم أن فيحفرتض الصناعة،
 أية فعلياً  تحسجل ال ذلك، ومع. الطعام من قليلة كمية

 و اإلنشاء صناعة يف استخدامها يتم كما زراعية منتجات
 املسجلة املدخالت من املدخالت تلك خصم فإن لذلك
 ميكن ال و. سليب قيد إىل يؤدي باإلنشاء يتعلق فيما
 تكنولوجيا افرتاض مبوجب السلبية املدخالت عرض

 و السلبية، املدخالت منطقياً  تستحيل حيث. الصناعة
 من بدال الصناعة افرتاض استخدام لصاحل حجة تلك

 . املنتج افرتاض
 

 صناعة تلو صناعة جداول
 

 خالل من فقط منتج تلو منتج مصفوفة اشتقاق ميكن 28-47
 كالتايل ومها طريقتني

مبيعات املنتج الثابت حيث يفرتض أن تعتمد إعادة . أ
ختصيص مطلب املستخدمني على املنتج و ليس على 

 . الصناعة من مكان بيعها
تكوين مبيعات املنتج الثابت حيث يفرتض أن . ب

املستخدمني دائمًا ما يطلبون نفس تشكيلة املنتجات من 
 . صناعة ما

 
 28.4 للجدول  مماثل جدول تقدمي عدم من الرغم وعلى 28-48

 متشاهباً  إنشائها يكون حيث ، الصناعة تلو للصناعة
 صفوف خالل من  املدخالت يعرض لكنه و ومباشراً 
 .األعمدة إسقاط من بدال االستخدام جداول

 
 نقل الضروري من الصناعة تلو الصناعة يبني جدول خللق 28-49

 عمود من املصنعة للمنتجات الست الوحدات استخدام
 اإلجراء هذا استكمال ومع. اإلنشاء عمود إىل التصنيع
 الصناعات الصفوف ستمثل الثانوي اإلنتاج مناحي لكافة
 .للمنتجات متثيلها من أكثر

 
 ثابت منتج مبيعات تكوين

 اإلنشاء صف إىل التصنيع صف من نسبة توزيع  يتم 28-60
 من احلالة هذه يف التصنيع، صف يف النسبة مستخدماً 

 و املصنعة بالسلع املتعلقة الستة الوحدات توزيع اجل
 و. اإلنشاء صف إىل اإلنشاء صناعة قبل من املقدمة
 سلبية مدخالت على حتتوي لن املصفوفة تلك فإن لذلك

. 
 

 ثابتة صناعة مبيعات تكوينات
 املصنعة بالسلع اخلاصة الستة الوحدات توزيع إعادة يتم 28-61

 من اإلنشاء صف إىل اإلنشاء صناعة قبل من واملقدمة

 و. اإلنشاء صف يف اليت النسبة مستخدماً  التصنيع صف
 . سلبية عناصر على املصفوفة تلك حتتوي أن ميكن

 
 استخدامه يتم كي النموذج اختيار

 .املخرجات املدخالت جملمع متاحة اختيارات أربعة توجد 28-62
أن منوذج منتج تلو منتج يستخدم افرتاض تكنولوجيا . أ

 . املنتج
 تكنولوجيا افرتاض منتج، تلو منتج منوذج يستخدم أن. ب

 .الصناعة
 تكوين افرتاض منتج تلو منتج منوذج يفرتض أن. ج

 .ثابت منتج مبيعات
أن يفرتض منوج صناعة تلو صناعة تكوين مبيعات  .  د

 . صناعة ثابتة
االختيارين أ و د يف مدخالت  من كلجيوز أن يتسبب   و

 و ب االختيارين من كلسلبية، بينما ال ميكن أن يسببها  
 .ج
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 منتج تلو منتج مخرجات مدخالت لمصفوفة نموذج: 7816 جدول
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 وجداول صناعة تلو صناعة جداول من كل جتميع جيوز و 28-63
 التحليلية للوظائف يصلحون أهنم كما. منتج تلو منتج

 منتج مصفوفة استخدام املثال،يفضل سبيل على. املختلفة
 و. تام بشكل األسعار مؤشرات ثبات لضمان منتج تلو
 من وذلك فائدة أكثر صناعة تلو صناعة جدول يكون رمبا
 من الرغم على و. العمل سوق تساؤالت بني الربط أجل
 منتج جداول على تقليدي، بشكل الفائدة، من كثري تركيز
 خالل من كبري جبزء مصحوب ذلك فإن منتج، تلو

 التفاعالت أن كما. األساسية للتكنولوجيا االنتباه
 متزايد بشكل جلبت قد املختلفة للصناعات االقتصادية

 .صناعة تلو صناعة جداول يف أكثر فائدة
 

 ُمولدة نماذج
 فردي اسلوب أي استخدام يتم ال العملية، املمارسة يف 28-64

 لنوع املعرفة وفق ذلك يت ان ينبغي بل ،. نفسه تلقاء من
 اعتمدت سواء بصددها حنن اليت الصناعة أو املنتج

 شيئاً  على املنتج اعتمد أو التحويل إجراءات على الصناعة
  بطريقة التابعة، املنتجات بعض معاملة وجيوز. مالئمة أكثر
 أنه حقيقة من الرغم على أخرى بطريقة واآلخرين واحدة
 .سلبية قيماً  مبدأي بشكل أحياناً  تظهر رمبا

 
 عدد على املتنوعة النماذج بني التنوع مدى يعتمد وسوف 28-64

 اإلنتاج مدى اخلصوص وجه على تشمل العوامل، من
 الدرجة توزيع إعادة يتم وعامة،. العرض مصفوفة يف التابع
 التابع، لإلنتاج املنخفضة الدرجة وبالتايل للتفكك األعلى
 األقرب واملخرجات املدخالت جداول تشبه وسوف
 الدول بعض تفضل كما. واالستخدام العرض جداول
 جداً  املفصلة واالستخدام العرض جبداول العمل بالفعل،
 . إطالقاً  املتجانسة اإلنتاج جداول وليس

 
 28.6 جداول فتعرض الالزمة، االختالفات توضح وكما 28-66

 يف واالستخدام العرض جداول حتويل نتائج 28.7 و
 منتج تلو منتج مصفوفة إىل أواًل، عشر، الرابع الفصل

 فإن ومن فقط الصناعة تكنولوجيا افرتاض مستخدما
 مبيعات تكوين تستخدم صناعة تلو صناعة مصفوفة
 .املنتج

 
 التحويل أجل من الالزمة البيانات قاعدة

 
 مدخالت جدول بإنتاج يتعلق فيما االنطالق نقطة 28-67

  واالستخدام العرض جداول من اثنني هي متناظر خمرجات
 حساب أن حىت. الرئيسية األسعار حسب منهما كل

 خطوة هي األساسية األسعار حسب االستخدام جدول
 واملالحظات الرئيسية اإلحصاءات عن بعيداً  واحدة
 املخرجات املدخالت جداول أن حقيقة مدعماً  الفعلية،

 . مباشرة متبعة لظاهرة جتميع وليست حتليلية، مناذج هي
 

 جدولني إىل االستخدام جدول فصل فن ذلك، على عالوة 28-68
 املتعلقة العناصر إحدامها يوضح الرئيسية، األسعار وفق

 املتعلقة العناصر اآلخر يوضح بينما احمللية باملنتجات
 الالزمة اإلحصائية االحتياجات طلب ويكثر. بالواردات

 يف املعقولة باملرونة النتائج تسمح ولكنه الفصل ذلك ملثل
 حول الطلب لتأثري حر بتحليل وتسمح الواردات معاجلة
 . األجانب املوردين ومن املقيمني املنتجني من املوارد

 
 الكبرية املرونة هي الواردات مع للتعامل الدقيقة والطريقة 28-69

 النظم بعض يف و. كذلك اخليارات من عدداً  يتاح حيث
 ولذلك فقط اهلامة املنتجات بعض استرياد يتم االقتصادية،

 الواردات باقي من" التنافسية غري" الواردات تلك فصل فإن
 .معينة فائدة بشأن يكون رمبا

 التفاصيل درجة هو دقيقة اعتبارات يتطلب آخر وموضوعاً  28-70
 ذلك يعتمد ورمبا. واملنتج الصناعة لتصنيفات املأمولة
 ونوع اإلحصائي للمكتب املتاحة املصادر على بتفاوت

 .النتائج يف عمله يتم كي االستخدام
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 االجتماعية المحاسبية مصفوفات1 د
 

 مصفوفة شكل في الحسابات تسلسل عن التعبير1 1
 وصول جبهة واملتعلق االستخدام جدول من جزء يوضح 28-71

 شكل يف اخلدمات و السلع حلساب واحداً  جانباً  املنتج،
 سلسلة أهنا على عنها التعبري ميكن ذلك، ومع. مصفوفة



 نظام الحسابات القومية
 

 

 الوسيط، لالستهالك  منها واحدة: فرعية جداول من
 تكوين أجل من وأخرى النهائي، لالستهالك وواحدة
 تتعلق ورمبا. الصادرات أجل من وواحدة األموال رؤوس
 حساب واستخدام اإلنتاج حلساب الثانوية العناصر تلك

 على العامل بقية وحساب املال رأس وحساب الدخل
 اجلانب مشابه حنو على العرض جدول ويعرض. التوايل
 كتابته ميكن ولكن واخلدمات السلع حساب من اآلخر
 حبساب تتعلق منها واحدة فرعيني، جدولني أنه على أيضاً 
 العامل ببقية األخرى تتعلق بينما( املنتج) اإلنتاج

 كتابة خالل من 28.8 اجلدول ويظهر(. الواردات)
 بشروط رأسي العرض وجدول أفقي بشكل العرض جدول
 الصفوف وتدل. هبا املتعلقة واحلسابات اجلداول تلك

 تلك وتدل اإلمجايل االقتصاد على ي املبوبة واألعمدة
 . العامل بقية على ر أهنا على املبوبة واألعمدة الصفوف

 
 عرب اإلمجايل تساوي يف الصيغة تلك جاذبية وتكمن 28-72

 واخلدمات، السلع حساب أجل من الصفوف من جمموعة
 تطابق يوجد وال. اإلمجايل حتتوي اليت األعمدة مع

 اإلنتاج، حساب أجل من الصفوف من لثانية للمجموعة
 إدخال وميكن. املتناول يف إجياده الصعب من ليس ولكن

 من ثالثة جمموعة يف املضافة القيمة أجل من املدخالت
 ويف. الوسيط االستهالك حتت مدخالت مع الصفوف

 حلساب االعمدة اسفل يف اجملموع فإن الطريقة تلك
 لنفس الصفوف هناية يف للمجموع يساوي االنتاج
 من حالياً  متطابقة غري ثالثة جمموعة يوجد ولكن. احلساب
 القيمة  أن وحيث.  املضافة القيمة تشمل الصفوف
 األويل، الدخل حساب نصيب إىل هنائياً  ترحل املضافة
 أهنا على الصفوف من الثالثة اجملموعة تبويب فيمكن كما

28.9  . 
 

 إدراج مت الصفوف، من الثالثة احملموعة هذه لتتطابق إذاً، 28-73
 اإلنتاج حساب أعمدة بني االعمدة، من ثالثة جمموعة
 كما الدخل، حساب باستخدام املختصة األعمدة وتلك
 من ثالثة جمموعة  تقاطع عند امللكية حساب إدراج ميكن

 واألعمدة الصفوف من رابعة وجمموعة واألعمدة الصفوف
 أهنا حيث األويل الدخل ميزانية لعرض إدراجها مت اليت
 إدخال ميكن. الدخل حلساب الثانوي التوزيع يف تظهر

 خالل من واألعمدة، الصفوف من متتابعة جمموعات
 احلسابات نتائج تغطية يتم أن إىل الطريقة، هبذه املتابعة
 .28.10 اجلدول يف كما الكاملة

 
 طريق عن املدفوعات، ميزان من املوازنة قيود عرض ميكن 28-74

 على اإلمجايل، االقتصاد جانب إىل العامل لبقية املدخالت
 .28.9 اجلدول يف 41- املثال سبيل

 
 عرض اجل من  28.10  اجلدول مد أيضاً  املمكن ومن 28-74

 ومن. 28.11 اجلدول يف كما العمومية امليزانيات اندماج
 اجل من األويل للجدول السابق الصف يقدم ذلك أجل
 وأوهلا. أسفلها صفوف وثالثة االفتتاحية امليزانية عرض

 األصول، حساب حجم يف األخرى للتغريات املدخالت
 امليزانية هو وآخرها التقييم إعادة حبساب ثانيها ويتعلق
 للجدول لتسويتني حاجة وهناك. اخلتامية العمومية
 رأس استهالك بندب منها األوىل التسوية تتعلق. 28.6
 حساب أجل من الصف من نقله مت والذي الثابت املال
 يف ووضعها اإلنتاج حساب أجل من والعمود املال رأس

 حبساب اخلاص والصف املال رأس حبساب اخلاص العمود
 الثانية التسوية تقوم بينما. سلبية عالمة مع ولكن اإلنتاج
 الصفوف من األوىل اجملوعة مع املال رأس حساب بتقسيم

 ولكن احلساب يف البنود كافة تغطي كي واألعمدة،
 رؤوس تكوين إلمجايل املنتج تفاصيل الثانية اجملموعة تغطي
 لألصل األصول حساب من جزءاً  تكون وبالتايل األموال
 .املالية غري

 
 العمومية امليزانية مبدخل بدءاً  االعمدة، اسفل وبقراءة 28-76

 القيمة تلك املثال، سبيل على الثابتة، لألصول االفتتاحية
 منها منقوصاً  األموال، رؤوس تكوين قيمة هلا مضافاً 
 يف أخرى تغريات هلا مضافاً  الثابت، املال رأس إسهالك
 مع تتساوى التقييم، إعادة بنود غلى إضافة األصول حجم
 املالية األصول أجل ومن. اخلتامية العمومية امليزانية قيمة

 .موجوداً  التطابق يبقي املالية املطلوبات منها منقوصا
 

  المصفوفة توسيع1 7
 

 واألعمدة الصفوف ترتيب وإعادة مد املمكن من 28-77
. البعدين كال يف بثبات ذلك إجناز يتم أن شرط للمصفوفة

 تسلسل ترتيب إىل االنضمام بتاتاً  الضروري غري ومن
 مد وميكن. هناك املوضحة التفاصيل درجة أو احلسابات
 أهنا على توثيقها يتم أن أو املتضمنة التجارية املعامالت
 . حتديدها يتم اليت املؤسسية الوحدات من جمموعة

 
 مصفوفة شكل في واالستخدام العرض جدول 7811 الجدول
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 مدخل من الثابت املال رأس إستهالك حتويل مثال 28-78
 سليب مدخل إىل للحساب واحد جانب على إجيايب
 صيغة استخدام كيفية يوضح اآلخر، اجلانب على

 . األصول حسابات ربط لتعزيز املصفوفة
 

 للبنود بديلة تصنيفات تشمل أن أيضاً  املمكن ومن 28-79
"  يسمى صف إدراج ميكن املقال، سبيل على. الرئيسية

 الطعام إىل احلاجة كم موضحاً " اإلنسانية االحتياجات
 األسر من جمموعة كل اجل من ذلك على وما واملنازل
 الستهالك الوظيفي التصنيف على معتمداً  املعيشية،
 من جمموعة تصنيف إعادة وميكن. املعيشية األسر

 لإلنفاق املخصص العمود يف االحتياجات
 األسر وجمموعة املنتج خالل من االستهالكي،

 .املعيشية
 

 الظهار يكون قد املصفوفة يف التوسع من ومزيد 28-80
 التدفقات تتحرك اين، وايل  اين من تفاصيل

  وايل من امللكية ودخل كالتحويالت
 

 اليت املرونة بنود يف فعالية أكثر اإلضايف التوسع ويكون 28-81
 احلسابات تفاعل عرض وأثناء يشملها، أن املمكن من
 أخرى، ناحية ومن. ختطيطي أسلوب ويف ميثاق يف

 . املصفوفة لعرض عيوب أيضاً  فهناك
نص توضيحي يصف كل عنصر من العناصر  بدون.  أ

جيداً  ادراكاً لديه  يكونعلى القارئ أن  جيبالرئيسية، 
 املدخالت تفسري اجل من القومية احلسابات بنظام
دائمًا  اجلدولهذا   مثلوحيتوي . اجلدولب يف ميةالرق

الكثري من املسافات البيضاء واليت تعين أهنا طريقة غري 
 . فعالة لعرض كمية كبرية من البيانات

وعموماً، تستخدم صيغة املصفوفة بشكل أفضل لشرح  
تكوين احلسابات املقدمة مع خاليا فردية أو جمموعة 

 .من اخلاليا متبعاً صياغة تقليدية أكثر
 

 فصل األسر المعيشية 1 7
 

 اجل من احلسابات لتسلسل احملاسبة مصفوفة توسع 28-82
 املعتادة الصيغة هي املفككة املعيشية األسر دمج

 احملاسبة مصفوفة أهنا على املعروفة التابعة للحسابات
 حماسيب تكوين خلف وتتحرك(. SAM)  القومية
 غلى الدخل لتوزيع املالحظات على يعتمد صارم

 على يعتمد أن ميكن والذي املعيشية األسر جمموعات
 بعض ويف.  املصروفات ومعاينة املعيشية األسر دخل

 واملشكلة،. فردية معاينة على يعتمد ذلك فإن األحيان

 قطاع يف والعشرين الرابع الفصل يف شرحها مت كما
 نظام يف الدخل تدفقات أن هي املعيشية، األسر

 أو موظفني كانوا سواء باألفراد يتعلق القومية احلسابات
 بينما التحويل مستلمي أو امللكية لدخول مستقبلني
بالضرورة  يصعب. املعيشية باألسر املصروفات تتعلق

وضع خريطة األفراد لألسر املعيشية، كما أهنا تعتمد 
. ملدى أكرب أو أقل على جمموعة من االفرتاضات

وتعتمد أية حتليالت حول كيفية تأثري السياسات 
احلكومية يف األسر املعيشية وتأثريها على استهالكهم، 

 .   اخلرائطهذه  مثلعلى عمل رسم 
 حسابات أجل من القومية المحاسبةمصفوفة 41

 العمل
 حالة  يف مفيدة القومية احملاسبة مصفوفة تكون 28-83

  وتشكيلة مستوى توضح العمل،حيث حسابات
 احملاسبة مصفوفة نظام يقدم ما وغالباً . والبطالة العمالة
 طريق عن املوضوع، هذا حول إضافية معلومات القومية

 رمز طريق عن العاملني لتعويض الفرعية التقسيمات
 من كال مع الفرعية التقسيمات تلك وتتطابق. املوظف
 يف موضح هو كما الصناعة، قبل من العمالة استخدام
 من العاملة القوى وعرض واالستخدام، العرض جدول
 كما االجتماعية، االقتصادية الفرعية اجملموعات قبل
 لألسر األويل الدخل حساب توزيع يف موضح هو

 ليس املصفوفة تعرض أن ذلك يشمل و. املعيشية
 بل وحسب، املتنوعة للمنتجات واالستخدام العرض
 املتنوعة للتصنيفات واالستخدام العرض أيضاً  تعرض
 . العاملة القوى خدمات من

 
 األسر بني للعالقة شاملة صورة على حنصل وكي 28-84

 حتتاج فسوف العاملة، القوى وسوق املعيشية
 :املعلومات من التالية للمجموعة

سندات متعددة حتت تدفقات مصفوفة احملاسبة . أ
القومية، مثل احلجم وتكوين الكثافة السكانية من 

شاملًة القوة ) خالل جمموعة من األسر املعيشية 
 . وسعة اإلنتاج من قبل الصناعة( العمالية الكامنة

 على احلصول يف احلرة، املهن أصحاب يأمل ورمبا. ب
 املثال، سبيلعلى ) األسهم امتالك حول معلومات
 إىل إضافة( املعمرة االستهالكية السلع و الزراعية األرض

 . املالية واألصول املطلوبات حول املعلومات
 غري االجتماعية االقتصادية املؤشرات أن كما. ج

 معدل و املتوقع العمر متوسط مثل املتعلقة، النقدية
 املسربة الغذائية واملواد البالغني وثقافة األطفال وفيات
 وكذلك( عامة) والصحة التعليم مرفقات يف الدخول
 راجع)  املعيشية األسر جمموعة قبل من السكين الوضع
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 املتحدة األمم( واجتماعية سكانية إحصائيات نظام حنو
1974) 

بعض إعادة التسيري مثل التحويالت االجتماعية . د
 . عينياً من قبل جمموعات من األسر املعيشية

 
تسفر مقارنة دخول القوى العمالية لكافة املوظفني كما  28-84

هو موضح يف مصفوفة معدالت األجر وكذلك القوى 
العمالية الكامنة وفق نوعية الشخص وجمموعة األسر 

 يعطي، "(كامل الوقت"موضح يف معادالت ) املعيشية 
تفصيلية حول تكوين البطالة ومؤشر كلي  معلومات

واليت تتماسك ، "( تبطالة معادالت كامل الوق)
 الكلي االقتصاد مؤشرات مع وعددياً، مفاهيمياً 
اشتقاقها أيضًا من إطار عمل  ميكن واليت األخرى،

 . مصفوفة احلسابات االجتماعية
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 مصفوفة شكل في الحسابات تسلسل في التدفق حسابات 10-78 جدول
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 مصفوفة شكل في العمومية الميزانيات شامالً  لحسابات تسلسل: 78111الجدول

الموازنة العامة المفتوحة
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 األخرى واالمتدادات التابعة الحسابات: والعشرين التاسع الفصل
 مقدمة – أ

 لدقة نظراً  كبري جزء يف التكامل تام احلسابات تسلسل يعد 1 – 29
 عحرضت اليتبادئ توجيهية  امل أن غري. احملاسيب النظام وصرامة

. تغيري دون تتبع أن بالضرورة ينبغي ال السابقة الفصول يف
 يتمتع أنه حيث القومية احلسابات نظام يف كبرية قوة هناك
 كبري قدر استخدام ميكن حبيث الكفاية فيه مبا حمكمة بصيغة
 متكاملة مندجمة، احلسابات تظل حبيث تطبيقه عند املرونة من

 الفصل هذا من اهلدف إن. داخلها يف وثابتة ، اقتصادياً 
 . املرونة تطبيق فيها ميكن اليت الطرق بعض توضيح

 
 الوظيفية التصنيفات – 1
 ان الكتاب، هذا من سابقة فصول عدة يف الحظنا كما 2 –29

 غاية هي ما سؤال عن اإلجابة إىل شراؤه مت مما االنتقال
 لنظام التحليلية القدرة اىل وايف بشكل إضاف التكاليف
 السؤال هذا على لإلجابة الطرق وإحدى.  القومية احلسابات
 طحرح قد و. واملصاريف للنفقات الوظيفية التصنيفات استخدام
 ال مما. الفصل هذا من ب اجلزء يف الوظيفية للتصنيفات وصف
 األساسية النقاط من الوظيفية التصنيفات هذه أن فيه شك
 منها االستفادة ميكن بداية نقطة ومتنح القومية احلسابات لنظام
 . التابعة احلسابات أنواع لبعض

 
  الرئيسي القطاع حسابات  - 7

 وعلى املنتج حسب على التصنيفات استخدام من بدالً  29.3
 للمنتجات املركزي التصنيف) الصناعية  ألنشطةا حسب

CPC األنشطة لكافة الدويل املعياري الصناعي التصنيف أو 
 ، لكليهما املعياري النظام حسب على( ISIC االقتصادية

 اختيار املفيد من سيكون التسلسل، من املستوى ونفس
 خاصة أمهية ذات الصناعات أو املنتجات من جمموعة
 هنا االختيار يكون رمبا. رئيسي كقطاع هنا احملددة ، لالقتصاد
دداً   زراعي حمصول على الرتكيز املثال سبيل على للغاية، حمح
 كافة مثل ذلك من أعم يكون أو املعادن، إنتاج أو واحد
 ، أخرى حالة ويف. األول املقام يف السياحة ختدم اليت السلع
 بالرتكيز واالستخدام العرض جداول من جمموعة مجع ميكن
. األخرى والصناعات املنتجات وجتميع الرئيسي القطاع على
 ق بل من النشاط مزاولة تتم يتم عندما احلاالت بعض ويف

 و التوسع أن املمكن من ، نسبياً  كبرية أو صغرية مؤسسات
 و. أيضاً  الرئيسي للقطاع احلسابات من كاملة سلسلة جتميع
   جـ الفقرة يف األساليب هذه شرحت قد

 
  التابعة الحسابات - 7
. التابعة احلسابات وهو أال للمرونة وأعم أمشل منوذج هناك 4 –29

 أهنا بيد املركزي بالنظام مرتبطة فإهنا امسها، من يظهر كما
 بالرغم لكن تابعة، حسابات  عدة اتشاء ميكن. عنه ختتلف
 أنه إال ، املركزي للنظام مع متسقة التابعة احلسابات كل أن من
 . أحياناً  بعضها بني متسقة تكون ال رمبا

 
 نـوع يتضـمن. التابعـة احلسـابات من نوعني هناك ، عام بوجه 4 – 29

 تقــدمي وامكانيــة املركزيــة التصــنيفات تنظــيم إعــادة مــن بعــض منهــا

 الغالـــــب يف تابعـــــة حســـــابات أيـــــة تغطـــــي. مكملـــــة عناصـــــر
 ، التعلــــيم كتكــــاليف معينــــة مبجــــاالت اخلاصــــة احلســــابات
 امتـداد أهنـا علـى هلـا يحنظـر أن وميكـن البيئـة محاية ، السياحة

 ميكــن كمــا. اليهــا املشـار الرئيســية القطاعــات حسـابات إىل
 مثـــل ، املركـــزي النظـــام عـــن االختالفـــات بعـــض تتضـــمن أن

 املفـــاهيم تغـــري ال لكنهـــا املكملـــة، لألنشـــطة البديلـــة املعاملـــة
 يحعــــــد. جوهرهــــــا يف القوميــــــة احلســــــابات لنظــــــام األساســــــية
 كافــة مشــول هــو تــابع حســاب أي لتطــوير الرئيســي الســبب

 النظــــــام مــــــن كجــــــزء اهلامــــــة القطاعــــــات لكافــــــة التفاصــــــيل
 االنتبــاه يصــرف أو بســهولة يثقلهــا أن ميكــن الــذي املعيــاري
 مــــن العديــــد أن. ككــــل للحســــابات الرئيســــية املالمــــح عــــن

 يف تظهــــــــر ال التــــــــابع احلســــــــاب يف تظهــــــــر الــــــــيت العناصــــــــر
 بوضــوح التابعــة احلســابات قـحّيمــت ســواء. املركزيــة احلســابات

 هبـــدف تحـــدمج ولكنهـــا املركزيـــة، احلســـابات تصـــميم عنـــد يف
 مكونــات كانــت أهنــا أو جتميعــاً، أكثــر أشــكال يف تقــدميها
 . عامليا تقييمها يتم اليت للمعامالت ضمنية

 
 علــى أساســاً  التابعــة احلســابات مــن الثــاين النــوع يعتمــد 6 – 29

 وقـــــد. القوميـــــة احلســـــابات نظـــــام ملفـــــاهيم البديلـــــة املفـــــاهيم
 االعتبــار يف وضــعها ميكــن الــيت االختالفــات أنــواع نوقشــت

 . د اجلزء يف األساسية املفاهيم يف
 االسـتهالك عـن أمشـل مفهـوم ، لإلنتـاج خمتلـف حد ذلك يتضمن

.  وهكـــــذا ، املمتلكـــــات نطـــــاق وامتـــــداد ، املـــــال رأس تكـــــوين أو
. الوقـت نفـس يف البديلـة املفـاهيم مـن عـدد استخدام يتم ما غالباً 
 التصـنيفات يف التغـريات علـى التحليـل مـن الثـاين النوع يشتمل أن

 علـى يكـون األساسـي التأكيـد ولكـن ، األول النـوع اشـتمل مثلما
 جتمعـات إىل البديلة املفاهيم استخدام يؤدي رمبا. البديلة املفاهيم
 .املركزي النظام لدعم املرجو اهلدف هو وهذا ، تكميلية

  
 تفيـد أن ميكـن الـيت اجلـداول أنـواع بعـض د اجلزء يطرح 7 – 29

 تقـدمي يف املرونـة فـإن ، جمـدداً  و. التابعة احلسابات سياق يف
 اجلـــداول ملحقـــات ولكـــن هبـــا املوصـــى األمـــور مـــن اجلـــداول
 مــــن عــــدد يف مفيــــدة أهنــــا أثبتــــت قــــد هـــــ اجلــــزء يف املوجــــودة
 .احلاالت

 
 احلـــد إىل القوميـــة احلســـابات مرونـــة علـــى التأكيـــد ميتـــد 8 – 29

 أو التابعــة احلســابات وكــم عــدد اختيــار حبريــة يســمح الــذي
 تســــمح. تطويرهــــا ميكــــن الــــيت األخــــرى املمتــــدة احلســــابات
 العمليــة بالتجربــة خاصــةً  الثــاين النــوع مــن التابعــة احلســابات

 احلريــة مــن أعلــى بدرجــة ، اجلديــدة والطــرق املفــاهيم لكافــة
 مـن عـدد يحطور عندما. املركزي النظام مع متاح هو مما أكثر
 يــــؤدي أن ميكــــن مشــــاهبة، تابعــــة حســــابات بتطــــوير الــــدول
 أدلـــة تكـــوين و مفيـــدة حتســـينات خلـــق إىل اخلـــربات تبـــادل
 صـنع إمكانية األساس يف و حمدد موضوع عن موجزة عاملية

 أنــواع مــن بعــض ذحكــر وقـد. ذاتــه املركــزي النظــام يف التغـريات
 . الفصل هذا من و اجلزء يف البحث

 
 الوظيفية التصنيفات1 ب
 تصــــــنيفات القوميــــــة احلســــــابات نظــــــام يســــــتخدم 9 – 29

 ، أعــم بوجـه النفقـات أو االســتهالك، لتحليـل خاصـة
 الــذي الغــرض حســب علــى خمتلفــة قطاعــات قبــل مــن
 علــى تصــنيفات أيــة إىل يشــار اجلــه مــن. االنفــاق يـتم
 االهتمـــام حمـــل والتصـــنيفات.  وظيفيـــة تصـــنيفات أهنـــا
 : هي

 الغـــــرض حســـــب علـــــى الفـــــردي االســـــتهالك تصـــــنيف - أ
(COICOP)؛   

  ؛ (COFOG) لحكومةا ظائفو تصنيف - ب
 الـيت للـربح اهلادفـة غـري املؤسسـات غـراضا تصـنيف  - جــ

  (COPNI) املعيشية األسر ختدم
 الغــــــرض حســــــب املنتجــــــني مصــــــروفات تصـــــنيف – د

(COPP) 
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 لكافــــــــــة الكاملــــــــــة التفاصــــــــــيل جتــــــــــد أن ميكــــــــــن 10 –29

 حســـــب النفقـــــات تصـــــنيفات كتـــــاب يف التصـــــنيفات
 ( .2000 املتحدة األمم) الغرض

 
 هــو التصــنيفات هــذه مــن األساســي اهلــدف إن 11 – 29
 اهتمامــاً  تالقــي أهنــا بالتجربــة ظهــر الــيت اإلحصــائيات تــوفري
ـــــال، ســـــبيل علـــــى. شـــــىت حتليلـــــة ألغـــــراض عامـــــاً   يحظهـــــر املث

 عناصـــر الغـــرض حســـب علـــى الفـــردي االســـتهالك تصـــنيف
 والتعلــــــيم والصــــــحة الطعــــــام علــــــى األســــــرية النفقــــــات مثــــــل

 ظائفو تصنيف ويظهــــر القوميــــة؛ للرعايــــة هامــــة مؤشــــرات
 إىل ومــــا والــــدفاع والتعلـــيم الصــــحة علــــى اإلنفـــاق لحكومةا

ـــــة اخلـــــدمات بـــــني للتمييـــــز أيضـــــاً  ويســـــتخدم ذلـــــك  اجلماعي
 توفرهـا الـيت الفـردي باالسـتهالك  اخلاصة واخلدمات والسلع
كــن ؛ احلكومــة  املؤسســات أغــراض تصــنيف  - يــوفر أن ميح

 معلومـــات  املعيشـــية األســـر وختـــدم الـــربح تســـتهدف ال الـــيت
 إىل ،يعـين وهـذا ، التجاريـة املشـاريع خلدمات" التعهيد" عن
 التنظيــــف، التمــــوين، خــــدمات املنت جــــون يشــــرتي مــــدى اي

 مت الــــــيت األخـــــرى واخلـــــدمات احلســـــابات وتـــــدقيق  النقـــــل،
 .التجارية للمؤسسة مكملة كأنشطة تنفيذها

 
 صــــــــياغة إعــــــــادة الوظيفيــــــــة التصــــــــنيفات تــــــــوفر 12 – 29

 ألنــواع القوميــة احلســابات لنظــام الرئيســية التجمعــات
 تاليــة أجــزاء يف شــرحها مت الــيت التحلــيالت مــن حمــددة
 : املثال سبيل على. الفصل هذا من

 يكـــون حتليليــة، أغــراض لعــدة بالنســـبة أنــه القــول ميكــن – أ
 مـــا غالبـــاً . للغايـــة ضـــيقاً  اإلمجـــايل املـــال رأس تكـــوين تعريـــف
 قيــاس إىل العمــل إنتاجيــة دوافــع دراســات يف البــاحثون مييــل
 املعلومــات مــن احلــال بطبيعــة املســتمد" البشــري املــال رأس"

. التعلــيم علــى الســابقة النفقــات مــن عليهــا احلصــول مت الــيت
 اإلنفـاق األربعـة الوظيفيـة تصنيفات من تصنيف كل يوضح
 مــــن نســــتمد أن املمكــــن مــــن فإنــــه مث ومــــن التعلــــيم، علــــى

 احلكومــــــة و األســــــر ق بــــــل مــــــن للتعلــــــيم املســــــتحق اإلنفــــــاق
 . واملنتجني رحبية الغري واملؤسسات

 
ــــــرى الـــــيت الدراســـــات يف – ب  األســــــرية النفقـــــات علـــــى جتح

ــــاحثني بعــــض يعتــــرب واالدخــــار  الســــلع علــــى اإلنفــــاق أن الب
 نفقــات اعتبــاره مــن بــدالً  مــال رأس هــو املعمــرة االسـتهالكية

 حســـب علـــى الفـــردي االســـتهالك تصـــنيف يســـهل. جاريـــة
 الســــــلع علــــــى اإلنفــــــاق حتديــــــد طريــــــق عــــــن ذلــــــك الغــــــرض

  املعمرة؛ االستهالكية
 
 علـى االقتصـادي النمـو بتـأثري هتـتم الـيت الدراسـات يف - جـ

. البيئــة محايــة نفقــات متييــز إىل غالبــاً  البــاحثون مييــل ، البيئــة
 تصــنيف و لحكومةا ظائفو تصنيف مــن كــأل يتضــمن

 كواحـدة النفقـات هـذه الغـرض حسـب املنتجـني مصروفات
 .األول املستوى جمموعات من
 

 الغــرض حســب علــى الفــردي االســتهالك تصــنيف - 1
COICOP) ) 

 
 تصـــــنيف يف رئيســـــية جموعـــــة 14 هنـــــاك توجـــــد 13 – 29

مـــــع. الغـــــرض حســـــب علـــــى الفـــــردي االســـــتهالك  جتح
 االســـتهالك نفقـــات إىل األوىل جمموعـــة عشـــرة االثنـــيت
 جــزءاً  فهمــا األخريتــني اجملمــوعتني أمــا. لألســر الفــردي
 الــيت رحبيــة الغــري للمؤسســات االســتهالك نفقــات مــن

 معهــــا التعامــــل يــــتم ، العامــــة واحلكومــــة األســــر ختــــدم
ــــة حتــــويالت أهنــــا علــــى  األربعــــة متثــــل. عينيــــة اجتماعي
 ، لألســـر الفعلـــي النهـــائي االســـتهالك جمموعـــة عشـــرة
 : هي اجملوعات وهذه

  الكحولية، غري واملشروبات الطعام – 1
  واملخدرات، التبغ ، الكحولية املشروبات – 2
  واألحذية، املالبس – 3
ـــــاء، ، املـــــاء اإلســـــكان، – 4 ـــــواع ، الغـــــاز الكهرب  الوقـــــود أن

  األخرى،
  للمنزل، املستمرة الصيانة املنزلية، األجهزة ، األثاث – 4
  الصحة، – 6
  النقل، – 7
  االتصاالت، – 8
  والثقافة، الرتفيه – 9
 التعليم، – 10
 والفنادق، املطاعم – 11
  متنوعة، وخدمات بضائع – 12
 الرحبيـة غـري للمؤسسـات الفـردي االستهالك نفقات – 13
 األسر، ختدم اليت
 . العامة للحكومة الفردي االستهالك نفقات – 14
 

 متكـــرر بشــكل االســـر ميزانيــة  مســـوح تســتخدم 14 –29
 االســــتهالك تصــــنيف علــــى يعتمــــد للتصــــنيف نظامــــاً 
 معلومـــات جيمـــع حـــىت الغـــرض حســـب علـــى الفـــردي
 يحعـــــاد ذلـــــك وبعـــــد. األســـــر اســـــتهالك نفقـــــات حـــــول

 يف تســتهلك الــيت للمنتجــات النفقــات تلــك ختصــيص
ـــــر ح كمـــــا واالســـــتخدام العـــــرض جـــــدول  يف ذلـــــك شح
 .  28 و 14 الفصلني

 
 (COFOG)  لحكومةا ظائفو تصنيف - 7
 

 لتصــنيف رئيســية جمموعــات عشــرة هنــاك توجــد 14 – 29
 : يلي كما وهي احلكومة وظائف

  ، العامة اخلدمات – 1
  الدفاع، – 2
  ، واألمن العام النظام – 3
  ، االقتصادية الشئون – 4
  ، البيئة محاية – 4
  ، واملرافق اإلسكان – 6
  ، الصحة – 7
 ، الدين ، الثقافة ، الرتفيه – 8
  ، التعليم – 9
  ، اجملتمع محاية – 10
 

 يســـــتخدم ، 22 الفصـــــل يف رأينـــــا كمـــــا 16 – 30
ــــــــــــل يف لحكومةا ظائفو تصنيف  وتقــــــــــــدمي حتلي
 . لإلحصاءات املايل احلكومة عرض

 
 التـي للـربح الهادفـة غيـر المؤسسـات تصـنيف  - 7

  (COPNI)    المعيشية األسر تخدم
 

 تصـنيف يف رئيسية جمموعات سبعة هناك توجد 17 – 29
 األسر ختدم اليت للربح اهلادفة غري املؤسسات أغراض
 : يلي كما هي املعيشية

  اإلسكان، – 1
  الصحة، – 2
  والثقافة، الرتفيه – 3
  التعليم، – 4
  االجتماعية، مايةاحل – 4
  الدين، – 6
 . املهنية املنظمات ، العمل ، السياسية األحزاب – 7
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 لتصــــنيف خمتصــــراً  شــــكالً  التصــــنيف هــــذا يعــــد 18 – 29
 يف ذكـــرت الـــيت الـــربح إىل هتـــدف ال الـــيت املؤسســـات كافـــة
 .  23 الفصل

 
 الغـــرض حســـب المنتجـــين مصـــروفات تصـــنيف  - 4

COPP)) 
 

 لتصـنيف أساسـية جمموعـات سـتة هنـاك وجـد 28-19 
 : يلي كما وهي الغرض حسب املنتجني مصروفات

  ، األساسية البنية نفقات – 1
  ، والتنمية العلمي البحث نفقات – 2
  ، البيئة محاية نفقات – 3
  ، التسويق نفقات – 4

  ، البشرية املوارد تنمية نفقات – 4
 . واإلدارة شرافاإل ، لإلنتاج احلالية الربامج نفقات – 6
 

 مصـــــــروفات تصـــــــنيف يحطبـــــــق  ،"مبـــــــدئيا 20 – 31
 ، املنتجــــني كــــل علــــى الغــــرض حســــب املنتجـــني
 ، تســـويقي غـــري أو تســـويقياً  هـــدفهم كـــان ســـواء
 اجملموعــــات كافــــة ليســــت أنــــه مــــن الــــرغم علــــى

.  املنتجــني مــن النــوعني لكــال االهتمــام متســاوية
 مصــروفات تصـنيف يكـون أن عمليــاً  املمكـن مـن

 بــــه يهــــتم مــــا أول هــــو الغــــرض حســــب املنتجــــني
 . املنتجني لسوق املعامالت لتصنيف املنتجني

 
 

 االخرى الخاص القطاع وحسابات العام للقطاع التابعة الحسابات - جـ
 لالقتصــــــاد عــــــادةً  احلســــــابات تسلســــــل مجــــــع يــــــتم 21 – 32

 نفـــــس تتبـــــع الـــــيت املؤسســـــية الوحـــــدات لكافـــــة أو بكاملـــــه
 العـــرض جـــداول يف. الفرعـــي أو الرئيســـي املؤسســـي القطـــاع

 جمموعــات يف اإلنتــاج وحــدات وضــع ميكــن ، واالســتخدام
 ، الـــدخل توليـــد وحســـاب اإلنتـــاج عناصـــر حســـاب لتظهـــر
 مـن الرغم على. كاملة مؤسسية وحدات تكن مل وإن حىت
 املركــــــزي التصــــــنيف تتبــــــع مــــــا غالبــــــاً  وأعمــــــدة صــــــفوف أن

 األنشــــطة لكافــــة الــــدويل املعيــــاري التصــــنيف و للمنتجــــات
 اخلـــاص الرتتيـــب يف مماثلـــة مســـتويات يف فإنـــه ، االقتصـــادية

 متتلــك الــيت الصــناعات مــن عــدد اختيــار الســهل مــن ، هبــا
 أيـة إىل اإلشـارة الشـائع مـن. الدولـة اقتصاد يف خاصة أمهية

 متثـــل مل وإن حـــىت" قطاعـــات" ب الصـــناعات مـــن جمموعـــة
 نظـام يف املصطلح استخدام أساس على مؤسسية قطاعات
 . القومية احلسابات

 
 الرئيســي الــدور تلعــب الــيت اخلاصــة األنشــطة حتديــد يحفيــد 22 – 29

 التحليـــــل يف كبـــــري حـــــد إىل لالقتصـــــاد اخلارجيـــــة املعـــــامالت يف
 قطــــاع الرئيســــية األنشــــطة تلــــك تشــــمل أن ميكــــن. االقتصــــادي

 املثـــــال ســـــبيل علـــــى)  الزراعيـــــة احملاصـــــيل أو التعـــــدين ، البــــرتول
 املوجــــودات ، الصــــادرات مــــن هامـــاً  جــــزءاً  تحعــــد عنــــدما( القهـــوة
 . احلكومية املوارد وغالباً  أجنبية بعمالت

 
 حمـــــدد معيــــار تقـــــدمي القوميــــة احلســـــابات نظــــام حيــــاول ال 23 – 29

 علــى ذلــك خيتلــف. الرئيســي القطــاع أو للنشــاط لتعريــف ودقيــق
 االقتصـــــــــادي التحليـــــــــل علـــــــــى باالعتمـــــــــاد ، الدولـــــــــة حســـــــــب
 علـــى. االجتماعيـــة السياســـة ومتطلبـــات االقتصـــادية واملتطلبـــات

 رمبـا أوليـة مرحلـة يف صـغرية صـناعة كانـت إن حىت املثال، سبيل
 . رئيسي نشاط أهنا على معاملتها وجب

 
 الرئيســـي القطـــاع حســـابات تصـــميم يف األوىل اخلطـــوة إن 24 – 29

 أن ميكــن. هبــا املتعلقــة واملنتجــات الرئيســية األنشــطة حتديــد هــي
 مـــن متفرقـــة أجـــزاء يف تظهـــر الـــيت العناصـــر جتميـــع ذلـــك يشـــمل

 أو االقتصــــــادية األنشــــــطة لكافــــــة الصــــــناعي الــــــدويل التصــــــنيف
 تغطــي أن ميكــن املثــال ســبيل علــى للمنتجــات املركــزي التصـنيف
 والغــاز اخلــام البــرتول اســتخراج الطبيعــي والغــاز الــنفط حســابات
 لكافـــــــة الــــــدويل الصــــــناعي التصـــــــنيف يف 6 القســــــم) الطبيعــــــي
 الفئـة)  املكررة البرتولية املنتجات تصنيع ،( االقتصادية األنشطة
 األنشــــــــــطة كافــــــــــة الــــــــــدويل الصــــــــــناعي التصــــــــــنيف يف 1920

 4930 الفئـــة) األنابيـــب خطــوط خـــالل النقـــل ،(  االقتصــادية
ـــــدويل الصـــــناعي التصـــــنيف يف (  االقتصـــــادية األنشـــــطة لكافـــــة ال

 ذات واملنتجــات والغــازي والســائل الصــلب للوقــود باجلملــة البيــع
 لكافـــــة الـــــدويل الصـــــناعي التصـــــنيف يف 4661 الفئـــــة) الصـــــلة

 كوقــــود بالتجزئــــة املنتجــــات هــــذه بيــــع ،( االقتصــــادية األنشــــطة
 لكافــة الــدويل الصــناعي التصــنيف يف 4730 الفئــة) للســيارات
 القطاعـــــات/  القطـــــاع مشـــــول يعتمـــــد( . االقتصـــــادية األنشـــــطة

 يكــون قــد املثــال ســبيل علــى ؛ احملليــة الظــروف علــى الرئيســية
 .البرتوكيميائية العمليات يغطي أن الطاقة لقطاع األفضل من

 
 الرئيســـية والصــناعات املنتجــات حســـابات حتليــل ميكــن 24 – 29

 الصــــناعات تظهــــر.  واالســــتخدام العــــرض جــــداول إطــــار يف
 الصــــــناعات مجـــــع مت بينمـــــا األعمـــــدة يف بالتفصـــــيل الرئيســـــية
 يف بالتفصـــــيل الرئيســـــية الصـــــناعات تظهـــــر وباملثـــــل. األخـــــرى
 تحظهــر أن ميكــن. األخــرى الصــناعات مجــع مت بينمــا الصــفوف
 إنتـــاج واالســـتخدام العـــرض جـــدول حتـــت اإلضـــافية الصـــوف
 يف. الثابتــة األصــول وأســهم املــال رأس تكــوين إمجــايل العمــل،
 تنقســـــم أن ميكـــــن اجلـــــدول، مـــــن باالســـــتخدام اخلـــــاص اجلــــزء

 والتغــريات الثابــت املــال رأس تكــوين بإمجــايل اخلاصــة األعمــدة
 أو القطاعــــات مــــن أكثــــر أو واحــــداً  بــــني خاصــــةً  املخــــزون يف

 يف. األخـــرى الصـــناعات أو والقطاعـــات الرئيســـية الصـــناعات
 النشـــــاط مبباشـــــرة املنتجـــــني مـــــن متنوعـــــة جمموعـــــة قيـــــام حالـــــة
 تقـوم الـيت الكـربى واملزارع املزارعني كصغار ما، لدولة الرئيسي
 األفضـــل مــن يكـــون رمبــا ، خاصـــة مجعيــات وتشـــغلها متتلكهــا
 أهنمـــــا حيـــــث ، املنتجـــــني مـــــن منفصـــــلتني جممـــــوعتني إظهـــــار
 وهياكـــل العمـــل ســـلوك ناحيـــة مـــن االخـــتالف متـــام خمتلفتـــني
 . التكلفة

 
 للقطـــاع احلســـابات مـــن جمموعـــة مجـــع ميكـــن ، هنـــا مـــن 26 – 29

ــــة يف. احلســــابات تسلســــل اإلمكــــان قــــدر تتبــــع الرئيســــي  حال
 حمـدوداً  عـدداً  الرئيسـي القطاع يشمل والتعدين، الطاقة أنشطة
 احلســـابات إىل الوصـــول تكـــون حيـــث الكـــربى الشـــركات مـــن

 معــامالت كافــة تحغطــى. ممكــن غالبــاً  الشــركات هلــذه التجاريــة
 مـــن. ثانويـــة كأنشـــطة تنفيـــذها يـــتم عنـــدما حـــىت اجلمعيـــات،

 لـــــيس ولكــــن الثانويــــة، املنتجــــات طبيعـــــة معرفــــة أيضــــاً  املفيــــد
 .وجهتها بالضرورة

 
 املنتجــات أو بالصـناعات الرئيسـي القطــاع يـرتبط عنـدما 27 – 29

 أكثــــر الوضــــع يصــــبح ، الــــدول بعــــض يف كــــالقهوة ، الزراعيــــة
 مؤسسـات املنتجـني مـن العديـد يكـون أن املمكن من. تعقيداً 
 أن ميكـن نظريـاً،. الشـركات كأشـباه مؤهلـة وغـري مسـجلة غري

 تباشــر الــيت األســر عــن احلســابات مــن كاملــة جمموعــة تشــمل
ــــه ونظــــراً . اإلنتاجيــــة األنشــــطة هــــذه ــــذ يصــــعب ألن ــــك تنفي  ذل
 األكثــر واملعــامالت احلســابات إظهــار فقــط يلــزم رمبــا ، عمليــاً 
 الـدخل حسـابات وتوليـد إنتـاج مثـل الرئيسـي بالنشـاط ارتباطاً 
 املــال رأس حلســابات األساســية واملعــامالت واحــد جانــب مــن

 .آخـر جانب من املالية واحلسابات
 

 االرتبـاط يف هامـاً  دوراً  احلكومة تلعب عدة، حاالت يف 28 – 29
 إيـــرادات ، الضـــرائب خـــالل مـــن ســـواءً  ، الرئيســـية باألنشـــطة
 فـإن مث مـن. اإلعانـات أو الرقايب النشاط ، امللكية من الدخل
 ميتـــد أن ميكـــن. للغايـــة هامـــة للمعـــامالت التفصـــيلية الدراســـة
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 بالنشـــــاط تـــــرتبط الـــــيت التـــــدفقات ليوضـــــح املعـــــامالت تصـــــنيف
. املنتجــــات علــــى هبــــا املتعلقــــة الضــــرائب ذلــــك يف مبــــا الرئيســـي،
 املختلفـــــــة الوكـــــــاالت بواســـــــطة التـــــــدفقات تلـــــــك تلقـــــــي ميكـــــــن

 أو املاليـــــــة املـــــــوارد ، اجلامعـــــــات ، الـــــــوزارات مثـــــــل للحكومـــــــة،
 التحليــــــل يف للغايــــــة املفيــــــد مــــــن ، باملثــــــل. اخلاصــــــة احلســـــابات
 ، املـــوارد هـــذه مـــن احلكومـــة اســـتخدامات توضـــيح االقتصـــادي

 إىل ذلــك يــدعو. عليهــا حكوميــة وكالــة إشــراف حالــة يف خاصــةً 
 . احلكومة نفقات من اجلزء ذلك هدف حسب خاص حتليل

 

 ذات الشــــركات ، العامــــة الشــــركات بــــني الفــــرق حتديــــد 29 – 29
 جــــوهري امــــر ، اخلاصــــة احملليــــة الشــــركات أو األجنبيــــة اإلدارة
 . الرئيسي القطاع مع التعامل عند

 
" عالقــة إظهــار عنــد أخــرى خبطــوة القيــام يلــزم أن ميكــن 30 – 29

 القطاعــات مـن وكــل الرئيسـي القطــاع بـني" مــن  وإىل أيـن مـن
 . العامل وبقية األخرى

 
 
 المفاهمية للتغيرات خيارات ؛ التابعة الحسابات – د
 

 ميكــن الــيت اخليــارات بعــض يف اجلــزء ذلــك ينظــر 31 – 29
 ، الثــــاين للنــــوع التابعــــة احلســــابات تطــــوير يف اختاذهــــا
 االطــــار يف األساســــية املفــــاهيم مــــن بعــــض ان حبيــــث
 منـــه أكثـــر توضـــيحي وهـــو. قصـــد عـــن تتنـــوع املركـــزي
 . مشويل

 
  والمنتجات اإلنتاج – 1
 
 حســـب مقســـمة منشـــأت املنتجـــة الوحـــدات تعتــرب 32– 9

 حــــــدود ضــــــمن هلــــــا األساســــــي االقتصــــــادي النشــــــاط
. القوميــة احلســابات لنظــام املركــزي االطــار يف اإلنتــاج
 الصـــــناعي للتصـــــنيف تبعـــــاً  الوحـــــدات كافـــــة تحصـــــنف
 .االقتصادية األنشطة لكافة الدويل

 
 غــري الصــناعات بالتــايل و املنشــآت تكــون عنــدما 33–29

 الـــــدويل التصـــــنيف مـــــن معـــــني مســـــتوى يف متجانســـــة
 تضــطلع فإهنــا ، االقتصــادية األنشــطة لكافــة الصــناعي
 يــتم. ثــانوي أكثــر أو بنشــاط وكــذلك رئيســي بنشــاط
 حســـــــب الثانويـــــــة األنشـــــــطة هـــــــذه خمرجـــــــات حتديـــــــد

 مـــــدخالت لكـــــن ، املنـــــت ج لتصـــــنيف تبعـــــاً  طبيعتهـــــا،
 األنشـــطة مـــدخالت عـــن تفصـــل ال الثانويـــة األنشـــطة
 وتصـــنيف حتليـــل يـــتم ال أخـــرى ناحيـــة مـــن. الرئيســـية
 مــــن كجــــزء وامنــــا لطبيعتهــــا وفقــــاً  املســــاعدة األنشــــطة
 األنشــطة أن يعــين وهــذا. ختــدمها الــيت املنشــأة أنشــطة
 امنـا و متميـزة منتجـة وحدات هبا تضطلع ال املساعدة
 كمنتجـــات تظهـــر ال هبـــا املتعلقـــة األخـــرى املنتجـــات
  .مستقلة

 
 مـــن خاصـــة أنـــواع دراســـة لـــدى املفيـــد مـــن ولعـــل 34–29

 عــن الرئيســية األنشــطة تفصــل واملنتجــات،أن النشــاط
 ودراســـــــة حتديـــــــد أيضـــــــاً  ولكـــــــن ، الثانويـــــــة األنشـــــــطة
 عـن كاملـة صـورة علـى احلصول بغية الثانوية األنشطة

 .دراسته يتم الذي بالنشاط املتعلقة للمدخاالت
 

 خمرجــــــات تغطــــــي كمثــــــال، النقــــــل دراســــــة عنــــــد 34–29
 املقدمـة النقـل أنشـطة املركـزي االطـار يف النقـل أنشطة

 أم أساســـياً  منتجـــاً  كـــان ســـواء ، فقـــط ثالثـــة ألطـــراف
 لنفســــه الناقــــل احلســــاب نقــــل مــــع التعامــــل مت. ثانويــــاً 
 عناصــر فهــي مدخالتــه أمــا مســاعد، نشــاط أنــه علــى
. ختدمها اليت اإلنتاجية الوحدات لتكاليف حمددة غري

 ميكــــن ، النقــــل لنشــــاط أمشــــل صــــورة علــــى للحصــــول
ــــد ــــه تقــــوم الــــذي النقــــل واحتســــاب حتدي  الوحــــدات ب
 . حلساهبا املنتجة

 حــــد زيــــادة دراســــة املفيــــد مــــن يكــــون مــــا أحيانــــاً  36–29
 كلـــــي تقيـــــيم إلجـــــراء املثـــــال، ســـــبيل علـــــى. اإلنتـــــاج
 ، مـــا إقتصـــاد يف الشـــركات إحـــدى يف النقـــل لوظيفـــة

 مـــن النقـــل خـــدمات تغطيـــة األفضـــل مـــن يكـــون رمبـــا
 أن وحتـاول هبـا اخلاصـة السـيارات تستخدم اليت األسر
ـــــذي الوقـــــت تقـــــدر  اســـــتخدام يف األفـــــراد يســـــتغرقه ال
 نطــاق يتســع أن ميكــن عمومــاً،. العامــة النقــل وســائل
  .كبري حد إىل التسويقية غري األنشطة

 
 والثانويــة األساســية األنشــطة حتديــد عمليــة تــؤدي 37–29

 هـو الـذي النشـاط يكـون عنـدما جيـداً  دوراً  واإلضافية
 فإنـه ولـذا املعياريـة التصـنيفات مـن واحـداً  الدراسة قيد

 .القوميـــة احلســـابات لنظـــام املركـــزي االطـــار يف يظهـــر
 األنشـــــطة مثـــــل اهلامـــــة، احلـــــاالت بعـــــض يف أنـــــه غــــري

ـــــــة وأنشـــــــطة الســـــــياحية ـــــــة تكـــــــون ، البيئـــــــة محاي  عملي
 كافـــــة تظهـــــر ال ألنـــــه نظـــــراً  تعقيـــــداً، أكثـــــر التحديـــــد
 االطــــار تصــــنيفات يف املتعلقــــة املنتجــــات و األنشــــطة
 كلمــــــة اســــــتخدام يعــــــد احلالــــــة،ال هــــــذه يف. املركــــــزي

ــــــل الطبيعــــــي لالســــــتخدام طبقــــــاً  دقيقــــــاً " صــــــناعة"  مث
 يف خاصــــة بطريقــــة تحســــتخدم الــــيت الكلمــــة ،"قطــــاع"

  .الرئيسية القطاعات حسابات سياق
 

  الدخل – 7
 

 األولية الدخول
 

 مفــرتض هــو كمـا اإلنتــاج، حـدود تتســع عنـدما 38 – 29
 يـــتم حيـــث األويل، الـــدخل حجـــم يـــزداد ســـبق، فيمـــا
 الـيت اإلضـافية لألنشـطة تقديره يتم الذي دخل إحلاق
 .اإلنتاج حدود ضمن تدرج

 
 الفائـدة تكـون ال رمبـا املرتفع، التضخم حالة يف 39 – 29

. املقرتضـة األموال لعائد مناسباً  مقياساً  املقدرة االمسية
 علـى صـراحة أو ضـمناً  عـادة، حتتـوي االمسيـة فالفائدة
 يف التضــخم حيدثــه الــذي  التغــري  عــن تعــويض عنصــر
 حتليــل ميكــن. املاليــة واحلصــوم لألصــول الفعليــة القيمــة
 خســـارة أو للمقـــرض إقتنـــاء كمكســـب العنصـــر هـــذا
 دخـــــل عنصـــــر إعتبـــــاره مـــــن بـــــدالً  للمقـــــرتض، إقتنـــــاء
 .ملكية

 
 .به للتصرف المتاح والدخل التحويالت

 
 التحـــــــويالت مـــــــن أنـــــــواع عـــــــدة تعيـــــــني ميكـــــــن 40 – 29

 إذا املركــــزي، االطــــار يف املوجــــودة تلــــك إىل باإلضــــافة
 . .ليت مثلةً بعض األ  خاص، معىن ذات كانت

 حتــويالت الضــمنية التحـويالت تصــبح أن ميكـن 41 – 29
 الوضـــع تغيـــري يف التحـــويالتهـــذه   تتســـبب. صـــرحية
 علــى معــه التعامــل يــتم تــدفق أي دون الوحــدات بــني
 فاملزايــــا. املركــــزي االطــــار ضــــمن حمتســــب حتويــــل أنــــه
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 الـــــيت ئو اســـــامل أو احملاســـــن إىل تشـــــري مـــــثالً  الضـــــرائبية
 للتشـــــــريعات نتيجــــــة اإلقتصــــــادية بالوحــــــدات تلحــــــق
 هنـاك .مـا نوعـاً  متوسـطة حالـة إىل باإلشـارة الضـرائبية

 املمنوحـة السـوقية غـري اخلـدمات حالـة وهو آخر مثال
 تــدرج. الســوقيني املنتجــني إىل احلكومــة مــن رســوم بــال

 االســــــتهالك يف املركــــــزي االطــــــار يف اخلــــــدمات هــــــذه
 أوســـع بتحليـــل القيـــام مت إذا أمـــا. للحكومـــة اجلمـــاعي
 للمنتجــني الوســيط االســتهالك إىل كإضــافة باعتبارهــا
 يكـون أن يفضـل هلـا، املقابل إدخال ينبغي السوقيني،

 اختــاذ ميكــن. اإلنتــاج علــى إعانــات شــكل علــى ذلــك
ــــنهج هــــذا ــــة منظمــــة بصــــورة ال  أنــــواع كافــــة قيــــاس بغي

 كالزراعــة معنيــة، وقطاعــات احلكومــة بــني التحــويالت
 مـن تنـتج الـيت الضـمنية املنـافع تضـاف أن ميكن .مثالً 

 امليســـرة، والقـــروض ، وباألســـهم الضـــريبة، االمتيـــازات
 التفاضــلية احملليــة واألســعار التفاضــلية الصــرف واســعار

 احلكوميــــــــة، املاليــــــــة اإلعانــــــــات إىل ، اخل .. ،
 املـال رأس حتويالت أو ، األخرى اجلارية والتحويالت
  .املركزي االطار بيانات ضمن املوجودة

 
 األطــــراف علــــى اتري تــــأث اخلارجيــــة لعوامــــلل إن 42 – 29
 وحـدتني بني املالية التعامالت قيمة يف حمتسبة ليست الثالثة

 يف الوحــــدات هــــذه تصــــرف مــــن تنــــتج الــــيت أو اقتصــــاديتني
 أن ميكـــــن احلـــــال، هـــــو كمـــــا. ماليـــــة تعـــــامالت أيـــــة غيـــــاب
 مــــــن واســــــع نطــــــاق ظهــــــور يف اخلارجيــــــة العوامــــــل تتســــــبب

 يكــــون أن ميكــــن املثــــال ســــبيل علــــى. الضــــمنية التحـــويالت
 ســلبية تــأثريات املنتجــني فيــه يتســبب الــذي والضــرر التلــوث
 وتســــجيلها قياســــها ميكــــن رمبــــا النهــــائيني املســــتهلكني علــــى
 وحـىت. األسر إىل املنتجني من سلبية كتحويالت( بصعوبة)

 لتقـدمي إمكانيـة هناك السلبية، التحويالت هذه موازنة ميكن
 عــــن يســــفر ســــوف الــــذي اخلارجيــــة العوامــــل إنتــــاج مفهــــوم

 واالســــتهالك الســــلبية أو اإلجيابيــــة اخلــــدمات مــــن خمرجــــات
 .املقابل النهائي

 
 يف األخــــــــرى التغــــــــريات يف التــــــــدفقات تعتــــــــرب  43 – 29

 حســـــاب تقيـــــيم وإعـــــادة األصـــــول حجـــــم حســـــابات
ــــــــر موســــــــعة ملفــــــــاهيم ةرشــــــــحم املركــــــــزي االطــــــــار  اكث

 ســبيل علـى.  بـه التصــرف املتـاح والـدخل للتحـويالت
 تعــــــــويض دون املصــــــــادرات تســــــــجيل ميكــــــــن املثــــــــال
(. السابق املالك طرف عن رغماً  كان وإن) كتحويل

ــــــدول يف ــــــيت ال ــــــغ ال  حيــــــازة خســــــائر أو مكاســــــب تبل
 إضــافة ميكــن ، كبــرياً  حــداً  الــديون أو املاليــة األصــول
 املاليــــة األصــــول حليــــازة احلقيقيــــة واخلســــائر املكاســــب

 ميكـن كي به التصرف املتاح الدخل إىل واملستحقات
 . للدخل أوسع مقياس استخراج

 
 يف األخــــــرى التغــــــريات تــــــدفقات إدراج ميكــــــن  43 – 29

 لإلطــــــار التقيــــــيم حســــــاب وإعــــــادة األصــــــول حجــــــم
 املتــــــــاح والــــــــدخل التحــــــــويالت مفــــــــاهيم يف املركــــــــزي
 دون املصـادرات تسـجيل ميكـن .املوسـعة بـه التصـرف
 املالـك طـرف عـن رغمـاً  كان وإن) كتحويل  تعويض
 خســــائر أو مكاســـب تبلــــغ الـــيت الــــدول يف(. الســـابق
 ميكـــن ، كبـــرياً  حـــداً  الـــديون أو املاليـــة األصـــول حيـــازة
 األصـــول حليـــازة احلقيقيـــة واخلســـائر املكاســـب إضـــافة
 كـي به التصرف املتاح الدخل إىل واملستحقات املالية
  .للدخل أوسع مقياس استخراج ميكن

 
 والخدمات السلع استخدام – 7
 
 واخلــــدمات، الســــلع اســـتخدامات تغطيــــة تتغـــري 44 – 29

 املــــال رأس تكــــوين أو الوســــيط االســــتهالك يف ســــواء

 قحــــــد مت إذا ، مثـــــل. اإلنتـــــاج مفهــــــوم لتوســـــع نتيجـــــة
 الواحــدة املعيشــية األســرة أفــراد يؤديهــا الــيت اخلــدمات
 تقـع النهايـة يف فإهنـا اإلنتـاج، عداد يف لبعض بعضهم
  .النهائي االستهالك ضمن

 
 االســـــتهالك بـــــني احلـــــدود تعـــــديل أيضـــــاً  ميكـــــن 44 – 29

 بعـدة املـال رأس وتكـوين النهائي واالستهالك الوسيط
 البشـري املـال رأس إىل منوذجيتـان حالتان تشري. طحرحق

 يـــتم فعنــدما األقـــل علــى املعمـــرة االســتهالكية والســلع
 والصـحة التعلـيم علـى النهـائي االسـتهالك مع التعامل
 فإنــــه الثابــــت، املــــال لــــرأس كتكــــوين األقــــل يف جزئيــــاً 
 لإلطــــــار املقابلــــــة املعــــــامالت تصــــــنيف إعــــــادة ميكــــــن
 الثابــت املــال رأس تكــوين إىل االســتهالك مــن املركــزي
 يتســــــع .البشـــــري املــــــال رأس أصـــــول يف ينــــــتج الـــــذي
 حاليــــــة كنتيجــــــة الثابــــــت املــــــال رأس إهــــــالك مفهــــــوم
  .لذلك

 الســـــلع نفقـــــات لتضـــــمني بديلـــــة طريقـــــة هنـــــاك 46 – 29
 يف واألثـــــــــــاث كالســـــــــــيارات املعمـــــــــــرة االســـــــــــتهالكية
 علـــى معهـــا التعامـــل وهـــو لألســـر النهـــائي االســـتهالك

 اجلــزء يــدخل أن ميكـن. الثابــت املـال رأس تكــوين أهنـا
ــــة األصــــول تقــــدير عــــن النــــاتج  رأس كخــــدمات الثابت
 ضــمن املعمــرة االســتهالكية الســلعة متنحهــا الــيت املــال

 إىل اإلجــراء هــذا يشــري ، حتديــداً . النهــائي االســتهالك
 ).األســـــر خـــــدمات ليشـــــمل اإلنتـــــاج مفهـــــوم اتســـــاع
  .( هـ اجلزء يف بالتفصيل النقطة هذه ناقشنا

 
 للتغــــريات نتيجــــة االدخــــار مفهــــوم توســــيع يــــتم 47 – 29

  .للتو املذكورة
 

 والخصوم األصول – 4
 

 نتيجــة املاليــة غــري األصــول نطــاق تعــديل ميكــن 48 – 29
 بـــني الفاصـــل احلـــد تعـــديل أو اإلنتـــاج مفهـــوم لتوســـع

 مت كمـــــــا الثابـــــــت، املـــــــال رأس وتكـــــــوين االســـــــتهالك
 . السابقة الفقرات يف توضيحه

 
 املاليــــة األصــــول نطــــاق توســــيع أن أيضــــاً  ميكــــن 49 – 29

 تصــــــــنيف يف املشــــــــروطة واألدوات األصــــــــول بــــــــإدراج
 اســـتخدام ميكـــن أخـــرى، ناحيـــة مـــن. املاليـــة األدوات
 استخدام مثل املالية، األصول تقييم عند بديلة قوانني
  .السوق تقييم من بدالً  العادلة القيمة تقدير قوانني

 
 األغراض – 5
 
 يف. الوظيفيـــــــة التصـــــــنيفات ب اجلـــــــزء يصـــــــف 40 – 29 

 الرئيســـية العنـــاوينجيـــب أن تكـــون . القياســـي الشـــكل
حتت  ةصنففاملعاملة امل ،. منفصلةمعني  مستوى على

 جيــــــــب ان تصــــــــنف  يف املستشــــــــفيات مــــــــثال التعلــــــــبم
 ولـــــــيس الصـــــــحة علـــــــى أو التعلـــــــيم علـــــــى كنفقـــــــات
 التعلـــيم حلســاب بالنســبة ، ذلـــك علــى بنــاءً . كليهمــا

 مــــــــن عــــــــدد تصــــــــنيف إعــــــــادة يحفّضــــــــل ، الصـــــــحة أو
 العاليـــة الدرجـــة علـــى احلفـــا  ميكـــن حـــىت. املعـــامالت

 فإنـــه اإلمكـــان، قـــدر املركـــزي االطـــار مـــع الثبـــات مـــن
 أهنـا علـى التصـنيف إعـادة عمليـات مع التعامل ينبغي
 عنـوان حتت ووضعه رئيسي لعنوان تابع عنصر حذف
 يحقصـد قد. مزدوج حساب يف الدخول من بدالً  آخر

 حســــــب املصـــــنفة التعــــــامالت أن املـــــزدوج باحلســـــاب
 يظهـر قـد بعضـها أن حيـث إضـافية تكـون لـن الغرض
 ينبغــي املــزدوج، احلســاب دون أكثــر أو عنــوانني حتــت
 على الرتكيز عند املختلفة، التابعة احلسابات أن العلم
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 العنـــاوين مـــع تتوافـــق لـــن رمبـــا ، حـــدة علـــى منهـــا كـــل
 احلســــابات تعــــامالت كانـــت إذا.  األخــــرى الرئيســـية
 الــذي التــدريس مــن جــزءاً  تعتــرب ،مــثال للتعلــيم التابعــة
 التعلـــيم جمـــال يتبـــع أنـــه علـــى املستشـــفيات داخـــل يــتم

 الصــحة حســابات تقــدير فــإن ، الصــحة جمــال ولــيس
 يــــتم ال عنــــد آخــــر تــــابع حســــاب أي عــــن ســـيختلف
 . فيها تغيريات أية إحداث

 
 االجماليات-6
   

 أو التكميليـــــــة التحلـــــــيالت مـــــــن لعـــــــدد ميكـــــــن 41 – 29
 كمــا الرئيســية االمجاليــات تعــدل أن ســابقاً  املــذكورة البديلــة
. مباشـرة غـري أو مباشـرة بصـورة املركـزي االطـار يف مبينـة هي
 املضــافة والقيمــة النــاتج زيــادة املباشــرة التعــديالت أمثلــة مــن

 ضــــمن املعيشــــية لألســــر الداخليــــة اخلــــدمات تــــدرج عنــــدما
 اعتحـرب    إذا الثابـت املـال رأس تكـوين زيـادة أو اإلنتاج، حدود
 امجاليــة هنــاك. االقتصــادية األصــول مــن البشــري املــال رأس
 الثانيـة، احلالـة يف االدخـار مباشـر، غـري بشكل تحعّدل أخرى
 . األوىل احلالة يف فيه للتصرف املتاح الدخل
 الرتكيـــــز هـــــو التحلـــــيالت بعـــــض يف اهلـــــدف إن 42 – 29

. السـياحة أو كالتعليم االهتمام، من معني جمال على
 واجملموعــات املفــاهيم بعــض يف التغــريات عــرض ميكــن

ــــــك يحعــــــد وال املركــــــزي، باإلطــــــار اخلاصــــــة  اهلــــــدف ذل
 للعمليـة خمتلفـة صـورة إعطـاء املقصود وليس األساسي
 .  برمتها االقتصادية

 
  التابعة للحسابات المحتملة الجداول - هـ
 

ــــــريات مــــــن أيّ  الســــــابق اجلــــــزء وصــــــف 43 – 29  يف التغي
 نظــام وتصــنيفات احملاسـبة قــوانني ، األساســية املفـاهيم

ـــــة احلســـــابات  احلســـــابات علـــــى تطبيقـــــه ميكـــــن القومي
 قـد الـيت اجلـداول أنـواع بعـض اجلـزء هذا يطرح. التابعة
 .التابعة احلسابات تفسري يف مفيدة تكون

 
 وظيفياً  الموجهة التابعة للحسابات إطار – 1
 

 املنتجــات مــن أي حتديــد هــي البدايــة نقطــة إن 44 – 29
 ال. إنتاجهــــا يف تــــدخل الــــيت والصــــناعات أمهيــــة ذات

 املنتجـــــات هـــــذه إلنتـــــاج املخصصـــــة املصـــــادر تشـــــمل
 املـال رأس أيضـاً  تشمل ولكنها فقط احلالية التكاليف
 مــــــن االنتهــــــاء عنــــــد. اإلنتــــــاج يف املســــــتخدم الثابــــــت
 هــــذه اســــتخدام كيفيــــة عــــن الســــؤال يظهــــر اإلنتــــاج،
 مــا حـول معلومــات طلـب إىل ذلــك يـؤدي. املنتجـات

 : يلي
 تلـــــــك واســـــــتخدام عـــــــرض عـــــــن محفصـــــــل حتليـــــــل – أ

  املنتجات؛
 يف املســتخدم الثابــت املــال رأس عــن معلومــات – ب

 .اإلنتاج عملية
 

 الوحـدات تكـون ، العناصـر مـن للعديد بالنسبة 44 – 29
 حتمـــل عــن مســـئولة املنتجــات اســـتخدام عــن املســئولة
 جتميــع يــتم ولكــن املنتجــات علــى احلصــول نفقــات

 أو الصـــحة مثـــل النطاقـــات لـــبعض التابعـــة احلســـابات
 يـدفع مـن بـني التمييـز اهلام من يكون عندما ، التعليم
 . يستهلكه ومن املنت ج مقابل

 
ــــــــد أن إىل إضــــــــافةً  46 – 29  ذات املنتجــــــــات مــــــــن العدي

 معينــة ضــرائب هنـاك تكــون أن ميكـن اخلاصــة، األمهيـة
 مث ومــن. اســتخدامها أو بإنتاجهــا متعلقــة إعانــات أو

 إىل باإلضـــافة ســـوياً، العـــاملني هـــذين أخـــذ عنـــد فإنـــه
 : يلي ما يلزم رمبا السابقة، العناصر

 أو باإلنتـــاج متعلقــة ماليــة حتـــويالت  أيــة حتليــل - جـــ
 . االستخدام

 
 أن احلـــــاالت مــــن العديـــــد يف أيضــــاً  اجليـــــد مــــن 47 – 29

 مجـــع ذلـــك يعـــين. بالنقديـــة النقديـــة غـــري القـــيم نـــربط
 : التالية املعلومات

 . األصول توفر ومدى العمالة عن معلومات -د 
 
 رمبـا، البيانـات مـن األربعـة اجملموعـات مجـع عند 48 – 29

 حتليــــــــــــل يغطـــــــــــي تــــــــــــابع حســـــــــــاب تطــــــــــــوير ميكـــــــــــن
 علـى النفقات من تعود اليت الفوائد أو االستخدامات

 املـال ورأس العاملـة اليـد فيـه مبـا اإلنتاج وعلى العناصر
 لتمويـــــــل األخـــــــرى والوســـــــائل املاليـــــــة التحـــــــويالت و

 علــــى كلـــه ذلــــك عـــن التعبــــري ميكـــن. االســـتخدامات
 عنــــدما املاديــــة الكميــــات حســــب أو احلجــــم حســــب
 .بذلك األمر يتعلق

 
  االهتمام ذات المنتجات تحديد – 7
 

 هـــــي االهتمـــــام مـــــن جمـــــال ألي األوىل اخلطـــــوة 49 – 29
 يف الشــائع مــن. اجملــال هبــذا اخلاصــة املنتجــات حتديــد
 املنتجــــــات هــــــذه حتديــــــد التابعــــــة، احلســــــابات إطــــــار

 املميـزة املنتجـات. املرتبطـة واملنتجـات مميزة كمنتجات
 ســـبيل علـــى الـــدرس؛ قيـــد اجملـــال تتبـــع الـــيت تلـــك هـــي

 هـــــــي املميــــــزة املنتجـــــــات الصــــــحة، جمـــــــال يف املثــــــال،
 والتعلــيم، العامــة االدارة خــدمات الصــحية، اخلــدمات
 . الصحة جمال يف والتطوير البحث خدمات

 
ـــــة، اجملموعـــــة تشـــــمل و 60– 29  واخلـــــدمات الســـــلع الثاني

 اهلـام االسـتخدام ذات املنتجات اليت فيها مبا املرتبطة،
 جمـــــال يف النفقـــــات مبفهـــــوم متامـــــاً  مغطـــــاة ألهنـــــا نظـــــراً 
 نظـــراً  أو بطبيعتهـــا بـــه منوذجيـــة تكـــون أن دون معـــني،
. املنتجــات مــن أوســع جمموعــات يف تصــنيفها مت ألنــه
 اخلــــدمات مــــن املرضــــى نقــــل يحعــــد ، مــــثال الصــــحة يف

ـــــال والســـــلع الدوائيـــــة املنتجـــــات وأيضـــــاً  املرتبطـــــة؛  ةطبي
 يــــــتم مــــــا غالبــــــاً  الالصــــــقة، كالعدســــــات ، األخــــــرى
 . مرتبطة خدمات أو سلع أهنا على معها التعامل

 
 املرتبطـة واملنتجـات النوعيـة املنتجـات إىل يشار  61 – 29

 1خاصة منتجات أهنا على
 

  اإلنتاج قياس – 7
 

 يحظهـــر أن ينبغـــي ، املميـــزة للمنتجـــات بالنســـبة 62 – 29
 واخلـدمات السـلع إنتـاج هبـا يـتم الـيت الطريقة التابع احلساب

 الــــذي الثابــــت املــــال ورأس العمــــل نــــوع ، منتجيهــــا ونــــوع ،
 . املوارد ختصيص مث ومن اإلنتاج، عملية وكفاءة ستخدمي
 

 هنــــــاك يوجـــــد ال املرتبطـــــة للمنتجـــــات بالنســـــبة 63 – 29
 ليســــت ألهنــــا نظــــراً  اإلنتــــاج بظــــروف خــــاص اهتمــــام
 كانـت إذا أمـا. االهتمـام حمل باجملال خاصة منتجات
 ينبغــــي حينئــــذ   ، اإلنتــــاج ظــــروف ملعرفــــة أمهيــــة هنــــاك
 منتجــات ولــيس مميــزة منتجــات العناصــر تلــك اعتبــار
 الدوائيــة الســلع تعتــرب رمبــا املثــال ســبيل علــى. املرتبطــة

 يف مـــــا لدولـــــة   الصـــــحة حســـــابات يف مميـــــزة منتجـــــات
 الفصـــل يعتمـــد. حمليـــة صـــناعة لتطـــوير األوىل املراحـــل
 الصـــلة ذات واملنتجـــات املميــزة املنتجـــات بـــني الــدقيق
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 يعتمــد كمــا معينــة دولــة يف االقتصــادي التنظــيم علــى
 . الدقيقة احلسابات من الغرض على

  
 المحلية النفقات/  االستخدامات مكونات – 4
 

 أو االســـــتخدامات ملكونـــــات ســـــرد يلـــــي فيمـــــا 64 – 29
 : احمللية النفقات

 النوعية، واخلدمات السلع استهالك – 1
  النوعية، واخلدمات للسلع املال رأس تكوين – 2
 للمنتجـات النوعيـة لألنشـطة الثابت املال رأس تكوين – 3
  النوعية، غري
  النوعية، يةر ااجل التحويالت – 4
 . النوعية الرأمسالية التحويالت – 4
 . يلي فيما حده على العناصر هذه كافة نوقشت وقد
 

  االستهالك
 

 وخدمات سلع استهالك هو األول البند  65 – 29
 موضح هو كما) الفعلي النهائي االستهالك غطيي .نوعية
 متييز يتم. الوسيط واالستهالك( املركزي االطار يف

 الشخصي النهائي االستهالك ومنتجات السوقية املنتجات
. ةحد على كل واجلماعي الفردي االستهالك يظهر وقد
 من أوسع تغطية عام بوجه الوسيط االستهالك تلكمي

 الذي الصلة ذات اإلضافية األنشطة كناتج املركزي االطار
 يتم واليت املؤسسة داخل التوزيعات مع حتديده يتم

 الوسيط االستهالك يغطي فإنه ، عليه بناءً . تسجيلها
 الوسيط واالستهالك االطار يف حمدد هو كما( الفعلي)

 قد النقل، خدمات مثل احلاالت، بعض يف. الضمين
 األحيان، بعض يف. التقدير يف هاماً  األخري العنصر يكون
 يتم أن ينبغي الضمين الوسيط االستهالك اعتبار ميكن

 إىل ويضاف هنائي استهالك أنه على معه التعامل
 التعليم استخدام يف كما الفعلي، النهائي االستهالك
 نطاق توسيع مث ومن الصحية، واخلدمات اإلضايف

 أن ميكن أخرى، ناحية من. لألسر النهائي االستهالك
 بعض مع التعامل مت إذا االستهالك، جمال يتقلص

 التابع احلساب يف الثابت املال رأس كتكوين اخلدمات
 االطار يف كما النهائي أو الوسيط االستهالك من بدالً 

  .املركزي
  

 المال رأس تكوين
 

 الســــلع يف املــــال رأس تكــــوين هــــو الثــــاين البنــــد 66 – 29
 يشــــمل الثــــاين العنصــــر أن حيــــث النوعيــــة واخلــــدمات
 أن ميكـن مناسـباً، ذلـك كـان إذا املخزون يف التغريات
 خـــــدمات يف التنفيـــــذ حيـــــز يف الـــــذي العمـــــل يغطـــــي
 يكـــون قـــد ،مـــثال الثقافـــة، حســـابات يف أمـــا. خاصـــة
 . الثمينة األصول من احليازة صايف هناك

 
 الثابـــت املـــال رأس تكـــوين يحعـــد ، الثالـــثالبنـــد  67 – 29

 مــن احليــازة وصــايف مميــزة الغــري املنتجــات يف لألنشــطة
 تعقيـداً  أكثـر منتجـة والغـري ماليـة الغـري الثمينة األصول

 : ما حد إىل
 هلـــذه الثابــت املـــال رأس تكــوين إمجـــايل يغطــي ال – أ

 منتجـــات علـــى حيتـــوي اجلـــزء هـــذا ألن نظـــراً  األنشـــطة
 . الثاين العنصر يف بالفعل موجودة نوعية
 الــيت لألنشــطة الثابــت املــال رأس تكــوين يحغطــى – ب

 يف فقــــط مميــــزة وخــــدمات ســــلع علــــى نتاجهــــا حيتــــوي
 املـــال رأس تكـــوين اســـتثناء أظهـــر إذا. ) الثالـــثالبنـــد 
 واخلـدمات السلع نتاجها يشمل اليت لألنشطة الثابت
 واألنشــــــطة املنتجــــــات فــــــإن خاصــــــة، أمهيــــــة املرتبطــــــة

ــــتم قــــد املــــذكورة  منتجــــات لتصــــبح تصــــنيفها إعــــادة ي
 (. مميزة
 تغطيـة املؤسسـات علـى املعتمـد التحليل يوفر قد- جـ

 . الثانوية األنشطة بعض تغطي قد ألهنا نظراً  أوسع
 غــري لألصــول احليــازة صــايف الثالــثالبنــد  يشــمل – د

 . املنتجة غري املالية
  التحويالت

 
 التحـــــــويالت واخلـــــــامس، الرابـــــــع انالبنـــــــد يحعـــــــد 68 – 29

ــــة  أهــــم النوعيــــة، املــــال رأس وحتــــويالت النوعيــــة اجلاري
 احلمايـــــــة مثـــــــل حالـــــــة يف احمللـــــــي لإلنفـــــــاق العناصـــــــر
 اجملـاالت، هـذه يف. التنميـة مساعدات أو االجتماعية

 اإلداريـــة التكـــاليف إىل يشـــريان والثـــاين األول انالبنـــد
 الــــيت( اهليئـــات) للوكـــاالت والرأمساليــــة، اجلاريـــة فقـــط،
ـــــدير ـــــة ت ـــــة احلماي ـــــةو الد املســـــاعدات أو االجتماعي . لي
 . التحويالت على حتتوي النفقات أساس

 
 إعانـــات هنـــاك تكـــون قـــد ، األحـــوال بعـــض يف 69 – 29

 يــــــــدفعها الــــــــيت األســــــــعار ختفــــــــيض دقصــــــــب وحضــــــــعت
 واخلـــــــــدمات البضـــــــــائع لـــــــــبعض النهـــــــــائي املســـــــــتهلك
 خــــدمات أو واملواصــــالت النقــــل خــــدمات كالغــــذاء،
 االســتهالك إعانــات عليهــا يحطلــق مــا عــادةً . اإلســكان

 أو البضــائع هــذه تعتــرب عنــدما ، املركــزي اهليكــل يف. 
ـــــــدرج ســـــــوقية، منتجـــــــات اخلـــــــدمات  يف االعانـــــــات ت

 يف أمـــــــــا. املشـــــــــرتين بأســـــــــعار النهـــــــــائي االســـــــــتهالك
 يقـــــــّيم أن إمـــــــا: خيـــــــاران فهنـــــــاك التابعـــــــة احلســـــــابات
 االطــار عــن خمتلــف بشــكل( األول البنــد) االســتهالك

 يحقـّيم أو االسـتهالك إعانـات قيمـة يشمل كي املركزي
 تشــمل أن والبــد املركــزياالطــار  يف كمــا االســتهالك
 إعانـــــات( الرابـــــع البنـــــد) النوعيـــــة اجلاريـــــة التحـــــويالت
 الرابـــع البنـــد ضـــمن اإلعانـــات تحوّجـــه قـــد. االســـتهالك

 ميكــن كمــا. الوســيط االســتهالك أســعار ختفــيض حنــو
 أخــرى إعانــات أيضــاً  الرابــع البنــد يشــمل أن ميكــن أن
 . االنتاج على

 
 يف النوعيـة للتحـويالت تصـنيف وضـع ينبغـي و 70 – 29
 حتليـــــل يف يســـــتعمل التصـــــنيف هـــــذا أن حيـــــث جمـــــال كـــــل

 التحـــويالت كافـــة يشـــمل فهـــو ، والتمويـــل االســـتخدامات
 إىل 1 مـــن للبنـــود مقابلـــة تكـــن مل أم كانـــت ســـواء النوعيـــة،

3 . 
 

 هـــو املقيمـــة الوحـــدات اســـتخدامات إمجـــايل إن 71 – 29
 لــذلك،. ســابقاً  املــذكورة اخلمســة ودنــبال مجــع حاصــل
 بقيـــة مـــن املمولـــة احلاليـــة االســـتخدامات خفـــض يـــتم
 مث مــن. احملليــة النفقــات مســتوى إىل تصــل كــي العــامل
 اســـتخدامات إلمجـــايل مســـاوياً  احمللـــي اإلنفـــاق يصـــبح

 يفضـل. املقيمـة الوحـدات متّوهلـا اليت املقيمة الوحدات
 واالســــتخدامات اجلاريــــة االســــتخدامات بــــني التمييــــز
 . العامل بقية قبل من املمولة الرأمسالية

 
 مســبقاً  أوضــحنا كمــا احمللــي اإلنفــاق يشــمل ال 72 – 29

 لـبعض بالنسـبة أنـه غـري. املاليـة األدوات يف املعامالت
 القـــــروض التنميــــة، مســــاعدات مثــــل التحليــــل، أنــــواع

 يــــتم وأن البــــد تفصــــيلية بشــــروط املتلقــــاة أو املمنوحـــة
 عـــــن الناجتـــــة التكـــــاليف أو الفوائـــــد تشـــــمل. حســـــاهبا
 حتـويالت تشـكل السـوق أسـعار من أقل فائدة أسعار
 .والعشرين الثاين بالفصل موضح هو كما ضمنية

 
 النفقات/  االستخدامات تظهر أن ميكن 73 – 29
 الغرض حسب أو والتحويالت املنتجات حسب احمللية
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 هذين أحد على األساسي التأكيد ينصب قد(. الربامج)
 اجملال على باالعتماد ، سوياً  يستخدما قد أو اخليارين،

 املعاملة هنج إن. املنشود التحليل هدف أو الدرس قيد
 محاية حالة يف حتديداً  متصل املناسب الربنامج حسب
 .االجتماعية احلماية أو البيئة
  
 

  المستفيدون أو المستخدمون –5
 

 قــــــد ، املســــــتفيدين أو للمســــــتخدمني بالنســــــبة 74 – 29
 تـــــابع حســـــاب مـــــن املصـــــطلحني هـــــذين اســـــتخدام خيتلــــف
 للســـــــــياحة مالءمــــــــةً  أكثــــــــر هـــــــــو" املســــــــتخدمون. "آلخــــــــر

 مالءمـــــةً  أكثـــــر" املســـــتفيدون" مصـــــطلح بينمـــــا واإلســـــكان،
ـــــــة ـــــــة للحماي ـــــــة ومســـــــاعدات االجتماعي ـــــــا يف و. التنمي  كلت
 الســــــلع يســــــتخدم مــــــن إىل املصــــــطلحان يشــــــري ، احلــــــالتني
 . املعنية التحويالت من يستفيد من أو واخلدمات

 
 يكــــــــون ، التجميــــــــع مســــــــتويات أعلــــــــى علــــــــى 74 – 29

 إعـــــادة جمـــــرد هـــــو املســـــتفيدين املســـــتخدمني تصـــــنيف
 املنتجــني وأنــواع املؤسســية القطاعــات لتصــنيف ترتيــب
 فيهــــــا تفصــــــل الــــــيت النقــــــاط يف املركــــــزي، االطــــــار يف

 : يلي كما يكون رمبا. واالستهالك االنتاج جوانب
  السوقيون؛ املنتجون – أ

  النهائي؛ الذايت لالستخدام املنتجون – ب
  ، السوقيون غري املنتجون - جـ
  مجاعي؛ كمستهلك احلكومة – د
 ؛ كمستهلكني املعيشية األسر - هـ
 . العامل بقية – و
 
 أنــــواع أهــــم هــــم كمســــتهلكني املعيشــــية األســــر 76 – 29

 احلســابات مــن العديــد يف املســتفيدين أو املسـتخدمني
 للتحليــــــل مفيــــــداً  التصــــــنيف يصــــــبح وحــــــىت. التابعــــــة

 تقيــــــيم ينبغــــــي االجتماعيــــــة، والسياســــــة االجتمــــــاعي
 ميكـــن الغـــرض، هلـــذا. أوســـع بشـــكل املعيشـــية األســـر
 يف املعيشـية لألسـر الفرعـي التقسـيم أنـواع أحـد دراسـة
 . والعشرين الرابع الفصل

  
  التمويل – 6
 

 النفقــــــــــاتال يتحمــــــــــل  املســــــــــتخدمونمبــــــــــا ان  77 – 29
 حتليـــــــل جتربـــــــة األفضـــــــل مـــــــن يكـــــــون قـــــــد أنفســـــــهم،
 يكـــون قـــد. أحيانـــاً  النفقـــات تتحمـــل الـــيت الوحـــدات

 حمـــل اجملـــال يغطـــي عنـــدما أكـــرب بشـــكل عمليـــاً  ذلـــك
 باالهتمــام مقارنــةً  كاملــة مؤسســية وحــدات االهتمــام

( متجـــــــانس إنتـــــــاج وحـــــــدات أو) أصـــــــغر مبؤسســـــــات
 . برمتها املؤسسة إنتاج من جزء لتغطية

 التمويــل عــن الســؤال لفهــم واحــدة طريقــة هنــاك 78 – 29
 مث املسـتخدمة التمويـل أنـواع مـن أي تقريـر وهـي أال ،

 مـن نـوع كـل تـزود الـيت الوحدات أنواع من أي حتديد
" النهــــــائي" املتحمــــــل عــــــن الســــــؤال حيتــــــاج. التمويــــــل
 اســتهالك احلكومــة تــوفر. أيضــاً  حتديــد إىل للتكــاليف

 التمويــل  أن حيــث عينيــة، كتحــويالت األســر بعــض
 الـيت الضـرائب مـن معظمه يأيت االستهالك هلذا الالزم

 مث ومـــــن. واملؤسســــات األســـــر مــــن احلكومـــــة تتلقاهــــا
 األسـاس يف متـول العينيـة التحـويالت أن النقـاش ميكن
 أي إىل اتفاقـات وضـع ينبغـي. واملؤسسات األسر من

 بعــــده مــــن التمويــــل سلســــلة إىل العــــودة جيــــب مــــدى
 باملصــدر وصــفه األدق مــن رمبــا أو ،" النهايــة" حتديــد
 . للتمويل املباشر غري

 

 باســــــتثناء وهــــــي، أخــــــرى مشــــــكلة هنــــــا تظهــــــر 79 – 29
 ضـــروري رابـــط يوجـــد ال العينيـــة، املعـــامالت حـــاالت

. اإلنفــاق مــن واحــد ونــوع للتمويــل واحــد مصــدر بــني
 التمويـل أنـواع بـني الوصـل املناسـب مـن أنه إىل إضافة

 : يلي كما ببعض ارتباطها مدى ملعرفة واإلنفاق
 بالعائــد مقارنــةً  الســوق ملنتجــي الوســيط االســتهالك – أ

  املبيعات؛ من
 النهــــــــــائي واالســــــــــتهالك الوســــــــــيط االســــــــــتهالك – ب

  بالضرائب؛ مقارنةً  للحكومة
 النهائي واالستهالك الوسيط االستهالك - جـ

 املعيشية األسر ختدم اليت الرحبية غري للمؤسسات
 تتلقاها؛ اليت باملسامهات مقارنة

 مقارنـــــــــةً  لألســـــــــر النهـــــــــائي االســـــــــتهالك نفقـــــــــات – د
 كمعاشــــات العينيــــة والتحــــويالت املــــوظفني بتعويضــــات

 . التقاعد
 
 مــن :طــرق بعــدة املــال رأس تكــوين متويــل ميكــن 80 – 29

 فيهـا مبـا) األصـول يف التصـرف من املبيعات، عائدات
 أو العينيـــة التحـــويالت اســـتالم مـــن ،(املاليـــة األصـــول

 بواســــطة املــــال رأس تكــــوين حالــــة يف. االقــــرتاض مــــن
 املاليـة السـندات بإصدار متويله ميكن حينئذ احلكومة،

 . اخلارج من القروض أو املال رأس حتويالت أو
 

 علــــى كبـــري حـــد إىل التحـــويالت متويـــل يعتمـــد 81 – 29
ــــــــافع تضــــــــمني حالــــــــة يف. الدراســــــــة حمــــــــل اجملــــــــال  املن

 مصـــدر أن علـــى معهـــا التعامـــل ينبغـــي ، االجتماعيـــة
 األسـر من االجتماعية املسامهات هلا الرئيسي التمويل
 املمـــــــول هـــــــي احلكومـــــــة تكـــــــون. األخـــــــرى املعيشـــــــية

 بعــــــــض يف( اإلعانــــــــات ذلــــــــك يف مبــــــــا) للتحــــــــويالت
 مبــــا) للتحـــويالت املتلقـــي هــــي تكـــون بينمـــا احلـــاالت

 . أخرى حاالت يف( الضرائب فيها
 املعـــين مـــن يكـــون قـــد ،  احلـــاالت مـــن عــدد يف 28 – 29

 . العامل بقية من التمويل حتديد
  

  والمنتجات اإلنتاج – 2
 

 مـــــن ، للحســـــابات الرئيســـــي القطـــــاع يف كمـــــا 83 – 29
 واالسـتخدام العـرض جـداول مـن جمموعـة تطوير املهم

 قيــــــــد الصـــــــلة ذات واملنتجــــــــات النوعيـــــــة للمنتجـــــــات
 ليغطــــي ذلــــك ميتــــد قـــد. النــــوعيني واملنتجــــني الدراســـة
 املاليـــة غـــري البيانـــات و أيضـــاً  الـــدخل توليـــد حســـاب

 . اإلنتاج ومؤشرات بالعمالة هتتم اليت
 
 المادية البيانات – 8
 

 ماديــاً  املقــدرة البيانــات إىل النظــر يــتم أال ينبغــي 84 – 29
 مــــن ثــــانوي جــــزء أهنــــا علــــى نقديــــة غــــري بوحــــدات أو

 بالنسـبة سـواء أساسية مكونات إهنا.التابعة احلسابات
ــــتم ولكــــي مباشــــر بشــــكل توفرهــــا الــــيت للمعلومــــات  ي

 . ينبغي كما املالية البيانات حتليل
 
 التابعة الحسابات على أمثلة – ز
 

 مـــن نانوعـــ هنـــاك ، املقدمـــة يف شـــرحه مت كمـــا 85 – 71
 يســمى. خمتلفتــني وظيفتــني يؤديــان التابعــة احلســابات

 الــذي ، الــداخلي التــابع احلســاب أحيانــاً  األول النــوع
 ولكنــه القوميــة احلســابات وأنظمــة قــوانني كافــة يأخــذ
 طريـــــق عــــن االهتمـــــام مــــن حمــــدد جانـــــب علــــى يركــــز

 األمثلـة. التقليديـة والرتتيبـات التصـنيفات مـن االنتقال
 ونفقـــات القهـــوة إنتـــاج الســـياحة، علـــى اإلنفـــاق هـــي
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 التـــــابع احلســـــاب الثـــــاين النـــــوع يســـــمى. البيئـــــة محايـــــة
 تغـري أو اقتصـادية غري معلومات يحضيف قد اخلارجي،

 طريقــــــــة تحعــــــــد. كليهمــــــــا أو احملاســــــــبية األشــــــــكال يف
. للغايـة املناسبة الطرق من جديدة مناطق استكشاف

 علــــى األمثلــــة أحــــد التطــــوعي العمــــل دور يكــــون قــــد
 احلســـابات جمموعـــات بعـــض حتتـــوي أن ميكـــن. ذلـــك
 الداخليـــــة التابعـــــة احلســـــابات مالمـــــح بعـــــض التابعـــــة

 .واخلارجية
  

 التابعــــة احلســــابات بــــني الفاصــــل احلــــد مــــازال  86 – 29
 واضـح غـري القومية احلسابات لنظام الدقيق والتفصيل
 مليــــزان الوصــــول طــــرق لكافــــة يحنظــــر أن ميكــــن. املعــــامل

 دليـــل يف عحـــر ض كمـــا العامليـــة واحلســـابات املـــدفوعات
 املاليـــــة اإلحصـــــاءات ، BPM6 املـــــدفوعات ميـــــزان

ــــة إحصــــاءات دليــــل يف للحكومــــة  عــــام احلكومــــة مالي
2001 GFSM2001 اإلحصــــــــاءات دليــــــــل أو 
 مـن اتضح. تابعة حسابات أهنا على ، واملالية النقدية
 ختــــدم والــــيت الرحبيــــة غــــري املؤسســــات معاملــــة خــــالل
 والقطــاع والعشــرين الثالــث الفصــل يف املعيشــية األســر
 حســـابات أهنـــا والعشـــرين اخلـــامس الفصـــل يف الرمســـي
 الفصــــل يف باملعاشــــات اخلــــاص اجلــــدول حــــىت. تابعــــة
 أشــكال مــن كشــكل لــه يحنظــر أن ميكــن عشــر الســابع

 أنــه علــى مصــنف أنــه مــن بــالرغم التابعــة، احلســابات
 .القومية احلسابات لنظام األساسية األدلة من جزء

 
 األوســــع التابعــــة احلســــابات بعــــض وصــــف مت 87 – 29  

 مميــزاً  شــكالً  مــوجزاً  الوصــف كــان وقــد. اجلــزء هــذا يف
 مــــن ملزيــــد املراجــــع تــــوفرت وقــــد ؛ فقــــط للحســــابات
 التــــابع احلســــاب مــــنهم، الثنــــني بالنســــبة. املعلومــــات
ــــــابع واحلســــــاب للســــــياحة ــــــة، الت ــــــة للبيئ  العامليــــــة األدل
ـــــاين إصـــــدارها يف اآلن موجـــــودة  احلســـــاب مـــــازال. الث
 قيــــــد ولكنــــــه لــــــه األول اإلصــــــدار يف للصــــــحة التــــــابع

 غـــري األنشـــطة الرابـــع اجملـــال يغطـــي. الفعلـــي اإلصـــدار
 اجملــــال هــــذا احتــــل. املعيشــــية لألســــر األجــــر مدفوعــــة
 صـــعوبة كانـــت ولكـــن األعـــوام مـــن للعديـــد االهتمـــام
 دون حــــــائالً  األجـــــر مدفوعــــــة غـــــري اخلــــــدمات قيـــــاس
 مــن بــالرغم املوضـوع، ملعاجلــة دويل اتفــاق إىل الوصـول
ــــــة األعمــــــال بعــــــض يف النظــــــر إعــــــادة  هــــــذا يف احلديث
 . األمر يهمه ملن النطاق

 
 أو األخـــرى التابعـــة احلســـابات بعـــض تطـــوير مت 88 – 29

ــــبعض. التطــــوير قيــــد  التابعــــة احلســــابات مثــــل منهــــا ال
 املنتجـة الـدول مـن عـدد يف اإلنتاجيـة بفحـص اخلاصة

 الصــــــــناعي املـــــــنهج حتــــــــديث مت: األورويب االحتـــــــاد يف
 دول مســتوى علــى احملاســيب التحليــل مشــروع) املقــارن
 املـــواد الطاقـــة، العمالـــة، املـــال، لـــرأس األورويب االحتـــاد
 ,2003EU KLEMS Project عـام اخلـام

. البحــث علــى التــدريب مــن كنـوع اآلن إىل( 2003
 واسـتغالل املياه حسابات مثل األخرى احلسابات أما

 املدخلـة التحسـينات مـن كنـوع طـحّورت فقـد الغابات،
 احلسابات نظام يف( للبيئة األّويل التابع احلساب على

 فيـــــه أصــــبحت الـــــذي احلــــد إىل( واالقتصـــــادية البيئيــــة
 مــــــن. كبــــــري حــــــد إىل مقبولــــــة هلــــــا اإلرشــــــادية األدلـــــة
 للمنتجـــــــات األوســـــــع احلســـــــابات تفيـــــــد أن املمكـــــــن
 منـاطق ويف هنـا. الناميـة الـدول مـن عدد يف ، الزراعية
 تشــكيل كيفيــة علــى اتفــاق هنــاك أن حيــث ، أخــرى
 ميكـــــن كمـــــا التابعـــــة، احلســـــابات مـــــن جديـــــد منـــــوذج
 العامليــة األدلــة ختضــع قــد. جديــدة عامليــة أدلــة تطــوير

 تـــدرجيياً  تنتقـــل وقـــد للمراجعـــة ذاهتـــا حـــد يف اجلديـــدة

 نظـام يف لـه خمطـط هو كما عاملياً  مقبول مستوى حنو
 . والبيئية االقتصادية احلسابات

  
  للسياحة التابعة الحسابات - 1
 

( TSA) للســـــــــــياحة التابعــــــــــة احلســــــــــابات إن 89 – 29
 دولـــة ســـبعني مـــن أكثـــر يف طويلـــة فـــرتة منـــذ موجـــودة
 اإلرشــــادات دليــــل عحــــرف. املراحــــل بعــــض يف وضــــعته
ــــــة  اإلطــــــار: للســــــياحة التابعــــــة احلســــــابات" ب العاملي
 األورويب لالحتـاد اإلحصـائي املكتـب) املقرتح املنهجي

Eurostat ، االقتصـادية والتنميـة التعـاون منظمة ، 
(  2008 ، املتحـدة األمـم العامليـة، السياحة  منظمة
.  2000 لعـــــــام األول اإلصـــــــدار اســـــــتحدث الـــــــذي

 ونشـــــاط الثانيـــــة باملنـــــازل خاصـــــة ملحقـــــات أضـــــيفت
 التابعــــة احلســــابات حتــــديث إىل واملــــؤمترات املقــــابالت
 .  2008 عام للسياحة

 هــو للســياحة التابعــة احلســابات مــن اهلــدف إن 90 – 29
 :التالية املعلومات توفري

 املسـامهة حجـم تقـيس الـيت الكلـي االقتصـاد امجاليات
 املضـــافة القيمـــة إمجـــايل مثـــل الســـياحة يف االقتصـــادية
 القيمــة وإمجــايل TDGVA الســياحة علــى املباشــرة
 يتناســـب الـــذي الســـياحة، مـــن املباشـــر احمللـــي اإلنتـــاج
 واألنشـــــطة الكلـــــي لالقتصـــــاد أخـــــرى اتاليـــــمجا مـــــع

 حمــل الوظيفيــة النــواحي و األخــرى املنتجــة االقتصــادية
  االهتمام؛

 واملفهــــوم الســــياحة، اســــتهالك عــــن محفصــــلة معلومــــات -ب
 كمســـــــتهلكني، الســـــــائحني بنشـــــــاط املـــــــرتبط املمتـــــــد
 يقابلــــــه الســــــياحة علــــــى الطلــــــب أن كيــــــف ووصــــــف
 املشـتقة اجلداول مع املتكامل والواردات احمللي العرض
 جتميــع ميكــن اللتــان واالســتخدام العــرض جــداول مــن

  احلجم؛ وحسب اجلارية القيم حسب كليهما
 الســياحة لصــناعات املفصــلة اإلنتــاج حســابات - جـــ
ــــــك يف مبــــــا ، ــــــات ذل ــــــة ارتبــــــاط بيان  باألنشــــــطة العمال

 املـــــال رأس وتكـــــوين املختلفـــــة اإلنتاجيـــــة االقتصـــــادية
  ؛ الثابت

 غــري املعلومـات و االقتصـادية البيانــات بـني رابـط – د
 ،( الزيـارات أو)  الـرحالت كعـدد السياحة عن املالية
 اخل..  النقـل أنـواع ، الزيـارة مـن اهلـدف ، اإلقامة مدة
 . االقتصادية املتغريات صفات لتحديد يلزم ما وهو
  

 والسائحين بالزائرين التعريف
 

 التــــابع احلســــاب مركــــز يف الزائــــر مفهــــوم يوجــــد 91 – 29
 بيئتــه خــارج شــخص أنــه علــى الزائــر يحعــّرف. للســياحة
 املكــان يف مقــيم لكيــان تبعــاً  يعمــل ال ولكنــه الطبيعيــة
 للدولـة مطابقـة يزورهـا الـيت البيئة وليست. يزوره الذي
 فيهــا يتواجــد الــيت املنطقــة إىل يشــري فهــو. يزورهــا الــيت
 مبنزلـه احمليطـة املنطقـة ذلـك يف مبـا. احلـال بطبيعـة الفرد

 خـارج يعملون الذين فإن مث ومن. أيضاً  عمله ومكان
 فـــــإن لـــــذا. الـــــبالد هلـــــذه زائـــــرين يعتـــــربون ال بالدهـــــم
 .املسافرين من فرعية جمموعة هم الزائرين

 
 الزائـــــرون: جممـــــوعتني إىل الـــــزوار تقســـــيم ميكـــــن 92 – 29

 ومـــن ســـائحني مســـمى علـــيهم يطلـــق ليلـــة، مـــن أكثــر
 ناحيــــة مــــن.  متنــــزه يســــمى واحــــد ليــــوم برحلــــة يقــــوم
ـــــة حســـــب الســـــائحني تقســـــيم اهلـــــام مـــــن أخـــــرى  دول
. خـــارجيني وســـائحني داخليـــني ســـائحني إىل إقـــامتهم
 للســياحة مباشــراً  أخــرى دولــة يــزور الــذي املقــيم يعتــرب

 ضـــمن يقـــع مـــا يـــزور الـــذي املقـــيم غـــري أمـــا اخلارجيـــة؛
 إن. داخليـة سـياحة يباشـر فهو احمللي االقتصاد نطاق

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/eu_klems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/eu_klems/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/eu_klems/index_en.htm


 نظام الحسابات القومية
 

 750 

ـــــيت للســـــياحة الكلـــــي اإلمجـــــايل  املقيمـــــني هبـــــا يقـــــوم ال
 احملليـة السياحة مجلة هي ، القومية بالسياحة واملعروفة

 هبـــــا يقـــــوم الـــــيت الدولـــــة اقتصـــــاد نطـــــاق يف الســـــياحة)
 الســـــــــياحة إىل باإلضـــــــــافة(  الدولـــــــــة هـــــــــذه مـــــــــواطين
 .اخلارجية

 
 املعروفـــــــة األنشـــــــطة علـــــــى الســـــــياحة تقتصـــــــر ال 93–29 

 لتشـمل متتـد ولكنهـا كاالستجمام عنها احلال بطبيعة
 ذلـــك يف مبـــا. الســـائح هبـــا يقـــوم الـــيت األنشـــطة كافـــة
. التـــــدريب أو التعلـــــيم أو التجاريـــــة لألغـــــراض الســـــفر
 أو شخصـية زيـارة كوهنـا حسـب السائح زيارة تصنف
 الزيـــــارة عنـــــوان يقســـــم. مهنيـــــة زيـــــارة أو عمـــــل زيـــــارة

 الرتفيــــه ، األجــــازات: جمموعــــات مثــــان إىل الشخصــــية
 والتــــــدريب؛ التعلــــــيم األصــــــدقاء زيــــــارة واالســــــتجمام؛

 احلــــج؛ أو الدينيــــة الزيــــارات الطبيــــة؛ والعنايــــة الصــــحة
 . أخرى أغراضو  الرتانزيتالتسوق،

 
  عليها اإلنفاق ونطاق السياحة تعريف

 
 املدفوع باملبلغ السياحة على اإلنفاق يعرف 94 – 29

 اخلدمات من االستفادة أو البضائع على للحصول
 أو الشخصي لالستخدام القيمة األشياء وكذلك
 ذلك يشمل. السياحية الرحلة انتهاء بعد إلعادهتا
 وكذلك بأنفسهم الزائرين ينفقها اليت النفقات

 تعويضهم يتم أو اآلخرون يدفعها اليت املصروفات
 .عنها

 
 ونطاقه السياحة استهالك تعريف

 
 من أبعد السياحة استهالك مفهوم يتسع 94 – 29

 املتعلقة اخلدمات ليشمل السياحة على اإلنفاق
 السائح، نفقة على املؤقت السكن ليشمل

 واالستهالك للسياحة االجتماعية العينية التحويالت
 على احلصول ميكن أنه حني يف. هبا املرتبط

 إجراء من السياحة على اإلنفاق حول املعلومات
 السياحة استهالك تعديل أن إال للسائحني، املسح
 .أخرى مصادر من تقييمه يتم أن البد

 
 املكان حسب السياحة استهالك متييز ميكن 96–29

 مشاهبة بطريقة أجنبياً  أم مقيماً  السائح كون وحسب
 . ذاهتا حد يف للسياحة بالنسبة وصفناه ملا

 
  المميزة المنتجات

 
 التابعة للحسابات تبعاً  املنتجات قسمت 97–29

. أخرى استهالكية ومنتجات مميزة منتجات إىل للسياحة
 إىل فرعياً  تقسيماً  املميزة املنتجات قحسمت أخرى ناحية من

 مميزة ومنتجات للسياحة مميزة مشاهبة دولية منتجات
 التابعة احلسابات دليل يشمل .بالدولة خاصة للسياحة
 املنتجات قحسمت بينما.  األوىل باملنتجات قائمة للسياحة

 بالسياحة الصلة ذات املنتجات بني األخرى االستهالكية
 غري املنتجات تشمل. بالسياحة تتعلق ال اليت واملنتجات

 أو بضائع تشكل ال اليت املنتجات كافة االستهالكية
 تكوين ، الثمينة األشياء ذلك يف مبا ، استهالكية خدمات

 قائمة توجد. التجميعي واالستهالك الثابت املال رأس
 الدليل يف املميزة واألنشطة للمنتجات تصنيفاً  12 تضم
 . للسياحة التابعة باحلسابات اخلاص

 
 السياحة صناعات

 يتصـــل الـــيت املؤسســـات الســـياحة صـــناعة متثـــل 98 – 29
 تغطـي.  للسـياحة املميـزة باملنتجـات الرئيسـي نشاطها
 املشرب و املأكل الزائرين، إسكان السياحة صناعات
 الطــــرق، احلديديــــة، الســــكك الصــــناعة، خيــــدم الــــذي
 وكـاالت النقـل، وسـائل تـأجري واجلوي، البحري النقل

 الثقافـــة، صـــناعة األخـــرى، احلجـــز وخـــدمات الســـفر،
 للبضــــائع بالتجزئــــة التجــــارة والرتفيــــه، الرياضــــة صــــناعة
 املميـزة والصـناعات الدولة يف بالسياحة اخلاصة املميزة
 . الدولة يف بالسياحة اخلاصة

 

داخل  
 الدولة

خارج 
 اإلمجايل الدولة

السياحة  املقيمني
 اإلقليمية

السياحة 
 اخلارجية

السياحة 
 القومية

السياحة  املقيمنيغري 
   الداخلية

    اإلمجايل
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 التابعة احلسابات جداول من السادس اجلدول:  1 – 29 جدول

السلع 
 

. أ
 

املنتجات االستهالكية
 

.أ 
1 

املنتجات املميزة للسياحة 
(د)

 
   

1 –
 

خدمات إسكان الزائرين 
 

      
1.

أ خدمات اإلسكان غري اليت يف البند 
1.

 ب
     
1.

ب خدمات اإلسكان املتعلقة بكافة أنواع 
ملكية منزل لقضاء العطالت
 

   
2 –

 
خدمات الطعام والشراب 
 

   
3- 

خدمات النقل عرب السكك احلديدية
 

   
4 –

 
خدمات نقل 

املسافرين  براً 
 

   
4 –

 
ح  خدمات نقل املسافرين حبرا
 

   
6 –

 
خدمات نقل املسافرين جواً  
 

   
7 –

 
خدمات تأجري الوسائل
 

   
8 –

 
خدمات وكاالت السفر واحلجز
 

   
9 –

 
اخلدمات الثقافية 
 

   
10 

– 
خدمات الرياضة والرتفيه  
 

    
11 

– 
البضائع املميزة اخلاصة بالسياحة يف الدولة  
 

    
12

 –
 

اخلدمات املميزة اخلاصة بالسياحة يف 
الدولة
 

. أ
2 

املنتجات االستهالكية األخرى 
( أ)

 ،(
 ( د

. ب 
اخلدمات غري االستهالكية 
 

    
. ب

1 
األشياء القيمة
 

    
. ب

2 
املنتجات غري االستهالكية األخرى 

)**(
 

I 
إمجايل اإلنتاج 
(

حسب األسعار األساسية 
) 

II
 

إمجايل االستهالك الوسيط 
(

حسب أسعار 
املشرتين 
جـ)

 ) 
 (I

 –
 II

  )
إمجايل القيمة الكلية املضافة
 

تعويضات املوظفني 
 

الضرائب األخرى األقل من اإلعانات على املنتجات
 

إمجايل الدخل املختلط
ض التشغيلي 

إمجايل الفائ
 

صناعات
 

السياحة
 

1 -
إسكان 
 الزائرين

 الناتج 
1.4 

     

                 x                                                           (بالقيمة) مسامهة السياحة
x 

    

 أ. 1
إسكان 
الزائرين 

.  1غري 
 ب

 الناتج
 أ  1 -4

     

 مسامهة السياحة
 ( بالقيمة)

                                                         x                 
x 

    

 ب.  1
خدمات 
اإلسكان 
املتعلقة 
بكافة 
أنواع 
ملكية 
منزل 
لقضاء 
 العطالت

 الناتج 
 ب  1 – 4

     

 مسامهة السياحة
 (بالقيمة)

                                                        x                 
x 

    

 
--- 

 الناتج 
 (4  ) ... 

     

 مسامهة السياحة
 (بالقيمة)

                                                         x                 
x 

    

12 – 
صناعات 
الدولة 
اخلاصة 
 بالسياحة 

 الناتج 
4 – 12  

     

 مسامهة السياحة
 (بالقيمة)

                                                        x            x 
     

    

 الناتج  اإلمجايل
4 - 13 

     

 مسامهة السياحة
 (بالقيمة)

                                                       x                 
x                  

    

الصناعا
ت 

 األخرى
 الناتج 

5 – 14  
     

                 x                                                      (بالقيمة) مسامهة السياحة
x 

    

ناتج 
املنتجني 
احملليني 

حسب )
األسعار 
 (األساسية

+  4.13 = 4.14الناتج 
4.14  

     

 مسامهة السياحة 
 (بالقيمة)

                                                    x                 x         
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X ال ينطبق 
 احلسابات يف بواحدة واحدة دراستها يتم أن ينبغي املطروحة للقائمة السياحة صناعات كافة أن تعين...
 . باخلارج للمقيمني املباشر الشراء باستثناء الواردات)*( 
 الـرحالت علـى القـائمني ، السـفر لوكـاالت املدفوعة اخلدمات مصاريف إمجايل صايف هو املنتجات، استهالك. أ قيمة)*( 

 . األخرى احلجز وخدمات
 .   الدراسة حمل باالقتصاد حتيط اليت األخرى واخلدمات البضائع كافة تشمل)**( 

 الصــلة ذات املنتجــات)  مكونــات مــن كــل بتحديــد الــدول تقــوم أن ينبغــي ، تطبيقــه وميكــن صــلة ذات كــان إذا ( أ)
 منفصــل بشـكل املنتجــات حتديـد ينبغـي ، احلــالتني كلتـا يف(.  بالســياحة تتعلـق ال الـيت االســتهالكية املنتجـات و بالسـياحة

 ( .  14 – 4 الفقرة أنظر) ذلك أمكن إن
 (. 16 – 4 الفقرة أنظر) ذلك أمكن إن منفصل من بشكل واخلدمات البضائع حتديد ينبغي ( ب)
 (. 17 – 4 الفقرة أنظر) ذلك أمكن إن ، التحليل توفري ينبغي( ج)
 (.4 امللحق أنظر) فقط بالتجزئة التجارة هوامش على السياحة مسامهة تكوين ينبغي ، للبضائع بالنسبة(  د)
 TDGDPإمجايل اإلنتاج احمللي املباشر للسياحة  -هـ 

 الناتج  *الواردات 
6 – 1  

     

 مسامهة السياحة 
 (بالقيمة)

                                                     x                 
x     

    

الضرائب  
األقل من 
اإلعانات 
املنتجات 
احمللية 
 واملستوردة

6 - 2      
 مسامهة السياحة 

 (بالقيمة)
  

هوامش  
النقل 
 والتجارة

 الناتج 
6 - 3 

x     x  x  x  x     x  x  x  x   x  x  x  x 
 x  x         

 

 مسامهة السياحة 
 (بالقيمة)

x     x  x  x  x     x  x  x  x   x  x  x  x 
 x  x         

 

العرض  
احمللي 

حسب )
أسعار 
 (املشرتين

+  6.1+  6.4=الناتج
4.14  +6.2  +6.3  

  

استهالك  
السياحة 
 الداخلية

 
4 – 3  

  

النسب  
املئوية 
 للسياحة
 )  % ( 

4.6 = 
 4.3

6.4
X  100 
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 احلســــاب مــــن كاملــــة جمموعــــة معلومــــات علــــى باالعتمــــاد 99–29
. جتميعهـــا ميكـــن جـــداول عشـــرة علـــى حتتـــوي للســـياحة التـــابع
 4 اجلـدول يظهر. السياحة نفقات على منها ثالثة أول حتتوي
 الـيت والتعـديالت الداخليـة والسـياحة احملليـة السياحة بني فصالً 
 اســـتهالك إىل الســـياحة نفقـــات مــن لالنتقـــال هبـــا القيـــام ينبغــي

 أمـــــا. الســـــياحة صـــــناعة عـــــرض 4 اجلـــــدول يحظهـــــر. الســـــياحة
 ويظهـــــر للســـــياحة التابعـــــة احلســـــابات قلـــــب فهـــــو 6 اجلـــــدول

 اجملموعـات هـذه سحـجلت وقـد ؛ املقسـمة األساسـية اجملموعات
 8 اجلـدوالن يغطـي بينمـا. العمالـة 7 اجلـدول يغطي. باألسفل

 اجلـــدول يغطـــي.اجلمـــاعي واالســـتهالك الثابـــت املـــال رأس 9 و
  .مالية غري املعلومات10
  الرئيسية المجاميع

 
 املؤشــــرات مــــن كمجموعــــة التاليــــة التجمعــــات تؤخــــذ  100 –29

 : اجملاميع هذه تشمل. االقتصاد يف السياحة حلجم
 الداخلية؛ السياحة نفقات – أ

 ؛ الداخلية السياحة استهالك – ب
 ؛ GVATI السياحة لصناعة املضافة القيمة إمجايل - جـ
 ؛ TDGVA للسياحة املباشرة املضافة القيمة – د
 

 لــــــدليل 6 اجلــــــدول يف العناصــــــر هــــــذه مصــــــدر يظهــــــر  101–29
 . 1 – 28 كجدول املضمن للسياحة التابعة احلسابات

 
 البيئية المحاسبة - 7
 

 باالعتمـاد املركـزي االطـار ضمن البيئية احلسابات هتدف 102–29
 وأحيانـــــاً ) اســـــتخدام تـــــأثريات القوميـــــة احلســـــابات نظـــــام علـــــى

 اهلــواء تلــوث الــيت الرواســب وتوليــد الطبيعيــة املصــادر( اســتنفاذ
 يــتم الـيت اخلاصــة األنشـطة أيضــاً  احلسـابات هــذه توضـح. واملـاء
 مــن الناجتــة الضــارة البيئيــة التــأثريات مكافحــة أو ملنــع هبــا القيــام
 .البشري النشاط

 
 البيئيــــــة احلســــــابات نظــــــام مــــــن مؤقــــــت إصــــــدار نحشــــــر 103 – 29

 عــام املتكاملــة االقتصــادية البيئيــة احلســابات وهــو  واالقتصــادية
 ومت.  2003 عــام منــه احملــدث اإلصــدار نحشــر وقــد.  1993
 2013 عــام نشــرة وإصــدار أوســع بنظــرة اإلصــدار هــذا تعــديل

 :يف املساعدة هي واالقتصادية البيئية احلسابات أهداف إن. 
 البيئيــــة اإلحصــــاءات يف معياريــــة تصــــنيفات تبــــين تشــــجيع – أ

 املوجودة؛ البيئية املعلومات وارتباط قيمة تشمل اليت
 تطبيـق طريـق عـن البيئيـة لإلحصـاءات جديـد بعد إجياد  – ب

 والتدفقات؛ األصول تربط اليت. االقتصادية احملاسبة تقاليد
 حتتويهـــــا الـــــيت االقتصـــــادية املعلومـــــات بـــــني رابـــــط تـــــوفري - جــــــ

 دقـة يف حتسـينات إىل يـؤدي مما التقليدية االقتصادية احلسابات
 املعلومات؛ من اجملموعتني كلىت ومتاسك

 التــأثريات عــن املســؤولية مث ومــن وملكيــة اســتخدام حتديــد – د
  ؛ البيئية
ــــة تشــــجيع - هـــــ  ســــقةتوامل الشــــاملة البيانــــات  جمموعــــات تنمي

 ؛ الوقت مبرور
 .العاملية املقارنات تسهيل – و
 

 احلسـابات نظـام يـوفر ، القوميـة احلسابات نظام يف كما 104–29
 كمـا احتسـاهبا ميكن اليت الرئيسية املؤشرات واالقتصادية البيئية
 حتليـــــل يف اســـــتخدامها ميكـــــن حبيـــــث اإلدارة وظيفـــــة يـــــوفر انـــــه

 حلسـاب صـلباً  أساساً  احلسابات هذه توفر. السياسية اخليارات
 التنميــة جمموعــات يف بالفعــل موجــودة تكــون قــد الــيت املقــاييس

 لتطـــــوير احلســـــابات تلـــــك اســـــتخدام ميكـــــن ولكـــــن املســـــتدامة
 ال قــــد الــــيت الكليــــة املعدلــــة اجملــــاميع مثــــل ، جديــــدة مؤشــــرات
 .أخرى بطريقة متاحة تكون

 
 1واالقتصادية  البيئية الحسابات نظام في المختلفة األجزاء

 
 واالقتصـــــــادية البيئيـــــــة احلســـــــابات لنظـــــــام النظـــــــر ينبغـــــــي 104–29

 احلســـابات مبميــزات القوميــة احلســـابات لنظــام تــابع كحســاب
 ثالثــة علــى الكامــل النظــام حيتــوي. واخلارجيــة الداخليــة التابعــة
 مـن القليـل أو بـالكثري منهمـا اثنـني تطبيق ميكن رئيسية، أقسام

 مــــع والثـــاين األول لتكامــــل صحـــمم الــــذي والثالـــث االســـتقاللية
 الثالثـة األقسـام حتتـوي. القوميـة احلسـابات نظـام ومع بعضهما
 : على

 
 دمــــج علــــى قــــادر واالســــتخدام العــــرض جلــــداول موســــع منــــوذج – أ

 ؛ املالية البيانات إىل باإلضافة أو مبفردها املادية البيانات
 القوميــة احلســابات لنظــام املركــزي االطــار ألجــزاء مفصــل شــرح – ب
 و امللحقات؛ بعض مع
ـــــأثريات للســـــماح القوميـــــة احلســـــابات نظـــــام مشـــــول مراعـــــاة - جــــــ  بت

 مثـــل الكليـــة اجملـــاميع علـــى تـــؤثر كـــي البيئـــة وتـــدهور املـــوارد إســـتنفاذ
 . اإلمجايل احمللي الناتج

 
 والمركبة المادية واالستخدام العرض جداول

 
 نظـــام يف املاليـــة التـــدفقات مـــن أنـــواع أربعـــة متييـــز مت لقـــد 106–29

 . SEEA واالقتصادية البيئية احلسابات
 االقتصـادي اجملال ضمن أحنت جت خدمات أو سلع املنتجات تعترب. أ

ـــــيت ـــــك يف مبـــــا فيـــــه، تحســـــتخدم وال  بـــــني واخلـــــدمات الســـــلع تـــــدفق ذل
 .اخلارجي واالقتصاد القومي االقتصاد

 ، امليـاه ، الرتبـة الطاقـة، ومصـادر املعادن وتشمل الطبيعية املوارد. ب
 .البيولوجية املصادر

 الالزمـــــة والغـــــازات اهلـــــواء وتشـــــمل البيئـــــي النظـــــام مـــــدخالت.  جــــــ
 .احلياة الستمرار الالزمة واملياه لالحرتاق

 فيهــا مرغــوب وغــري مقصــودة غــري خمرجــات إال هــي مــا املخلفــات. د
 تـدويرها إعـادة وميكـن اقتصـادية قيمة أي هلا ليس واليت االقتصاد من
 لتغطـــي مبفردهـــا" املخلفـــات" كلمـــة تســـتخدم. البيئـــة يف تصــريفها أو

 أو(  املــاء يف منهــا الــتخلص يــتم الــيت) املخلفــات ، الصــلبة النفايــات
 ( .اجلو يف منها التخلص يتم اليت) االنبعاثات

 
 بـني عالقـة البيئية احلسابات من األوىل اجملموعة حتوي 107 – 29

 يف البيئيــة املاديــة اهليكليــة البيانــات تشــكلها الــيت البيئيــة اإلحصــاءات
 تــدفق يشــمل. املخرجــات و املــدخالت أو واالســتخدام عــرض إطــار

 ، الطبيعيــــة املصـــادر ، املنتجــــات حســـابات دمــــج املاديـــة احلســـابات
 علــى منــتج كــل عــن التعبــري يــتم ، وخملفاتــه البيئــي النظــام مــدخالت
 تحظهــــــر أن ميكــــــن. فيــــــه واســــــتخدامه االقتصــــــاد يف عرضــــــه حســــــب

 االقتصـــــادية لألنشـــــطة النســـــبية األمهيـــــة بوضـــــوح املاديـــــة احلســـــابات
 . البيئة على تأثريها حسب على املختلفة

 
 خطـوط رسـم إمكانيـة مـن تـأيت الطريقـة هـذه قوة أن غري 108–29

 األمهيـة هـذه ومتييـز ملقارنـة واملاديـة النقديـة التـدفقات بني موازية
 يــتم. االقتصــادية الناحيــة مــن باألنشــطة املتعلقــة باألمهيــة البيئيــة

 جــــــــداول أو املركبــــــــة واالســــــــتخدام العــــــــرض جــــــــداول تركيــــــــب
 يف للمنتجـــــــات املاليـــــــة القـــــــيم فـــــــوق واملخرجـــــــات املـــــــدخالت
. املضــافة للقيمــة املــوازن العنصــر وإضــافة هلــا املاديــة املســاويات
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 يف بنجـــاح املركبـــة واملخرجـــات املـــدخالت جـــداول اســـتخدمت
. الصـــــلبة النفايـــــات أو احلـــــراري االحتبـــــاس تـــــأثريات اكتشـــــاف

 البيئيـــة احلســـابات نظـــام دليـــل مـــن أمثلـــة علـــى احلصـــول ميكـــن
 . واالقتصادية البيئية احلسابات نظام دليل قي واالقتصادية

 
 احلســـــابات نظـــــام جلـــــدول مثـــــاالً  2–29 اجلـــــدول يحعـــــد 109–29

 .   املركبة واالقتصادية البيئية
 المركزي لإلطار البيئية االتجاهات تحديد

 
 بدقـــــة التحديـــــد هـــــي احملاســـــيب النظـــــام يف الثانيـــــة الركيـــــزة 110–29

 تتصــــل الــــيت القوميــــة احلســــابات نظــــام يف النقديــــة التعــــامالت
 االهتمـام ينصـب التدفقات حسب وعلى بالبيئة مباشر بشكل

 ، وحقوقهـا امللكيـة دخـل ، البيئيـة بالضرائب اخلصوص هذا يف
 علـــــى اإلنفـــــاق ، الطبيعيـــــة املصـــــادر اســـــتخدام ، البيئـــــة محايـــــة
 .اإلدارة

 
 امللكية حقوق ، امللكية دخل ، البيئية الضرائب

 
 أو) ماديــة وحــدة أساســها الــيت تلــك هــي البيئيــة الضــريبة 111–29

. البيئــة علـى خاصـاً  ســلبياً  تـأثرياً  هلـا أن أثبتــت( مقامهـا يقـوم مـا
 الطاقـة، ضـرائب بيئية؛ ضرائب الضرائب من أنواع اعتبار ميكن

 هــــو كمــــا. املــــوارد ضــــرائب التلــــوث، ضــــرائب النقــــل، ضــــرائب
 ينبغـــي ، البيئيـــة احلســـابات نظـــام مـــن آخـــر موضـــع يف موضـــح
 أن ميكـــن. اخلـــدمات ورســـوم الضـــرائب بـــني بـــالتمييز االهتمـــام

 علـــى الثانيـــة اجملموعـــة املثـــال ســـبيل علـــى اخلـــدمات رســـوم تتبـــع
 . جيمعها من هي احلكومة أن من الرغم

 
 نظـــــام يف الطبيعيـــــة األصـــــول علـــــى املـــــوارد ريـــــع يظهـــــر 112 – 29

 إىل دفعــه يــتم عنــدما امللكيــة دخــل أنــه علــى القوميــة احلســابات
 مــن أنــه غــري ،20 الفصــل يف موضــح هــو كمــا. أخــرى وحــده
 املــوارد بتــأجري املتعلــق التشــغيلي الفــائض عنصــر حتديــد املمكــن
 . أيضاً  املالك يستخدمها اليت الطبيعية األصول على

 
ـــــاك 113–29 ـــــة مـــــن جانـــــب علـــــى آخـــــر جمـــــال هن  بالنســـــبة األمهي

 اســتخدامها رحخ ــص عــن السـؤال هــو الطبيعيــة املــوارد السـتخدام
. عشـر السـابع الفصـل يف شرحه مت كما ممتدة، فرتة عن خالل
 اسـتخدامها أو الطبيعية املوارد باستخراج الرتخيصات تتعلق قد

 . كمكبات
  البيئة حماية نفقات حسابات من مجموعة

 
 البيئــة محايــة نفقــات حســابات مــن جمموعــة جتميــع ميكــن 114–29

 :التالية للخطوات تبعاً  التابع احلساب تقنيات باستخدام
  ثانوية؛ كمنتجات اإلضافية األنشطة تحعامل أن ينبغي – أ

  املميزة؛ املنتجات من جمموعة حتديد ينبغي – ب
  البيئة؛ حبماية اخلاصة التحويالت حتديد يلزم - جـ
  البيئة؛ محاية على احمللي اإلنفاق حساب ميكن – د
 محايــــة علــــى اإلنفــــاق متــــول الــــيت القطاعــــات حتديــــد ميكــــن - هـــــ

 .البيئة
 
 نظــــــــام دليــــــــل يف بالتفصــــــــيل اخلطــــــــوات هــــــــذه شـــــــرح مت 114–29

 جمموعـة حول أيضاً  نقاش هناك. واالقتصادية البيئية احلسابات
 للمقارنـــة" البيئيـــة الصـــناعة" ب املســـماة املميـــزة املنتجـــات مـــن

 محايــــة نفقـــات علــــى مثـــاالً  3 – 29 اجلــــدول يظهـــر. الدوليـــة
 . البيئة

 
 األصول حسابات

 

 الـــذي األصــول حســـاب فــإن وتغريهـــا، لألســهم بالنســبة 116–29
 علـى الطبيعيـة، املـوارد يف استحخدم قد 11 الفصل يف شرحه مت

 نظــــام يف. املاديــــة الوحــــدات حســــب علــــى و القيمــــة حســــب
 األصـول حسـابات جتميع ميكن واالقتصادية، البيئية احلسابات

 ال مث ومـــن نقديـــة قيمـــة هلـــا لـــيس الـــيت الطبيعيـــة للمـــوارد عينيـــاً 
. القوميـــــة احلســـــابات نظـــــام يف األصـــــول نطـــــاق ضـــــمن تظهـــــر
 قيمــــة هلـــا لــــيس الـــيت وامليــــاه كـــاهلواء الطبيعيــــة للمـــوارد بالنســـبة
ــــــة، ــــــت ســــــهمية، قيمــــــة أو نقدي  يف التغــــــريات حســــــابات مازال
 . اخلصوص هذا يف مفيدة املادية الوحدات

 
 
 

  التدفق حسابات في البيئية التعديالت تكامل
 

 احلســابات نظــام يف واألخــري الثالــث الرئيســي القطــاع إن 117–29
ــــة . التــــابع احلســــاب يف اخلــــارجي اجلــــزء هــــو واالقتصــــادية البيئي
 قمنـــا الـــيت احلســـابات يف املفروضـــة القيـــود القطـــاع هـــذا خيفـــف
دث ال ولكنه بعيد حد إىل بشرحها  يف جوهريـة تغيـريات أية حيح
 حتويـــل وهـــي للغايـــة بســـيطة الفكـــرة. القوميـــة احلســـابات نظـــام

 القــيم وضــع طريــق عــن حبتــة نقديــة جــداول إىل املركبــة اجلــداول
 اجلــــدول ميــــني وعلــــى باألســــفل التــــدفقات هــــذه علــــى النقديــــة
 علـــى. فقـــط املـــادة حســـب علـــى فيـــه التعبـــري مت الـــذي املركـــب
ـــــيس تطبيقهـــــا أن إال بســـــيطة الفكـــــرة أن مـــــن الـــــرغم ـــــاألمر ل  ب
 البيئيـــــــة احلســـــــابات نظـــــــام مـــــــن اجلـــــــزء هـــــــذا يعتـــــــرب. اليســـــــري

 علـــــــى التفـــــــاق التوصـــــــل يـــــــتم ومل جتربـــــــة أكثـــــــر واالقتصـــــــادية
 . طويل وقت منذ طرحت اليت املقرتحات

 
  االستنفاد

 
 اخلطــــوة هــــي االقتصــــادي النظــــام مــــدخالت تقيــــيم إن 118 – 29

ـــــــث. واألســـــــهل األوىل  مـــــــع مدجمـــــــة املـــــــدخالت هـــــــذه أن حي
 ميكــــن أنــــه أســــاس علــــى األســــواق، يف بيعــــت الــــيت املنتجــــات
 علـــــى باالعتمـــــاد قيمتهـــــا لتحديـــــد مباشـــــرة وســـــائل اســـــتخدام
 تقيـــيم أي القوميـــة، احلســـابات نظـــام يف حـــىت. الســـوق مبـــادئ
 األصــول حســابات يف األخــرى التغــريات يف النتــائج توضــع يــتم
 هنــــاك فــــإن مث ومــــن. التــــدفق حســــابات يف وضــــعها مــــن بــــدالً 
 اإلدخــــاالت اســــتخدام دمــــج عمليــــة يف للنظــــر أخــــرى طريقــــة
 يف األخـــرى التغيـــريات بعـــض نقـــل وهـــي أال النظـــام، إىل البيئيـــة
 مل إذا وبالتحديـد،.  األصـول متثـل الـيت احلسابات إىل األصول

 مقيـاس هنـاك فـإن باسـتمرار، البيئيـة املـوارد أحـد استخدام  يتم
 وكـــذلك الطبيعـــي املـــال رأس الســـتهالك املعتـــرب للـــدخل بـــديل

 يف للوضــع أيضــاً  يحراعــى قــد الــذي الثابــت املــال رأس اســتهالك
 . الطبيعية املوارد استنفاد االعتبار
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 واالقتصادية البيئية الحسابات نظام في المختلط واالستخدام العرض لجدول نموذج 7–71 جدول
االستخدام 

 ميزانية المواد 1 الكلي

 المخلفات 
االقتصاد 

 الكلي

   االقتصاد

  المنتجات 1 الصناعات 7 االستهالك 7 رأس المال 4 العالم بقية( منتجات) 5 الوطنية الوجهة101 بقية العالم111
        عيني مالي          

                       
المنتجات  

المستخدمة في 
  (الصادرات)

المنتجات المستخدمة 
 لرأس المال

المنتجات المستخدمة 
 لالستهالك

المنتجات التي 
 المنتجات 1     تستخدمها الصناعة

االقتصاد
 

 عيني       442  39  119   101               0   701
 مالي       664   506   146    403   1719                  
التي تولدها من  المخلفات           

     التي تولدها الصناعة المخلفات  بقية العالم1الصناعة في 

 

التي يتم إنتاجها وعرضها من 
 الصناعات 7 قبل الصناعة

831   0    5  275  1356   1356 551   

بواسطة       
 االستهالك

تراكم المواد 
 الخام

التي تولدها من  المخلفات 
 استهالك الصف

التي تولدها من  المخلفات 
 االستهالك 7         استهالك

      65   17    1  47      
بواسطة       

 رأس المال
تراكم المواد 

    الخام
التي تولدها من رأس  المخلفات 

 رأس المال 4         لمال
145   72       73            

بواسطة       
 الصف

تراكم المواد 
    الخام

التي تولده  من  غير  المخلفات 
المنتجات التي يوفرها الصف      المقيمين

 منتجات 5 (الواردات )
104   -52         6   363   363 150   

  القيمة المضافة       692               692                  

 إجمالي االقتصاد   1719   1356                         

  
صافي تراكم  الموارد الطبيعية في البيئة 

الموارد الطبيعية                المحلية
    المستخرجة بالصف

الموارد الطبيعية 
المتاحة 
  لالستهالك

الموارد 
الطبيعية 
 الوطنيةالبيئة   6    للصناعة

الموارد الطبيعية
 

0  -258             1    1  256       

  
صافي تراكم الموارد الطبيعية في 

                الصف
الموارد الطبيعية 

المتاحة 
  لالستهالك

الموارد 
الطبيعية 
  العالم بقية منمنشأ ال 2    للصناعة

0  -6                         1   5         

صافي تراكم مدخالت النظام البيئي     
إدخاالت النظام البيئي                في البيئة المحلية

       القتصاد الصف
إدخاالت النظام 

البيئي 
 لالستهالك

  
إدخاالت 

النظام البيئي 
 للصناعة

مدخالت النظام البيئي وطنيةالبيئة ال 8    
 

0   -143             2    23  118       

صافي تراكم مدخالت النظام البيئي     
                في الصف

إدخاالت النظام 
البيئي 

  لالستهالك

إدخاالت 
النظام البيئي 

 بقية من المنشأأ  1    للصناعة
 العالم
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0   -4                         1   3         

       
صافي تراكم 

في  المخلفات 
 البيئة المحلية

   
لتدفقات ا

خارج 
 الحدود

نقل النفايات               
       إلى المكبات

 المخلفات 
التي يعاد 
 استيعابها

 الوطني المنشأ 10    

المخلفات 
 

409   373    4           26    7       

       
صافي تراكم 

في  المخلفات 
 بقية العالم

    
لتدفقات ا

 العالم بقية من المنشأ                  الداخلية

9   1         8                             
 إجمالي العرض 701     831   65   145   104       409   9     0   2264
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 البيئية الحماية وسلع لخدمات المشترك واالستخدام العرض لجدول نموذج 7 – 71 جدول
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 7170   1320 1800 0            اخلدمات احلكومية
 6650  100 1650  4900 3400   1500        اخلدمات املتخصصة
 4000     4000 4000           اخلدمات االضافية
 1700   600  600 200   400        السلع االنظف

 *     * * 300 1000 1100 2000       سلع وخدمات احلماية غري البيئية

 *   3570 1800 * * 300 1000 3000 2000       المجموع
            3000 0    3000 املنتجون احلكوميون
            6500 0 0  6500  املنتجون املتخصصون
            4000   4000   االنتاج اإلضايف

????    1000 0 1000            
            * * 0 0 0 0 منتجون آخرون

                  
                  الناتج اإلجمالي
      * * 500 2000 2000 600       تعويضات العاملني

      * * 200 1000 1000 400       استهالك رأس املال الثابت
الضرائب على اإلنتاج ناقص اإلعانات 

 على اإلنتاج
      0 0 0  * *      

      * *  0 500 0       صايف فائض التشغيل
                  

      * * 1000 4000 6500 3000 * * 1000 4000 6500 3000 الناتج باألسعار األساسية
            * * 50    الواردات

            * * 150  150 120 الضرائب واهلوامش

            * * 1200 4000 6650 3120 االنتاج بسعر المشترين
      * * 1500 2500 1000 1100       إمجايل تكوين رأس املال الثابت

      * * 10000 12000 15000 7000       أسهم رأس املال
      * * 5000 8500 10000 4000       مسامهة العمال
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  الوقائية النفقات
 
 توليــد مــن للحــد القــرارات بعــض اختــاذ بالفعــل مت 119 – 29

 هــــذه تســــمى. االنبعاثــــات تــــأثريات ختفيــــف أو املخلفــــات
 يف لضـبطها طريقة هناك. الوقائية النفقات أحياناً  النفقات
 النفقــــات هــــذه معاملــــة وهــــي الكلــــي االقتصــــاد جتميعــــات
 .االخالل تعويض مع الثابت املال كرأس

  
  البيئي التدهور حسابات

 
 والـذي البيئيـة احملاسـبة يف األصعب اجلزء هذا يعد 120 – 29

 عنـد مشـكلتان ظهـرت. حولـه لـآلراء تضـارب هناك مازال
 نظـــــــام يف التـــــــدهور تـــــــأثريات دمـــــــج كيفيـــــــة عـــــــن الســـــــؤال

 كيفيــــة هــــي األوىل املشــــكلة كانــــت.  القوميــــة احلســــابات
 عــن كانــت فقــد الثانيــة املشــكلة أمــا التــدهور؛ قيمــة وضــع
 .احلسابات يف التقييم هذا حتديد كيفية

  
 حسـب علـى بإجيـاز املقرتحـة الطـرق توضيح ميكن 121 – 29

 . عليها االهتمام تركيز
 

 تكلفــــــة علــــــى الرتكيــــــز هــــــو الطــــــرق هــــــذه إحــــــدى 122 – 29
 نظــــــــام إصــــــــدار يف الطريقــــــــة هــــــــذه اختــــــــاذ مت. ) الصــــــــيانة
 اهلــدف كــان( 1993 عــام واالقتصــادية البيئيــة احلســابات

 صايف قيمة هي ما: التايل السؤال على اإلجابة التجربة من
 باســتخدام البيئيــة النظريــة املعــايري طبقــت إذا احمللــي اإلنتــاج

  احلالية  والتقنيات التكاليف
 

 طحــــرح إذا أنــــه هــــي الطريقــــة هــــذه مشــــكلة كانــــت 123 – 29
 فـإن البيئيـة، املعـايري يف اهلامـة بالتغريات يتعلق فيما السؤال
 الســـلوك يف تغيـــرياً  جيلـــب لـــذلك تبعـــاً  النـــاتج الســـعر ارتفـــاع
 ويظهـر. املنتجـات هـذه طلـب مستوى على يؤثر قد الذي
 تغـري أو املنتجـات هـذه إنتـاج مسـتوى يف كتغري بدوره هذا
 علــى االعتمــاد لتقليــل اإلنتــاج يف املســتخدمة التقنيــات يف

 بالنسبة ، ذلك ومع. باهظة أسعار ذات أحدث منتجات
 التقنيـة هذه استخدام ميكن ، املعايري يف اهلامشية للتغريات
 مـــن احمللـــي اإلنتـــاج صـــايف علـــى للتـــأثري أدىن حـــد إلعطـــاء
 الناجتة احملصلة  تسمى. دقة أكثر بيئية معايري إىل االنتقال

 "  بيئياً  املعدلة" ب جتربة أية من
 

 علـــى املرتكـــزة التقييمـــات مـــن الثـــاين النـــوع يحعـــرف 124 – 29
 النــوع هــذا حــاول" األخضــر االقتصــاد منذجــة" ب التكلفــة
 اســــتخدام مــــن نشــــأت الــــيت املشــــكالت حــــل التقيــــيم مــــن

 غـري للحـاالت بالنسبة الصيانة تكلفة على املعتمدة الطرق
ـــــــت. البيئيـــــــة املعـــــــايري يف للتغيـــــــريات اهلامشـــــــية  هـــــــذه حاول
 النـــاتج مســـتوى هـــو مـــا:  الســـؤال عـــن اإلجابـــة التقييمـــات
ــــــذت إذا حتقيقــــــه ميكــــــن الــــــذي اإلمجــــــايل احمللــــــي  كافــــــة اختح

 مـــــن كجــــزء) الصــــيانة تكـــــاليف لــــدمج الالزمــــة اخلطــــوات
   (األساسي السعر

 
 مـن الضـرر حجـم علـى املعتمـدة املقاييس اشتحقت 126 – 29

 علــى األكــرب التــأثري كــان. احلقيقيــة املخلفــات توليــد تــأثري
 علــــى اإلجابــــة املقــــاييس هــــذه حاولــــت.  اإلنســــان صــــحة
 احمللــي اإلنتــاج صــايف مســتوى علــى التــأثري هــو مــا: الســؤال

 وعلــى والصــناعي الطبيعــي املــال رأس علــى البيئيــة للمــؤثرات
 .اإلنسان صحة

  
 اخلطــوة هــو"  للضــرر املعــّدل الــدخل"  فــإن مث مــن 127 – 29

 احمللــــي النــــاتج نــــوع مـــن املقــــاييس حتويــــل طريــــق علـــى األوىل
 جوانـــب عـــدة جتاهـــل يـــتم ولكـــن الرعايـــة قـــوائم إىل اإلمجـــايل
 . قصد عن أخرى

 
  للصحة التابعة الحسابات – 7
 يف بالغـة وأمهيـةً  كبـرية قـدراً  الصـحية الرعاية صناعة حتتل  128 – 29

 ومســـتوى هبـــا العـــاملني األفـــراد عـــدد حســـب الـــدول مـــن العديـــد
. كبـري حد إىل السياسي لالهتمام  حمالً  تكون ما ودائماً  دورانال
 والتنميـة للتعـاون منظمـة( ) SHA) الصحة حسابات نظام بين

 مـن السـابقة عامـاً  عشـر اخلمسـة خربة على (2000 االقتصادية
 الرئيسـية األهـداف أحـد كـان. الصحية الرعاية عن البيانات مجع

 الناحيـة مـن الصحية الرعاية أنظمة لتحليل إطار توفري هو للدليل
 جـزء وكـان. القوميـة احملاسـبية القـوانني مع يتالءم مبا ، االقتصادية

 الصــحة حســابات نظــام بــني النظريــة الــروابط فحــص ذلــك، مــن
 بــاجلهود للتحـديث طريقــه يف الـدليل هــذا. هلـا التابعــة واحلسـابات
 OECD  االقتصــــــادي والتطــــــوير التعــــــاون ملنظمــــــة املتواصــــــلة
 ومنظمـــــــة Eurostat األورويب لالحتـــــــاد اإلحصـــــــائي واملكتـــــــب
 املتوقــــع مــــن مــــنقح إصــــدار مــــع ،  WHO  العامليــــة الصــــحة
 . 2010 عام بنهاية إصداره

  
 مـــــن التـــــابع احلســـــاب تطـــــوير كيفيـــــة رؤيـــــة ميكـــــن كـــــي 129 – 29

 أربعـــة هنـــاك.  الصـــحة حســـابات نظـــام يف النظـــر بدايـــة األفضـــل
 للرعايــــة الــــوظيفي التصــــنيف: املتــــوفرة املعلومــــات مــــن جمموعــــات
 عـن معلومـات ، الصـحية الرعاية توفري لوحدات حتليل ، الصحية
 الرعايـــة متويـــل حـــول معلومـــات ، الصـــحية الرعايـــة علـــى اإلنفـــاق
 . التوايل على بإجياز العناصر هذه شرح مت. الصحية

 
  الصحية للرعاية الوظيفي التصنيف

 
 الطبيـــــة املعرفـــــة تطبيـــــق الصـــــحية الرعايـــــة أنشـــــطة تغطـــــي 130 – 29

 األفــــراد أو اهليئــــات خــــالل مــــن ســــواء ، والتمــــريض واالســــعافات
 : التالية األهداف حتقيق وراء سعياً 

  األمراض؛ من واحلد الصحة تعزيز – أ
 املبكرة؛ الوفيات نسبة وتقليل األمراض عالج – ب
 للرعايـة حباجـة هم الذين املزمنة باألمراض للمصابني الرعاية توفري - جـ

  ؛ الطبية
ـــــوفري – د ـــــة ت ـــــدهورت ملـــــن الرعاي  احلـــــاالت ذوي الصـــــحية، حـــــالتهم ت

  ؛ الطبية للرعاية حباجة هم ممن( إعاقة – عجز) اخلاصة
 مبــا حيــاهتم إهنــاء اختــاروا ممــن شــفائهم مــن امليئــوس املرضــى مــؤازرة - هـــ

 كرامتهم؛ يصون
ــــــات الصــــــحي والتــــــأمني ، الصــــــحية الــــــربامج وإدارة تــــــوفري – و  والرتتيب

 .األخرى التمويلية
  

 للرعايـــة أساســـية وظيفيـــة جمموعـــات ثالثـــة هنـــاك بالتـــايل 131 – 29
  ؛ الصحية

  ؛ الشخصية الصحية الرعاية وسلع خدمات – أ
  الصحية؛ للرعاية اجلماعية اخلدمات – ب
  ؛ الصحية بالرعاية املتعلقة الوظائف - جـ
 . الصحي والتأمني الصحية اإلدارة – د

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.who.int/ar/index.html
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.  أصــغر جمموعــات إىل الرئيســية العنــاوين هــذه قســمت 132 – 29
ــــة متيــــز ــــة خــــدمات الشخصــــية الصــــحية الرعاي ــــة، الرعاي  العالجي

 ، املـــدى طويلـــة التمريضـــية الرعايـــة خـــدمات ، التأهيليـــة الرعايـــة
 للمرضـى املخصصـة واألدويـة الصـحية للرعايـة املكملة اخلدمات
 خـــدمات إىل احلكوميـــة الصـــحية اخلـــدمات تنقســـم. اخلـــارجيني
ـــــة مـــــن العامـــــة الصـــــحة وخـــــدمات الوقايـــــة  اإلدارة إىل و ، ناحي
 الوظــائف تشــمل. أخــرى ناحيــة مــن الصــحي والتــأمني الصــحية
 الصـحية لرعايـة تقدمي هليئات املال رأس تكوين بالصحة املتعلقة

 يف والتطـوير البحـث الصـحي، باجملـال العاملني وتدريب تعليم ،
 ، الشـــرب ومـــاء الطعـــام علـــى الصـــحية الرقابـــة ، الصـــحة جمـــال

 العينيـــــة االجتماعيـــــة اخلـــــدمات ومراقبـــــة إدارة ، البيئيـــــة الصـــــحة
 إدارة ، املتـــــــأخرة الصـــــــحية احلـــــــاالت وذوي املرضـــــــى ملســـــــاعدة
 .بالصحة املتعلقة النقدية الفوائد ومراقبة

 
  الصحية الرعاية تقديم وحدات

 
 :  التالية اجملموعات إىل الصحية الرعاية مقدمي ينقسم 133– 29
 ؛ املستشفيات.  أ

  ؛ السكنية الرعاية ووسائل التمريض. ب
  ؛ املتنقلة الصحية الرعاية مقدمي  - جـ
   ؛ الطبية اإلمدادات ومقدمي بائعي  – د
  ؛ العامة الصحة برامج وإدارة مراقبة - هـ
  الصحي والتأمني الصحية اإلدارة – و
 ؛( االقتصاد باقي) األخرى الصناعات – ز
 . العامل بقية – ح
 

 أكثـر أو واحـد يف الصـحية الرعاية مقدمي وضع ميكن  134 – 29
 . القومية احلسابات نظام يف املؤسسية القطاعات من

 
 الصحية الرعاية على اإلنفاق

  
ــــــى اإلنفــــــاق إمجــــــايل 175 – 71  االســــــتخدام يقــــــيس الصــــــحة، عل

 قبـــل مـــن الصـــحية بالرعايـــة اخلاصـــة واخلـــدمات للســـلع النهـــائي
 املـــــــال رأس تكـــــــوين إمجـــــــايل إىل باإلضـــــــافة املقيمـــــــة الوحـــــــدات
 الـــيت املؤسســـات) الصـــحية الرعايـــة مبقـــدمي اخلاصـــة للصـــناعات

 (. رئيسي نشاط الصحية الرعاية فيها تكون
 اجملموعــــات إىل الصــــحة علــــى اإلنفــــاق تقســــيم ميكــــن 136 – 29
 :  التالية

  الشخصية؛ الصحية الرعاية خدمات – أ
 .  اخلارجيني للمرضى املخصصة الطبية اإلمدادات – ب
  ؛ الصحة على الشخصي اإلنفاق إمجايل - جـ
  العامة؛ الصحية واخلدمات الوقاية – د
 ؛ العامة الصحة وخدمات الصحية اإلدارة - هـ
  ؛( سبق ما مجلة)  الصحة على اإلنفاق إمجايل – و
 ؛ الصحية بالرعاية اخلاصة للصناعات املال رأس تكوين – ز
 . الصحة على اإلنفاق إمجايل – ح
  

 للغايــة قريبــاً  الصــحية الرعايــة خلــدمات اإلنتــاج حــد يعــد 137 – 29
 الصــــحة وجـــود. أمــــرين باســـتثناء القوميــــة احلســـابات نظــــام مـــن

 أهنــا علـى معاملتهـا يـتم بينمــا الصـحة حسـابات نظـام يف املهنيـة
 مـــع التعامـــل يـــتم.  القوميـــة احلســـابات نظـــام يف إضـــافية خدمـــة

( املنـــزل يف الرعايـــة مقـــدمي) األســـر لـــبعض النقديـــة التحـــويالت
 . مقابلها النقدية التحويالت تدفع اليت احمللية للخدمات كناتج

 

  الصحية الرعاية تمويل
 

 العامـة، احلكومـة تـوفره مـا إىل الصحية الرعاية متويل ينقسم138- 29
 مـن التمويـل توفري حالة يف. اخلارج ومن اخلاص القطاع يوفره وما

 وصــندوق احلكوميــة املســتويات بــني التمييــز يــتم العامــة احلكومــة
 اخلــاص القطــاع مــن التمويــل حالــة يف أمــا. االجتمــاعي الضــمان

 ضـمن األخـرى الضـمانات االجتمـاعي، الضـمان بني التمييز يتم
 ال الــــيت املؤسســــات ، اخلاصــــة املعيشــــية األســــر اخلــــاص، القطــــاع
 التــــــأمني باســــــتثناء املؤسســــــات  األســــــر، وختــــــدم للــــــربح هتــــــدف
 . الصحي

 
 تابعة حسابات إىل الصحة حسابات نظام حتويل

  
 االقتصادي اإلطار لرتمجة التالية باخلطوات القيام يلزم 139 – 29

 :  تابعة حسابات إىل الصحة حسابات لنظام
 بإنتاج خاصة تعترب اليت واخلدمات البضائع عن شاملة قائمة – أ

 حتديدها؛ ينبغي اليت الصحية الرعاية خدمات
 على اإلمجايل اإلنفاق لتوضيح لإلنتاج الفاصل احلد – ب

  ؛ لتحديدها الصحية االحتياجات
 إىل حباجة فيها املال رأس تكوين يكون اليت األنشطة - جـ

  تسجيل؛
  توضيح؛ إىل حباجة هي اليت اخلاصة التعامالت – د
 مكمل كجزء توفريه يلزم الذي للتحويالت املفصل الشرح - هـ

  ؛ الصحية للمحاسبة
 اللذان الصحة بنفقات النهائي واملتكفل النهائي املستخدم – و

. توضيحهما ينبغي
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 وضــع عــن مواجهتهــا ميكــن الــيت املصــاعب إحــدى إن 140 – 29
 املركـــــــزي التصـــــــنيف أن هـــــــي املميـــــــزة املنتجـــــــات مـــــــن قائمـــــــة

 الصـحية الرعايـة خـدمات جمموعـات مع يتعامل ال للمنتجات
 املزيــد إجــراء يلــزم مث مــن.  الصــحة حلســابات الــالزم بالتفصــيل

 الرعايــة أن حيــث ، أخــرى ناحيــة مــن. املفصــل التصــنيف مــن
 البيانــــات مــــن غالبــــاً  عامــــة مســــئولية معلومــــات هــــي الصــــحية
 الـالزم التفصـيل مـن درجـة إعطـاء املناسب من ليس ، اإلدارية

 . التابع للحساب
  

 بــــأن تفــــرتض الــــيت الصــــعوبات هــــذه مــــن الــــرغم علــــى 141 – 29
 نظـــــام تشـــــمل أن املمكـــــن مـــــن اإلضـــــافية حســـــابات األربعـــــة
 : للصحة التابع احلساب SHA الصحة حسابات

 الصـــــحية للرعايـــــة املضـــــافة والقيمـــــة اإلنتـــــاج حســـــاب يحضـــــاف – أ
  ؛ الصحية الرعاية صناعة حسب

 الصـــــحية الرعايـــــة صـــــناعات إنتـــــاج إىل الوســـــيطة املـــــدخالت – ب
  املدخل؛ نوع حسب

  الصحية؛ الرعاية لصناعة املال رأس أسهم إمجايل جـ
  ؛ الصحية الرعاية لصناعات املخرجات – املدخالت جدول – د

 العـرض علـى الدالـة اجلـداول 4 – 29 اجلدول يحظهر 142 – 29
 . الصحية للرعاية وضعها ميكن اليت واالستخدام

 
 مـــن. العـــادي التـــابع باحلســـاب القســـم هـــذا يهـــتم ال 143 – 29

  لألسـر مدفوع الغري بالنشاط اخلاصة املنتجات حتديد الصعب
 ميكـــــن عليهـــــا متفـــــق قياســـــية جـــــداول هنـــــاك لـــــيس أنـــــه كمـــــا

 السياســـي الكبـــري االهتمـــام مـــن جمـــال هنـــاك أن غـــري. وضـــعها
ـــرى الـــذي البحـــث مـــن باالعتبـــار جـــدير وجمـــال  والتحليلـــي  جيح

 يف النظــر ببســاطة اجلــزء هــذا مــن الغــرض فــإن مث ومــن.  حاليــاً 
 املزيـد وجـود مكـان عـن التوضيح بعض وتقدمي املذكورة الطرق
 . اآلن اجلاري البحث عن املعلومات من

  جماالت؛ ثالثة إىل االهتمام تقسيم املناسب من 144 – 29
  ؛ لألسر املدفوعة غري اخلدمات – أ

 ؛ املعمرة االستهالكية السلع مبعاملة االهتمام – ب
  ؛ عام بوجه التطوعي العمل مسألة –  جـ
 
  األجر مدفوعات غير المعيشية األسر خدمات 
 

 انتاجهـــــا مت الـــــيت األســـــر خـــــدمات تقيـــــيم مســـــألة إن 144 – 29
 إضـافةً . ذاهتـا حـد يف اهلامـة األمـور مـن الشخصي لالستهالك

ــــاً  أنــــه إىل  احمللــــي النــــاتج منــــو أن حــــول النقــــاش يــــدور مــــا غالب
 الثانيــة العامليــة احلــرب هنايــة منــذ الصــناعية الــدول يف اإلمجــايل

 مــــن العاملــــة القــــوى يف املشــــاركة زيــــادة مــــن جــــزء يف نــــتج قــــد
. ســـابقاً  األســـرة نطـــاق داخـــل نشـــاطهم اقتصـــر الـــذين النســـاء
 مل املنزليـة، األنشـطة قحيمـت عندما حول النقاش يدور ما غالباً 
 النـــاتج يف النمـــو مـــن مزيـــد إىل للنســـاء الـــوظيفي التغـــري يـــؤدي
 الطويـل املدى على للتحليل باملسبة ، مث ومن. اإلمجايل احمللي

 وضــع علــى كبــري حــد إىل االهتمــام ينصــب أن املمكــن مــن ،
 . املدفوعة غري املنزلية األنشطة قيمة

 
ـــــاك يوجـــــد ال 146 – 29  يف املركـــــزي االطـــــار يف غمـــــوض أي هن

 غــــــري اخلـــــدمات اســــــتحثنيت وقـــــد ؛ القوميــــــة احلســـــابات نظـــــام
 احلســـابات يف فإنـــه ، ذلـــك ومـــع. اإلنتـــاج حـــد مـــن املدفوعـــة
 كافــــــة ليشــــــمل اإلنتــــــاج حــــــد توســــــيع املمكــــــن مــــــن القوميــــــة

 معاملــــــة تــــــتم أن املســــــتبعد مــــــن أنــــــه إىل إضــــــافةً  ، اخلــــــدمات
 والتـدريب والنـوم كاألكـل ثالـث طـرف هبـا يقـوم الـيت األنشطة

 لتقــدير اجلهــود بعــض بــذل مت وقــد.  اإلنتــاج حــد مــن كجــزء
 . القسم هذا يف يحذكر مل الذي الفراغ وقت قيمة

 
 قيـــــاس يف البـــــدء طريقـــــة أن علـــــى عـــــام اتفـــــاق هنـــــاك 147 – 29

 خــــالل مــــن تكــــون الشخصــــي لالســــتخدام األســــر خــــدمات
 اهتمــــام هنــــاك. تســــتغرقه الــــذي الوقــــت حجــــم قيــــاس وســــائل
 املعلومـات يتـيح الـذي املسـح خـالل مـن الوقـت بتنظيم متزايد
 أهنـــا إال واضـــحة الوقـــت اســـتخدامات مســـوح أن غـــري. حولـــه
 شـخص ألي املمكـن مـن ، املثـال سـبييل على. املهام متعددة

 يســــاعد وأن صــــغرياً  طفــــالً  ويراقــــب وجبــــة، بتجهيــــز يقــــوم أي
 ينبغــي هــل.  الوقــت نفــس يف املنــزيل واجــبهم يف أكــرب أطفــاالً 
 كـــل حســـاب يـــتم ينبغـــي أم أقســـام ثالثـــة إىل الوقـــت تقســـيم
    الكامل الوقت من حده على نشاط

 
 يعتــرب. الفــراغ لوقــت الفاصــل احلــد حــول ســؤال هنــاك 148 – 29

 يعتـــربه بينمـــا ؛ اليوميـــة األعمـــال مـــن البســـتنة أن النـــاس بعـــض
 للعنايـة التفـرغ يحعـد بينما. فقط الفراغ أوقات يف نشاط البعض

 الوقـــت حســـاب يلـــزم هـــل ، املنزليـــة اخلـــدمات مـــن باألطفـــال
 وقـت يف نشـاط أنـه علـى أحفـادهم مـع األجـداد يقضيه الذي
  فقط  الفراغ

 
كــن.  املنــزيل النشــاط تقيــيم كيفيــة عــن ســؤال هنــاك 149 – 29  ميح

 و لإلنتـــاج الكامـــل احلســـاب علـــى احلصـــول طريـــق عـــن ذلـــك
 كمـدخل األسـر تشـرتيه الـذي الطعام اعتبار املثال سبيل على
 األسـر تسـتهلك أن ميكـن األسـلوب هبذا. الوجبات جتهيز إىل

 العديــد معاملــة ميكــن ، مباشــر بشــكل للغايــة حمــدودة بضــائع
. مــا حـد إىل ناجتــة خدمـة إىل وســيط اسـتهالك أهنــا علـى منهـا
 تــــرك هــــي ، غالبــــاً  اســــتخدامها يــــتم الــــيت البديلــــة الطريقــــة أمــــا

 منفصـلة بتقييمـات والقيـام لألسـر الوسـيط االسـتهالك نفقـات
 . مسبقاً  تقييمه يتم مل الذي للوقت

 
 تسـتغرقه الـذي الوقـت تقـدير يف األساسـي السـؤال إن 140 – 29

 احملتملـة التكـاليف اسـتخدام كان إذا عما هو األسر خدمات
 صـعوبات توجـد.  نسـبية تكـاليف أهنـا  أم املهمـة يـؤدي للفـرد
 تطبيـــق ألن نظـــراً  هامـــة احملتملـــة التكـــاليف تبـــدو. كلتيهمـــا يف

 علـــى قـــادر األشـــخاص أحـــد أن يفـــرتض االقتصـــادية النظريـــة
 قـد الـذي  النسـبية التكـاليف مـن أكثـر املال من املزيد كسب
 باألعمــال ليقــوم آخــر لشــخص ويــدفع إضــافية أمــوال يكســب
 قــد.  الواقــع يف بالضــبط حيــدث مــا هــذا لــيس ولكــن. املنزليــة
 غـــــري تكـــــون وقـــــد النســـــبية النفقـــــات علـــــى احلصـــــول يصـــــعب
 قـــادراً  يكـــون قـــد ، الســـباكة فـــين ، املثـــال ســـبيل علـــى. واقعيـــة
 اهلـــــاوي بينمـــــا دقـــــائق يف املـــــاء يســـــرب صـــــنبور تصـــــليح علـــــى

 تقــدير مت إذا. املشــكلة هــذه حلــل ســاعة يســتغرق  قــد للصــيانة
 كميـــة ســـتكون ، اســـتغرقه الـــذي الوقـــت علـــى الســـباك أجـــرة
 . كبري حد إىل واقعية غري املقدرة اإلنتاج

 
 تقييم مشكلة حلل حماوالت عدة على االطالع ميكن 141 – 29

 إنتــــاج: األمثلــــة تشــــمل.الســــابقة والكتــــب األحبــــاث يف النــــاتج
)  لألسـر التابعة للحسابات منهج اقرتاح:  واالستهالك األسر
 األسـر إنتـاج  -( 2003 األوريب لالحتـاد اإلحصـائي املكتب

 لألســر التابعــة احلســابات -  2001  فنلنــدا يف واالســتهالك
 االســـتهالكية للســـلع البحـــث ومركـــز الفنلنديـــة اإلحصـــاءات) 

 غـري احلسابات تصميم:  السوق من أبعد ماهو –(  2006
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 لألحبـاث الـوطين اجمللـس) األمريكيـة املتحـدة للواليات السوقية
 ( .  2004 املتحدة الواليات يف

 
  املعمرة االستهالكية السلع
  
 ينبغـي املعمـرة االسـتهالكية السلع أن غالباً  اجلدل يتم 142 – 29

 رأس تكـوين أشـكال من شكل أهنا على معها التعامل يتم أن
 االســـــتهالك كإنفـــــاق ولـــــيس األســـــر قبـــــل مـــــن الثابـــــت املـــــال

 لالهتمـــام املعـــامل واضـــح غـــري جمـــال هنـــاك الواقـــع يف. النهـــائي
 تشــــمل أن ميكــــن ، الظــــروف بعــــض يف.  األســــر بتجهيــــزات
 الثالجــات و كــاألفران املطــب  جتهيــزات كافــة املنــزل تكــاليف

 هـــــذه مـــــع التعامـــــل يـــــتم أخـــــرى حـــــاالت ويف ؛ والغســـــاالت
 .  هنائي استهالك نفقات أهنا على األجهزة

 االســتهالكية الســلع الســتثناء الرئيســي الســبب يــرتبط 143 – 29
 كــان إذا. املنزليــة اخلــدمات باســتثناء األصــول حــد مــن املعمــرة
 غسـالة تقـوم عنـدما اإلنتـاج حـد ضـمن نشاطاً  املالبس غسيل
 عنـدما اسـتثنائه يـتم ملـاذا الواضـح غـري من فإنه ، بذل املالبس

 . يدوياً  املالبس غسل يتم
  
 شــراء مبراقبــة شــديد اهتمــام هنــاك ، ذلــك مــن بــالرغم 144 – 29

 ، الشـــراء معـــدل يتغـــري مـــا غالبـــاً . املعمـــرة االســـتهالكية الســـلع
 اإلنفــاق يف اخــتالف يظهــر األحيــان بعــض يف أنــه مــن بــالرغم
 . جديد منتج عرض يتبع قد

 
 احلســـــاب يف إحـــــداها اختـــــاذ ميكـــــن طريقتـــــان هنـــــاك 144 – 29
 االســتهالكية للســلع بديلــة معاملــة اختــاذ هــي األوىل الطريقــة. التــابع
 املـــدفوع غـــري اإلنتـــاج تقيـــيم فيـــه يـــتم الـــذي الوقـــت نفـــس يف املعمـــرة
 األجـــر املـــدفوع غـــري اإلنتــاج تـــرك هـــي األخــرى الطريقـــة أمـــا. لألســر
 للســـــــلع تبـــــــديالً  يحعتـــــــرب ذلـــــــك ولكـــــــن اإلنتـــــــاج حـــــــد مـــــــن مســـــــتثىن

ــــيم االســــتهالكية  حتتــــل. الســــلع تلــــك تقــــدمها الــــيت للخــــدمات بتقي
 قيـاس سـياق يف االهتمـام مـن قـدراً  أيضـاً  االسـتهالكية السلع معاملة
 يف النـــوع ذلـــك علـــى األمثلـــة مطالعـــة ميكـــن. وثروهتـــا األســـر ادخـــار
 اســـتهالك نســـب علـــى وأثرهـــا املعمـــرة االســـتهالكية الســـلع" كتـــاب
 (. 2006 وآخرون جاالفا) أوروبا يف األسر

 
 التطوعي العمل

  
 األجــــــر املدفوعــــــة غــــــري اخلــــــدمات ختصــــــيص يســــــتثىن 156 – 71

 كانـــت ســـواءً  االســـتثناء هـــذا يطبـــق. اإلنتـــاج حـــد مـــن لألســـر
 املتطـوع إليهـا ينتمـي الـيت هـي اخلدمات هلا قدمت اليت األسرة

 . غريها أم
 

 إىل أو تســويقي غــري ملنــت ج خــدمات املتطــوع قــدم إذا 147 – 29
 فــــإن ، فيــــه يســــامهون الــــذي النشــــاط يف للــــربح، هتــــدف ال مؤسســـة
 مت الــــيت اخلـــدمات قيمـــة أن غـــري. اإلنتــــاج حـــد ضـــمن يكـــون ذلـــك
 قــد أو لــذلك قيمــة هنــاك تكــون ال قــد. التكــاليف يف تظهــر تقــدميها
 املثـال سـبيل علـى. العينيـة والرواتب األجور تشمل امسية قيمة تكون

 تـدفع ال قـد وتعليميـة صـحية خـدمات تقـدم الـيت الدينيـة املؤسسات
 هلــــم تــــوفر قــــد ولكــــن  أجــــراً  اخلــــدمات يقــــدمون الــــذين لألشــــخاص

 التعامـل يـتم أن ينبغي التكاليف هذه ، الواقع يف. املسكن و املأكل
 . عينية رواتب أو كأجور التكاليف هذه مع
 

 مـــــع  تطـــــوعي عمـــــل هنـــــاك يكـــــون أن املمكـــــن مـــــن 148 – 29
 بعـض يعمـل قـد. املسـاعدين تعليم املال سبيل على احلكومة،

 كجــزء املثــال ســبيل علــى ، أجــر بــدون شــركات لــدى األفــراد
 يف التطـــوعي العمــل ولكـــن ، العمــل علـــى التــدريب نظـــام مــن
 علـى ، للغايـة شـائع الـربح إىل هتدف ال اليت املؤسسات سوق
 كاألمنـــاء فـــين معـــرض يف أو متحـــف يف العمـــل املثـــال ســـبيل

 . واملرشدين
 أو الشـــــــركات أشـــــــباه أحـــــــد مالـــــــك كـــــــان إذا حـــــــىت 149 – 29

 مـع التعامـل يـتم أن فرض ميكن ، راتبه يتقاضى ال املؤسسات
 ، املــوظفني تعويضــات اســتالم أوالً  أنــه علــى األســاس يف هــذا
 إىل القـــدر بـــنفس املـــال لـــرأس إدخـــال أنـــه علـــى ذلـــك بعـــد مث

 خمتلفــة احلالــة هــذه ولكــن ، ذلــك تســجيل يســتبعد. املؤسســة
 . التطوعي للعمل الطبيعي االستيعاب عن ذاهتا حد يف

 
 الوقـــت تقــدير مثــل التطـــوعي العمــل تقيــيم مســألة إن 160 – 29

 أن كمـــا األجـــر مدفوعـــة الغـــري املنزليـــة األنشـــطة يف املســـتغرق
 يلــزم قــد ، التطــوعي العمــل تقيــيم مت إذا. متاحــة البــدائل نفــس
 :  اآلتية احملاسبية املدخالت وجود

  ؛ التطوعي العمل تقدم اليت الوحدة يف املوظفني تعويض – أ
  ؛ املتطوع إليها ينتمي اليت األسرة دخل – ب
 العمـال تشـغيل وحدة إىل املتطوع بواسطة القيمة لنفس حتويل - جـ
  ؛
  ؛ العاملة للوحدة النهائي االستهالك نفقات – د
   ؛ العمال تشغيل وحدة نفقات - هـ
 .العينية االجتماعية التحويالت معظم - و
 لالسـتهالك العمـل مـدخالت أن تقرتح اليت الطريقة نفس هي هذه 

 . قياسها يتم أن املشرتكة البناء ملشاريع التجميعي
 

 هتــــدف ال الــــيت التســــويقية املؤسســــات حالــــة يف حــــىت 161 – 29
ـــــربح ـــــث الفصـــــل يف شـــــرحه مت كمـــــا لل  مـــــن ، والعشـــــرين الثال
 إطــــار يف الســــوقية الرحبيــــة غــــري املؤسســــات تعتــــرب أن املمكــــن

 يشــمل وقـد أيضــاً  سـوقي غــري بنشـاط قائمــة التابعـة احلسـابات
 .املتطوعني نشاط ذلك
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 المرتبطة به الرموزو  لنظام الحسابات القومية التدرجات/ ةالتسلسالت الهرمي تصنيف : 1الملحق 

ّ
 مقدمة .
نظامّالحساباتّالقوميةّقدّقامّحولّعددّحساباتّأنّ,ّوّكماّتمّالتوضيحّفيّالفصلّالثانيّ-515.ّأ

ّالبنودلمعامالتّوتصنيفاتّامنّكلّلتصنيفّهرميّ يوجدّ فيّقطاعاتّمعينةّ،ف،ّالبنودصغيرّمنّ
ويمكنّتجميعّ.ّالبنودهذهّّمنّمالّسيماّاألصولّوالخصّوّوالخاضعةّللمعامالتّوالتدفقاتّاألخرىّ،ّ

ّ.ةالهرميأوّأقلّمنّهذهّالتسلسالتّ باستخدامّمستوياتّأعلىّالتفصيّأكبرّأوّأقلّاتدرجبالحساباتّ
التسلسالتّمنّبعضّالحاالت،ّمعلوماتّحولّاثنينّأوّحتىّثالثةّلكاملّالصفّالّوتطلبّفقدّي

وعليهاّّآخرتدفقّأيّالمعاملةّأوّّ،حساباتّإلىّالقطاعالسبيلّالمثالّ،ّتشيرّالقيودّفيّفعلىّ.ّالهرمية
ّ.القيداألصلّموضوعّ تحديدّنوعّالمنتجّأو

.  
ّةخاصللبنودّالّالتسلسالتّالهرميةّوّذلكّباالضافهّالىّستخدامّنظمّتصنيفّأخرىااليرصدّوّّ-8.3.أ
تصنيفّالصناعيّالمستخدمّإلنتاجّوتصنيفاتّالنظامّالحساباتّالقومية،ّبماّفيهاّتلكّالتيّتصفّب

ّ .خدمةالّمنّغرضالّوغيرهاّالتيّتصفّالبنودالتيّتصفّطبيعةّ السلعّوالخدماتّ،ّوبعض
 
ّتسهيلّهذاّ،ّيتمّاستخدامّمجموعةّمنلمنّقبلّالوكاالتّالدوليةّّوّةموجّزالحساباتّالّيتمّجمعّ-4.3.أ

ّ .نقلّالبياناتوسيلةّفيّشكلّسالسلّزمنيةّ،ّوالتيّهيّتلكّالبنودّالرموزّالموحدةّلتحديدّ
 
يسردّوّ .مزيدّمنّالمعلوماتّحولّكلّمنّهذهّالجوانبالهوّتوفيرّّالملحقوالغرضّمنّهذاّّ-3.3.أ
دوليا ّالبياناتّّتجميعشملّيالّوّ .تصنيفّالتسلسالتّالهرميةّللنظام مختلفلتفصيلّكاملّّقسمّبّال توضعّرموز،ّوّهيّاليتمّتطويرّأينّ يكونّالتجميعّشائعاّوأينّيتناولّلكنّّو,ّجميعّالتفاصيلّالمبينة
 .فيّالتصنيفّالقيودنبّاجب
ّ
ّ:الىّماّيلىّّمّالتصنيفّالدوليّالرئيسيّالخارجيّلنظامّالحساباتّالقوميةانظ ريشيّ-8.3.أ

 
  حسب الغرض ى لألفرادستهالكاإلنفاق االتصنيف  ,(COFOG) تصنيف وظائف الحكومة

(COICOP)   , تخدم األسر المعيشية التى ال تهدف الى الرب  و المؤسسات مقاصدو تصنيف 
(COPNI) 

ّ
ّالحكومةّتصنيفّوظائف:ّتصنيفّالنفقاتّحسبّالغرضّ:8666ّ.ّاألممّالمتحدة:ّّالمنشورّالمرجع

(COFOG)ّّّّحسبّالغرضّىّلألفرادستهالكاألنفاقّاال،ّتصنيف (COICOP)ّّّأهداف،ّوتصنيف
المنتجينّّإنفاق،ّتصنيفّّ(COPNI) ّتخدمّاألسرّالمعيشيةالتىّالّتهدفّالىّالربحّوّّالمؤسسات
إدارةّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ،ّشعبةّاإلحصاءاتّ،ّورقاتّّ.COPPّّ)ّ(ضحسبّالغّر

ّ.ّاألممّالمتحدةّ،ّنيويورك.53ّإحصائيةّ،ّالسلسلةّمّ،ّرقمّ
http://unstats.un.org/unsd/class/default.aspّّ:ّمرجعّويبّ

 
 (ISIC)التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية 

ّ
لجميعّاالنشطةّاالقتصاديةّالتصنيفّالصناعيّالدوليّالموحدّ.8665ّ.ّاألممّالمتحدة:ّالمنشورّالمرجع

 (ISIC)ّ.ّ،ّإدارةّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ،ّشعبةّاإلحصاءاتّ،ّورقاتّإحصائيةّ،ّالسلسلةّم
ّ.ّاألممّالمتحدةّ،ّنيويورك.ّالرابع،ّالتنقيح3ّّرقمّ

http://unstats.un.org/unsd/class/default.aspّّ:ّمرجعّويبّ
ّ

ّ(CPC)ّالتصنيف المركزى للمنتجات
إدارةّ.8ّاإلصدارّّ CPC التصنيفّالمركزيّللمنتجات.8665ّ.ّاألممّالمتحدة:ّّالمنشورّالمرجع

،77ّّالشؤونّاالقتصاديةّواالجتماعيةّ،ّالشعبةّاإلحصائيةّ،ّورقاتّإحصائيةّ،ّالسلسلةّمّ،ّرقمّ
ّ.ّاألممّالمتحدةّ،ّنيويورك.8ّ.ّالنسخة

http://unstats.un.org/unsd/class/default.aspّّ:ّمرجعّويبّ
ّ
ّ(SITC)ّالدليل الموحد للتجارة الدولية 

إدارةّالشؤونّ.ّىّمعيارّمراجعةّالتصنيفّالصناعيّالتجاّر.8660ّ.ّاألممّالمتحدة:ّّالمنشورّالمرجع
.3ّّالنسخة،43ّّ،ّرقمّّماالقتصاديةّواالجتماعية،ّشعبةّاإلحصاءاتّ،ّورقاتّإحصائيةّ،ّالسلسلةّ

ّ.ّاألممّالمتحدةّ،ّنيويورك
http://unstats.un.org/unsd/trade/default.htmّّ:ّمرجعّويبّ

ّ
ّ(HS)المنسق نظام ال

3ّترميزهاّ،ّالتنقيحّنظامّقّتوصيفّالسلعّّويستن.8667ّ.ّالمنظمةّالعالميةّللجمارك:ّّالمنشورّالمرجع
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ّ.ّبروكسل
 http://publications.wcoomd.org/index.php:ّمرجعّويبّ

ّ
  القوميةلتصنيفات نظام الحسابات  التسلسالت الهرمية. ب
والثانيّيغطيّ .القطاعاتبتعلقّياولهاّ,ّأربعّمجموعاتّمنّالتسلسالتّالهرمية تمّوصفّ-0.3.أ

يتمّس و,ّبالرصيدّوالمخزوناتالمجموعةّاألخيرةّتتعلقّ اما,ّىخّراألّالمعامالتّ،ّوالثالثّيغطيّالتدفقات
ّ .التاليةّاالجزاءوصفّكلّمجموعةّبدورهاّفيّ

 
 S )رموز )القطاعات . 1
  
ّتناولّّ-7.3.أ ّللتصنيفّالمبادئتم ّفيّالفصلّ  القطاعيّاألساسية ّالحساباتّالقومية ّ .الرابعلنظام
ّّو ّالتالية ّ نواعاألكلّجوانبّّتحملالقائمة ّشاملةالمحتملة ّفيّقائمة ّالّ .تصنيفّمعا ّأن ّرغم قائمةّو

ّ .علىّنفسّالمنوالدولةّّ الجوانبّمنّقبلّأيّأنهّمنّغيرّالمرجحّأنّتتمّتغطيةّجميعفواسعةّالنطاقّ
علىّعددّ قدّتحتويّغيرهاّو,ّالوحداتّالمؤسسيةّمنّالمحتملةّعلىّأيّاتتصنيفالقدّالّتحتويّبعضّّو

ّ ّحيثّيكونّقليلّجدا ّالدرجةّمنّالتفصيلّغيرّمنها ّ .محتملالمنشورّعلىّهذه تمّفانهّيومعّذلكّ،
ّ .كتمالهاال توخياكاملةّالقائمةّالعرضّ

 
ّ .القطاعّبعضّاالختصاراتّ،ّومعيارّنظامّالحساباتّالقوميةّ،ّفيّتفاصيلّرموز تستخدمّ-5.3.أ
     ّـوالمصنفةّبّ،التيّالّتهدفّللربحالمؤسساتّبهىّتلكّالتىّتعرفّّخاصةلمجموعةّالوحداتّاّو

.NPIs ّّفى ّقطاعاتّالشركاتّاما ّمؤسساتّتهدفّللربحّالوحداتيشارّاليّفأنه ّعلىّانها جدرّيّو,
حّتوزيعّأيّأرب  ببساطةّمنّوّلكنّتمنع،ّالّيعنيّذلكّأنهاّقدّالّتحققّالربحّاأنهعلىّّمنّجديدالتأكيدّ

منتجينّّتعدّداخلّقطاعاتّالشركات التيّالّتهدفّللربحالمؤسساتّاّفأنّوهكذّ .تكسبهاّعلىّممتلكيها
ّ.التيّتهدفّللربحتماماّكالمؤسساتّسوقيينّ

 
ّتهدفّللربحالمؤسساتّ كلّتعدّالّ-1.3.أ ّسوقيينّالتيّال ّّ,منتجين ّالتيّو ّتتلك ّتعد ّبينّال قسم

ّالحكومةالّتهدفّالىّالربحّّوالتيّّالمؤسسات ّرئيسيةّتسيطرّعليها ّبصورة ّتمولها ّوتلكّالتيّالّو ،
ّالحكومة ّّ.تسيطرّعليها ّكلّو ّّومنهما ّالمعيشية ّاألسر ّقطاعّمنفصلّخاصّبهمتتخدم وهيّ .اشكل

ّبالمؤسس ّمعروفة ّتات ّال ّالتى ّللربح ّالمعيشية،ّوهدف ّاألسر   NPISHs .تخدم
ّ
ّلليسّ -36.3.أ ّّالقيودكل ّالفي ّّمعينتصنيفّرمز ّ؛ ّأال ّفي ّبانتظام ّتستخدم ّالتي ّتلك ّبرامجفقط

 .الدوليالتحويلّ
 :القائمةّالكاملةّللقطاعاتّالمؤسسيةّوالقطاعاتّالفرعيةّأدناهسنذكرّّو -33.3.أ
 

  (S1)االقتصاد  مجموع
 

ّ  S11)- (شركات غير مالية
 

  --  NPIsمؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ/ّشركاتّغيرّماليةّّّّّّّّ
  --  FPIsمؤسساتّتهدفّالىّالربحّ/ّشركاتّغيرّماليةّّّّّّّ

  شركات عامة غير مالية   
  NPIs -- ّمؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ/شركاتّعامةّغيرّماليةّّّّّّّّّّّ
ّ --  FPIsمؤسساتّتهدفّالىّالربحّ/شركاتّعامةّغيرّماليةّّّّّّّّّّّ

  شركات وطنية خاصة غير مالية  
  NPIs -- ّمؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ/ةوطنيةّخاصةّغيرّماليشركاتّّّّّّّّّّ
  -- FPIsمؤسساتّتهدفّالىّالربحّّ/ وطنيةّخاصةّغيرّماليةشركاتّّّّّّّّّّ

  شركات خاضعة للسيطرة األجنبية غير مالية  
  NPIs -- ّمؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ/شركاتّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّغيرّماليةّّّّّّّّّّّّ
  FPIs -- ّمؤسساتّتهدفّالىّالربحّ/شركاتّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّغيرّماليةّّّّّّّّّّّّّ

 
ّ (S12) شركات مالية

 
ّ (S121) البنك المركزي       

 
  (S122) ، باستثناء البنك المركزيااليداع شركاتّّّّّّّّّّ

  NPIs -- ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّااليداعّشركاتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ FPIs -- ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّّشركاتّااليداعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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 ّااليداع العامة شركاتّّّّّّ
  NPIs -- ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّااليداعّالعامةّركاتشّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ FPIs -- ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّشركاتّااليداعّالعامةّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّشركات ايداع وطنية خاصة    
  --  NPIsّمؤسساتّالّتهدفّالىّالربحّ/وطنيةّخاصةشركاتّايداعّّّّّّّّّّ

ّ--  FPIsّمؤسساتّتهدفّالىّالربحّ/وطنيةّخاصةشركاتّايداعّّّّّّّّّّّ
 شركات ايداع خاضعة للسيطرة األجنبية    

 --  NPIsالربحّّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّاألجنبيةّللسيطرةّخاضعةّايداعّشركاتّّّّّّّّّ
ّ– FPIsّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّشركاتّايداعّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّّّّّّّّّ

 
ّّ(S123)صناديق أسواق المال 

NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّأسواقّالمالّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّأسواقّالمالّّّّّّّّّ

ّصناديقّأسواقّالمالّالعامةّّ
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّأسواقّالمالّالعامةّّّّّّّّّ

FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّأسواقّالمالّالعامةّّّّّّّّّ
ّوطنيةّخاصةصناديقّأسواقّمالّ

NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّّوطنيةّخاصةصناديقّأسواقّمالّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّّوطنيةّخاصةصناديقّأسواقّمالّّّّّ
ّّاألجنبيةّللسيطرةّخاضعةصناديقّأسواقّمالّّ

NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّّاألجنبيةّللسيطرةّخاضعةصناديقّأسواقّمالّّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّّاألجنبيةّللسيطرةّخاضعةصناديقّأسواقّمالّّّّّّّّّّ

 
ّّ(S124)صناديق االستثمار  ,أسواق المالغير صناديق 

NPIsّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّ صناديقّاالستثمارّّّّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّاالستثمارّّّّّّّّّّّّ

ّّصناديق االستثمار العام
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّاالستثمارّالعامّّّّّّّّّّّّّ

FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّاالستثمارّالعامّّّّّّّّّّ
ّّالخاص الوطنيصناديق االستثمار 

NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّاالستثمارّالخاصّالوطنيّّّّّّّّّّّّّّ
 FPIsّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّاالستثمارّالخاصّالوطنيّّّّّّّّّّّّّّّ

ّللسيطرة األجنبية  خاضعةال صناديق االستثمار
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّاألجنبيةّللسيطرةّخاضعةالّصناديقّاالستثمارّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّاألجنبيةّللسيطرةّخاضعةالّصناديقّاالستثمارّّّّّّّّ

 
 

ّ(S125)، باستثناء شركات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية  أخرون ماليون وسطاء
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّشركاتّماليةّأخرىّّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّشركاتّماليةّأخرىّّّّّّّّّّ

ّّشركات مالية عامة أخرى
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّشركاتّماليةّعامةّأخرىّّّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّالشركاتّماليةّعامةّأخرىّّّّّّّّّّّّ

ّّأخرى شركات مالية وطنية خاصة
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّشركاتّماليةّوطنيةّخاصةّأخرىّّّّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّشركاتّماليةّوطنيةّخاصةّأخرىّّّّّّّّّّّّ

 للسيطرة األجنبية أخرى  خاضعهشركات مالية 
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّللسيطرةّاألجنبيةّأخرىّّخاضعهشركاتّماليةّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّللسيطرةّاألجنبيةّأخرىّّخاضعهشركاتّماليةّّّّّّّّّ

 
 

ّّ(S126) ةمالية مساعدشركات 
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّةماليةّمساعدّركاتشّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّةشركاتّماليةّمساعدّّّّّّ
ّّعامة ةمالية مساعد شركات
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّعامةّةماليةّمساعدّشركاتّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّعامةّةشركاتّماليةّمساعدّّّّّّّّ
ّّوطنية خاصة ةمالية مساعد شركات
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NPIsّّّ--ّالربحّمؤسساتّالّتهدفّالى/ّّوطنيةّخاصةّةماليةّمساعدّشركاتّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّمؤسساتّتهدفّالى/ّّوطنيةّخاصةّةشركاتّماليةّمساعدّّّّّّّّ
ّاالجنبية للسيطرة تخضع ةمالية مساعد شركات
NPIsّّّ--ّالربحّمؤسساتّالّتهدفّالى/ّّاالجنبيةّللسيطرةّتخضعّةشركاتّماليةّمساعدّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّمؤسساتّتهدفّالى/ّّاالجنبيةّللسيطرةّتخضعّةشركاتّماليةّمساعدّّّّّّّ

 
 ( S127)ومقرضي المال ( أسيرة) مملوكة مؤسسات مالية

NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّ (أسيرة)مؤسساتّماليةّمملوكةّّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّ (أسيرة)مؤسساتّماليةّمملوكةّّّّّّّّّ

ّ(أسيرة)مؤسسات مالية عامة مملوكة 
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّ(أسيرة)ؤسساتّماليةّعامةّمملوكةّمّّّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّ(أسيرة)مؤسساتّماليةّعامةّمملوكةّّّّّّّّّ

ّ(أسيرة)مؤسسات مالية وطنية خاصة مملوكة 
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّ(أسيرة)ؤسساتّماليةّوطنيةّخاصةّمملوكةّمّّّّّّ
FPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّ(أسيرة)مؤسساتّماليةّوطنيةّخاصةّمملوكةّّّّّّّّ

  خاضعة للسيطرة األجنبية (أسيرة) مملوكة مؤسسات
NPIsّّّ--ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّ(أسيرة)مؤسساتّمملوكةّّّّّّ
FPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّّخاضعةّللسيطرةّاألجنبيةّ(أسيرة)مؤسساتّمملوكةّّّّّّ

 
 (S128)شركات  تأمين  

NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّّشركاتّّتأمينّّّّّّ
FPIsّّ--ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّّشركاتّّتأمينّّّّّّ

 عامة   شركات  تأمين 
NPIsّّ–ّالربحّمؤسساتّالّتهدفّالى/ّعامةّّشركاتّّتأمينّّّّّ

FPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّعامةّّشركاتّّتأمينّّّّّّ
ّوطنية خاصة  تأمين  شركات
NPIsّّ–ّالربحّمؤسساتّالّتهدفّالى/ّوطنيةّخاصةّّتأمينّّشركاتّّّّّ
FPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّوطنيةّخاصةّّشركاتّّتأمينّّّّّ

 
ّخاضعة للسيطرة االجنبية  تأمين  شركات
NPIsّّ–ّالربحّمؤسساتّالّتهدفّالى/ّخاضعةّللسيطرةّاالجنبيةّّّشركاتّّتأمينّّّّّ
FPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّّاالجنبيةّللسيطرةّخاضعةّّشركاتّّتأمينّّّّّ

 
 (S129)صناديق المعاشات 

NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّالمعاشاتّّّّّّّ
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّالمعاشاتّّّّّّّّ
ّالعامة المعاشات صناديق
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّالمعاشاتّالعامةّّّّّّ
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّالمعاشاتّالعامةّّّّّّ

ّالخاصة الوطنية المعاشات صناديق
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّالخاصةّالوطنيةّالمعاشاتّصناديقّّّّّّ
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّمؤسسات/ّصناديقّالمعاشاتّالوطنيةّالخاصةّّّّّّ

 االجنبية للسيطرة الخاضعة المعاشات صناديق
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّاالجنبيةّللسيطرةّالخاضعةّالمعاشاتّصناديقّّّّّّّ
NPIsّّ–ّالربحّالىّتهدفّالّمؤسسات/ّصناديقّالمعاشاتّالخاضعةّللسيطرةّاالجنبيةّّّّّّ

ّ
فيّمختلفّالدولّوّهناكّ بشكلّمختلف العامة برامجّالضمانّاالجتماعيّللحكومة يتمّتنظيمّ-38,3.أ

وحدةّ منّقبل الضمانّاالجتماعي تنظيم يتم عندما .لهذاّالغرض متاحانّالعامة الحكومة لترميز نظامان
 ،ّواحدةّلكلقطاعاتّفرعية أربعة تتكونّمن الكلية العامة الحكومةمستوياتّالحكومةّ،ّفانّ جميعل واحدة

ّّأما .االجتماعيّالضمان لوحدة احدةّو وّمستوىّمنّمستوياتّالحكومة ّمنّمستوىّكل يتضمن عندما
 فقط،ّواحدةّلكلّفإنهّيوجدّثالثةّقطاعاتّفرعية  به،ّالخاصاالجتماعيّّالضمان الحكومة مستويات

ّمستوياتّالحكومة ّاالجتماعيّبما مستوىّمن ّالضمان ّتوفير ّلل الهيكلّوّ.فيّذلك هوّ حكومةالهرمي
  :كالتالي

 
 (S13)  العامة الحكومة
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 العامة الضمان االجتماعي للحكومة
 الضمان االجتماعي باستثناء الحكومة العامة

 التىّالّتهدفّالىّالربحّالعامة الحكومةّمؤسساتّّّّّّّ
 الحكومة المركزية

  المركزية الضمانّاالجتماعيّللحكومةّّّّّّّّ
 االجتماعيّالضمان باستثناء الحكومةّالمركزيةّّّّّّّّ
 الربحّالىّتهدفّالّالتى المركزية مؤسساتّالحكومةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 حكومة الوالية

 الوالية الضمانّاالجتماعيّلحكومةّّّّّّّّ
 االجتماعيّالضمان باستثناء حكومةّالواليةّّّّّّّّ
ّالربحّالىّتهدفّالّالتى الواليةّحكومةّمؤسساتّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 الحكومة المحلية
 المحلية للحكومةّاالجتماعيّالضمانّّّّّّّّ
 االجتماعيّالضمان باستثناء الحكومةّالمحليةّّّّّّّّ
 الربحّالىّتهدفّالّالتى المحلية الحكومةّمؤسساتّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 .:كماّيلي هي المرتبطةّبهاّ، رموزال مع ، الهياكلّالجزئيةّالبديلة/ّالواقع،ّفإنّاالنشاءاتفيّّ-34,3.ّأ
ّ

ّ(S13) الحكومة العامة 
ّ

 (S13) الحكومة العامة 
 واحدةّمؤسسيةّوحدة االجتماعيّلضمانا

ّّالعامة الحكومة مستويات جميعلّمنفصلة
ّ

 
 االجتماعيّالضمان باستثناء المركزية الحكومة

(S1311) 
ّّّ 

ّاالجتماعيّالضمان باستثناء  الوالية حكومة
(S1312)ّ

ّ
ّاالجتماعيّالضمان باستثناء  المحلية الحكومة

(S1313) 
 للحكومة العامة  االجتماعي الضمان

(S1314) 
 

 واحدةّمؤسسيةّوحدةّليس ّاالجتماعيّالضمان
ّّالمناسبة المستوياتّفىّمتضمنةّلكنّو,ّمنفصلة

ّّالعامة الحكومةّمن
ّ

 االجتماعيّالضمان ذلكّفيّبما  المركزية الحكومة
(S1321) ّ

 االجتماعيّالضمان ذلكّفيّبما الوالية حكومة
(S1322)  

ّ
 االجتماعيّالضمان ذلكّفيّبما المحلية الحكومة

(S1323) 
ّ
 

ّ
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ّ(S14)  األسر المعيشية
ّ

 (S141) العمل أرباب
    (S142) الخاص الحساب عمال

 (S143) الموظفين
ّ(S144)ّوالتحويالتّالملكيةّدخلمنّّالمستفيدين
ّ(S1441)ّالملكيةّدخلّمنّالمستفيدين
ّ(S1442)ّالتقاعديةّالمعاشاتّمنّالمستفيدين
ّ(S1443)ّاألخرىّالتحويالتّمنّالمستفيدين

ّ
ّ

 (S15) المعيشية األسر وتخدم الرب  الى تهدف ال الى المؤسسات
ّالوطنيّالخاصّّّّ
ّالمسيطرّعليهّمنّالخارجّّّّ
ّ

 (S2) العالم بقية
ّ
ّ
 المعامالت تصنيفات. 2
ّ:تتعلقّتصنيفاتّالمعامالتّبماّيليّّ-33,3.ّأ

ّ؛(ّبماّفيّذلكّاألصولّالمنتجة)المنتجاتّ.ّأّّّّّّّّ
ّاألصولّغيرّالمنتجةّ؛.ّبّّّّّّّّ
ّ.معامالتّالتوزيع.ّجّّّّّّّ

ّ
ّ(  Pرموز)المعامالت في المنتجات 

ّ
ّنظامّّ-38,3ّ.أ ّداخل ّالمنتجة ّوالخدمات ّواألستخدام ّالعرض ّسلع ّلوصف ّالمنتج ّرموز تستخدم

ّالحساباتّالقومية ّوالخدمات. ّفيّحسابّالسلع ّالواردة ّالبنود ّجميع ّتظهر ّو ّإلىّذلكّ،ّّ. وباإلضافة
ائيّفيّبينماّتظهرّنفقاتّاالستهالكّالفعليّوالنه,ّيظهرّالمنتجّوّاالستهالكّالوسيطّفيّحسابّاالنتاج

ّ.وّيظهرّتكوينّرأسّالمالّفيّحسابّرأسّالمال,ّحساباتّاستخدامّالدخل
ّ
وّيمكنّتوضيحّجميعّالقيودّفيّالتصنيفّبمزيدّمنّالتفصيلّعنّطريقّتطبيقّتصنيفّّ-30,3.ّأ

ضمنّحساباتّ(AN1ّرمزّ)يستخدمّتصنيفّاألصلّلتكوينّرأسّالمالّ.ّثانيّعنّالذىّيظهرّهنا
األستهالكّالوسيطّواالستهالكّالنهائيّكماّهوّالحالّ,ّامّرموزّمنتجاتّّاإلنتاجوّيمكنّاستخد.ّالتراكمّ

وّبالنسبةّلالستهالكّالنهائيّ،ّيمكنّاستخدامّالرموزّ.ّفيّالتصنيفّالرمزىّللمنتجات
لCOPNIّّلألسرالمعيشيةّّوCOICOP       لالستهالكّالحكومي،ّوّ COFOG:الوظيفية

NPISHsّ.ّيمكنّأنّتستخدمّإماّالرموزّ،ّّللوارداتّوالصادراتوSITCّأو HS.ّ
ّ
اماّإجماليّأوّ(ّوكذلكّبعضّبنودّالتوازن)قدّيظهرّتكوينّرأسّالمالّوّرأسّالمالّالثابتّ،ّّ-37,3.ّأ

cّ ويستخدمّ.nّ ،ّوّصافيّالقيودّبgّ ّوّتظهرّقيودّاإلجماليّب.ّصافيّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
ّ.الستهالكّرأسّالمالّالثابت،ّوالفرقّبينّمقاييسّإجماليّوصافيّرأسّالمالّالثابت

ّ
 (P1( )المخرجات)األنتاج 

 (P11)مخرج سوقى 
 (P12)مخرجات تنتج لالستعمال الخاص الذاتى 

 (P13)مخرج غير سوقى 
 
 

 (P2)االستهالك الوسيط 
 

 (P3)االنفاق االستهالكى النهائي 
 (P31)كى فردى إنفاق استهال   ّّّّّّ

ّ(P32)إنفاق استهالكى جماعي         
 

ّ(P4)إنفاق استهالك نهائي فعلي 
ّ(P41)استهالكّفردىّفعليّ

 (P42)استهالكّجماعىّفعليّ
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 (P5) تكوين رأس المال 
 (P51g)جمالي اإل تكوين رأس المال الثابت

 (P51c) (--)   استهالك رأس المال الثابت
 (P51c1) (--) ّالثابتّعلىّفائضّالتشغيلّاإلجمالياستهالكّرأسّالمالّّّّّّّّ
ّ (P51c2) (--) استهالكّرأسّالمالّالثابتّاإلجماليّعلىّالدخلّالمختلطّّّّّّّ

 (P51n) صافي تكوين رأس المال الثابت  
 (P511) االستحواذّناقصّالتصرفّفىّاألصولّالثابتةّّّّّّّ
 (P5111) ّاألصولّالثابتةّالجديدةّذاستحواّّّّّّ
 (P5112) األصولّالثابتةّالموجودةّّذاستحواّّّّّّ
  (P5113) الموجودةّالثابتةّاألصولّفىّالتصرفّّّّّّ
ّ(P512) تكاليفّنقلّالملكيةّعلىّاألصولّغيرّالمنتجةّّّّّّّ

 (P52) المخزونات تغيرات في
  (P53) االستحواذ ناقص التصرف فى النفائس

 
  (P6) صادرات السلع والخدمات

 (P61)  السلع صادرات     
 (P62) صادرات الخدمات      

 
  (P7) واردات السلع والخدمات

  (P71) واردات السلع ّّّّّّّ
 (P72) واردات الخدمات       

 
NPّ)رموز)معامالت فى األصول غير المنتجة 

 
ّأ ّأنّتكونّموضوعّبعضّنفسّالمعامالتّكالمنتجاتّ يمكنّ-35,3. تكوينّ)لألصولّغيرّالمنتجة

الرموزّالمستخدمةّفىّمعامالتّاألصولّغيرّالمنتجةّيمكنّوّّ ) .والوارداتّوالصادرات,ّرأسّالمال
ّبتصنيف ّبإلحاقها ّذلك ّو ّرغبت ّإذا ّالمنتجة تفصيلها ّغير ّالمالية ّغير  .األصول

 
 (NP) التصرف فى األصول غير المنتجة  ناقص االستحواذ

 
 (NP1) االستحواذ ناقص التصرف فى الموارد الطبيعية 

 (NP2) االستحواذ ناقص التصرف فى العقود وعقود اإليجار والتراخيص 
 (NP3) المشتريات ناقص المبيعات للشهرة التجارية وأصول التسويق 
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 D) زرمو )معامالت توزيعة 
 
 حتىّ,ّتظهرّرموزّمعاملةّالتوزيعّفيّتسلسلّجميعّالحساباتّمنّحسابّتوليدّالدخلّ-31,3.ّأ

عادةّتوزيعّالدخلّ .حسابّرأسّالمال وكماّتوحيّاسمائهم،ّفإنهاّتبينّمدىّتأثيرّعمليةّتوزيعّوا  وّبالنسبةّلجميعّالمعامالتّالتوزيعية،ّفانّالقيودّالمستحقةّ.ّّ)تحويلّرأسّالمالّواالدخارّفيّحالة)
 .الدفع لجميعّالقطاعاتّبماّفيّذلكّبقيةّالعالمّيجبّأنّتوازنّقيود

ّ
منّالمعامالتّفيّحسابّتوليدّالدخلّوحسابّتخصيصّالدخلّّتظهرّأربعّمجموعات ّ-86,3.ّأ

الموظفينّوالضرائبّعلىّاالنتاجّوالمستورداتّ،ّواإلعاناتّودخلّ/ّوّهىّتعويضاتّالعاملينّ .األولي
ّ.الملكية

 
 (D1)  المستخدمين/ العاملين تعويضات

 (D11) األجور والرواتب 
 (D12) مساهمات أرباب العمل االجتماعية 

 (D121) ّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّّّّّّّّّ
 (D1211)المعاشاتّالتقاعديةّّفى ّمساهماتّأربابّالعملّالفعليةّّّّّّّّّ

 (D1212)مساهماتّأربابّالعملّالفعليةّفىّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّّّّّّّّّّّ
 (D122) ّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبةّّّّّّّّّّ

 (D1221) ّالمحتسبةّالتقاعديةّالمعاشاتّفىّالعملّأربابّمساهماتّّّّّّّ
 (D1222) ّمساهماتّأربابّالعملّفىّالمعاشاتّغيرّالتقاعديةّالمحتسبةّّّّّّّّ

ّ
  (D2) والواردات اإلنتاج على الضرائب

 
 (D21) الضرائب على المنتجات ّّّّ

  (D211) (VAT)ضريبةّالقيمةّالمضافةّّّّّّّّّّّّ
 (D212) الضرائبّوالرسومّعلىّالوارداتّباستثناءّضريبةّالقيمةّالمضافةّّّّّّّّّّّّ
 (D2121) االستيرادّرسومّّّّّّّّّّّ
  (D2122) الضرائبّعلىّالوارداتّباستثناءّضريبةّالقيمةّالمضافةّوالرسومّّّّّّّّّّّ
 (D213) ضرائبّالتصدير            
     (D214) باستثناءّضرائبّالقيمةّالمضافةّواالستيرادّوالتصديرالضرائبّعلىّالمنتجاتّّّّّّّّّّّّ
  (D29) اإلنتاج على األخرى الضرائب             

ّ
 (D3)  اإلعانات

 
 (D31) إعانات على المنتجات   

 (D311) ستيرادّاأل إعاناتّّّّّّّّّ
 (D312) إعاناتّالتصديرّّّّّّّّّ
  (D319) إعاناتّأخرىّعلىّالمنتجاتّّّّّّّّ

  (D39) اإلنتاج إعانات أخرى على ّّ
ّ

 (D4)  الملكية دخل
 دخل االستثمار

  (D41) الفائدةّّّّّّ
 (D42) الموزعّّدخلّالشركاتّّّّّّ

 (D421) األرباحّّالموزعةّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D422)الشركاتّ السحوباتّمنّدخولّأشباهّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (D43) األرباحّالمعادّاستثمارهاّفىّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّّّّّّ
 (D44) نفقاتّالدخلّاالستثمارىّّّّّّّ

 (D441) بوليصاتّالتأمينّ/ّإيراداتّاالستثمارّالذىّيعزىّلحامليّوثائقّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D442) دخلّاالستثمارّالمدفوعّعلىّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D443) إيراداتّاالستثمارّالذىّيعزىّلصندوقّاستثمارّالمساهمينّالجماعيّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
 (D45) الريع 

 
الضرائبّ:ّوّهما .تظهرّأربعّمجموعاتّمنّالمعامالتّفيّالتوزيعّالثانويّلحسابّالدخلّ-83,3.ّأ

الجتماعيةّ،ّوّالمنافعّاالجتماعيةّصافيّالمساهماتّاوّ الحاليةّعلىّالدخلّوالثروةّ،ّوماّإلىّذلكّ،
ّاألخرى ّ .والتحويالتّالجارية ّهما ّالقوميةّو ّالحسابات ّنظام ّفي ّالجارية ّالتحويالت ّيمثالّجميع معا

ّ.ماعداّالتحويالتّاالجتماعيةّالعينية
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ّأ ّالعمل'-88,3. ّأرباب ّمساهمات ّتخصيصّالدخلّ تظهر ّوحساب ّالدخل ّحساب ّمن ّجيل ّكل في

ّأربابّالعملّوكمستحقاتّللموظفيناألوليّكمساهماتّيدف ّالثانويّللدخلّ،ّّ .عها وفيّحسابّالتوزيع
ّ .الىّالوحداتّالمسئولةّعنّأدارةّبرامجّالتأمينّاالجتماعي تدفعّهذهّالمبالغّمنّقبلّاألسرّالمعيشية

ّحالة، ّفيّكل ّنفسّالقيمة ّاظهار ّاجل ّ ومن ّمنّمخرجاتّبرامجّفإن ّتمثلّجزءا ّالتي ّالتكلفة خصم
ّكّالنهائيّلألسرّالمستفيدةاالستهال ّفيّالتوزيعّالثانويّلحسابّالدخلّكبندّمستقل, بندّ . يظهرّأيضا

ّذاته ّحد ّفي ّتوزيعية ّمعاملة ّوليس ّفقط ّتسوية ّبند ّهو ّاالجتماعي ّالتأمين ّخدمة ّرسوم  .برنامج
ّ

 ) العينية االجتماعية التحويالتعدا ) الجارية التحويالت
 

  (D5) والدخل، وما إلى ذلكالضرائب الجارية على الثروة 
   (D51) الضرائبّعلىّالدخلّّّّّّّ
 (D59) الضرائبّالجاريةّاألخرىّّّّّّّّ

ّ
 (D61)المساهمات االجتماعية  صافي

 (D611 = D121) مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّّّّّّّّّ
 (D6111= D1211)معاشاتّالتقاعدّّفى الفعليةّالعملّأربابّمساهماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D6112=  D1212)الغيرّتقاعديةّّالمعاشات الفعليةّفىّالعملّأربابّمساهماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (D612 = D122)مساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالمحتسبةّّّّّّّّ
 (D6121= D122) العملّفىّالمعاشاتّالتقاعديةّالمحتسبةّّأربابّمساهماتّّّّّّّّّّّّّّّّ

  =D6122)  المحتسبةّالتقاعديةّغيرّالمعاشاتّفىّالعملّأربابّمساهماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
D1222)ّ  
  (D613) مساهماتّاألسرّالمعيشيةّاالجتماعيةّالفعليةّّّّّّّّ

 (D6131) الفعليّالتقاعدّمعاشاتّفىّالمعيشيةّاألسرّمساهماتّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D6132) الفعليةّتقاعديةّالغيرّالمعاشاتّفىّالمعيشيةّاألسرّمساهماتّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (D614)مكمالتّاألسرّالمعيشيةّاالجتماعيةّّّّّّّ
ّ(D6141) مكمالتّاألسرّالمعيشيةّفيّالمعاشّالتقاعديّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D6142) مكمالتّاألسرّالمعيشيةّفيّالمعاشّغيرّالتقاعديّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 (--)التأمينّاالجتماعيّّخدمةبرنامجّّرسومّّّّّّ
ّ

ّ (D62) المنافع االجتماعية األخرى بخالف التحويالت االجتماعية العينية
 (D621)منافعّالضمانّاالجتماعيّالنقديةّّّّّّّّّ

 (D6211) منافعّمعاشّالضمانّاالجتماعيّالتقاعديّّّّّّّّ
 (D6212) ديةمنافعّمعاشّالضمانّاالجتماعيّغيرّالتقاعديّالنقّّّّّّّ

 (D622) منافعّالتامينّاالجتماعيّاألخرىّّّّ     
 (D6221) منافعّمعاشّالتامينّاالجتماعيّالتقاعديّاألخرىّّّّّّّّّّّّّ

ّ(D6222) منافعّمعاشّالتامينّاالجتماعيّغيرّالتقاعديّاألخرىّّّّّّّّّّّّّّ
 (D623) المساعدةّاالجتماعيةّالنقديةّ عمنافّّّّّّّ

ّ
 (D7)  األخرى الجارية التحويالت

  (D71) صافيّأقساطّالتأمينّعلىّغيرّالحياةّّّّّّ
 (D711)غيرّالحياةّّعلى المباشرّالتأمينّأقساطّصافيّّّّّّّ
 (D712) الحياةّغيرّعلىّالتأمينّإعادةّأقساطّصافيّّّّّّ

ّ
 (D72) ّالحياةّغيرّعلىّالتأمينّمطالبات
 (D721)غيرّالحياةّّعلى المباشرّالتأمينّمطالباتّّّّّّ
 (D722) ّالحياةّغيرّعلىّالتأمينّإعادةّمطالباتّّّّّّ

ّ
  (D73) العامةّالحكومةّوحداتّبينّالجاريةّالتحويالت

 (D74)جارىّتعاونّدوليّّّّ
 (D75) تحويالتّجاريةّمتنوعةّ

ّالىّالمؤسساتّالتىّالّتهدفّالىّالربحّوّتخدمّاالسرّالمعيشيةّتحويالتّجاريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
(D751) 

 (D752) تحويالتّجاريةّبينّاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّوغيرّالمقيمةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 (D759)أخرىّ تحويالتّجاريةّمتنوعةّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
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ينيةّوّتسويةّالتغيرّفيّاستحقاقاتّبالتحويالتّاالجتماعيةّالع تظهرّالمعامالتّالمختصةّ-84,3.ّأ
إعادةّتوزيعّالدخلّفيّالحسابّالعينى،ّوّحسابّاستخدامّالدخلّوّحسابّ المعاشّالتقاعديّفي

ّ.استخدامّالدخلّالمتاحّالمعدل
 

  (D63)تحويالت اجتماعية عينية 
 (D631) انتاج غير سوقى  –تحويالت اجتماعية عينية 

 (D632)اإلنتاج الذى تم شراؤه من السوق  --التحويالت االجتماعية العينية 
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ّ(D8)  التقاعدي المعاش استحقاقات في التغير وفق التعديالت
 
،ّترد36ّوّكماّهوّموضحّفيّالفصلّّ.تظهرّتحويالتّرأسّالمالّفيّحسابّرأسّالمال -83,3.ّأ

,ّوّبالتاليّ.منّالحساب،ّبرسمّدفعّبهّعالمةّسالبةالجانبّاأليسرّ جميعّالتحويالتّالرأسماليةّعلى
المضافةّللرمزّ/ّعنّالمدفوعّّوّالملحقةpّعنّالقبضّوrّّتاخذّرموزّتحويالتّرأسّالمالّالرمزّ

 .األساسي
ّ

 (D9r) مستحقة / مقبوضة, تحويالت رأسمالية
 (D91r) ضرائب رأس المال      
 (D92r) من  االستثمار       
 (D99r) سمالية أخرى تحويالت رأ      

 
 (D9p) تحويالت رأسمالية مدفوعه 

 (D91p) ضرائب رأس المال 
 (D92p) من  االستثمار 

 (D99p) التحويالت الرأسمالية األخرى 
ّ

  )  F رموز)معامالت في األصول المالية والخصوم 
المستخدمّّرموزّمعامالتّاألصولّالماليةّوالخصومّنمطاّمختلفاّقليالّعنّتلكّتتبعّّ-88,3.ّأ

بسببّوجودّنوعّواحدّفقطّمنّالمعامالتّالمبينةّفيّالحسابّالمالي،ّإماّ وّذلك,ّلألصولّغيرّالمالية
وّيأتيّبندّالسلسلّالهرميّمنّتفصيلّبنودّ .االستحوازّعلىّاوّالتصرفّفىّاألصولّالماليةّوالخصوم

منّ(ّحاالت)مستوياتّالرصيدّوّهناكّتطابقّكاملّبينّالرموزّالمستخدمةّل .األصولّوالخصومّالمعنية
AFّبادئةّّذاتّال االرصدة/ّاألصولّوالخصومّالماليةّوالتدفقاتّفيهماّ،ّإالّاذاّكانتّاألسهم

Fّوالمعامالتّ
 
ّ.تظهرّقائمةّالرموزّالكاملةّللمعامالتّفيّاألصولّالماليةّوالخصومّأدناهّ-80,3.ّأ

 
  (F) ات صافي التعهد بااللتزام/ صافي استحواز األصول المالية 

 (F1) الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة
 (F11) الذهب النقدي      
  (F12) حقوق السحب الخاصة    
 

 (F2) العملة والودائع 
 (F21) العملةّّّّّّ
 (F22)حويلّقابلةّللتّودائعّّّّّ

 (F221)عملياتّبينّالمصارفّّّّّّّّّّ
 (F229) قابلةّللتحويلّ أخرىّودائعّّّّّّّ
 (F29) ودائعّأخرىّّّّّّّ

ّ
 ّّّّ(F3) سندات الدين

 (F31)األجلّ قصيرّّّّّ
 (F32)األجلّ ّطويلّّّّ
ّ

 (F4) القروض 
 (F41)األجلّ قصيرةّّّّّّ
 (F42)األجلّ ةطويلّّّّّ

ّ
    (F5)ر االستثما صندوق أسهمو  حصص 
 (F51)  اسهم 
 (F511)ّمدرجةّبالبورصة/ّاسهمّمتداولةّّّّّّ
 (F512) مدرجةّفيّالبورصةّ/ّغيرّمتداولةّ سهمأّّّّّ
 (F519) أخرىّ عادية أسهم/ّحصصّّّّ
 (F52) االستثمار  صندوق أسهم / حداتو 

 (F521)سوقّالمالّ صندوق أسهم /ّحداتّوّّّّّ
 (F522)سوقّالمالّغيرّ صندوق أسهم /ّحداتّو
ّ

 (F6) الموحد الضمانو  ، والمعاشاتبرامج التأمين
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  (F61) على غير الحياةللتأمين  فنية مخصصات
 (F62) االستحقاقات السنوية   التأمين على الحياة

 (F63) استحقاقات المعاش التقاعدي 
 (F64) المعاش  مديري على صناديق المعاشات التقاعدية مطالبات

 (F65) التقاعدية  منافع المعاشات غير استحقاقات
 (F66) موحدة ال تحت الضمانات  مكالماتمخصصات ال/  أحكام

 
 (F7) الموظف  اسهم خياراتالمشتقات المالية و 

 (F71) المالية  المشتقات
 (F711) الخياراتّّّّّّ
 (F712) أجالّّّّّّ
 (F72) الموظف  أسهم خيارات

ّ
 (F8) ىمستحقات حسابات أخر/ مدفوعات

 (F81) سلف  و ائتمانات تجارية
 (F89)  مستحقات حسابات أخرى/ مدفوعات

 
ّاالخرى التدفقات.  4
 
وّبنودّ األصول التغيراتّاألخرىّفيّحساب التيّتظهرّفي القيود التدفقاتّاألخرى تشملّ-87,3.ّأ

ّ.صافيّالقيمة التوازنّو
  

  K)رموز  (األصول  حساب في التغيرات األخرى القيود في
 
اماّ .األصول حساب التغيراتّاألخرىّفىّحجم بالتدفقاتّفي K6 إلى K1 منّرموزترتبطّالّ-85,3.ّأ

ّ.الخسائرّالتىّتظهرّفىّحسابّأعلدةّالتقييمّو المكاسب تبين K7 الرموز
 

 (k1) األصول  اقتصادي ظهور
 

 (K2) المنتجة  غير لألصول اقتصادي اختفاء
 (K21) استنزاف الموارد الطبيعية       
 (K22) المنتجة  غير خرىاأل لألصول اقتصادي اختفاء       

 
 (K3)خسائر ناتجة عن كوارث 
 (K4) المصادرة / نزع الملكية دون تعويض

 (K5)  حجمال في تغيرات أخرى
 

ّ(K6)تغيرات في التصنيف 
ّ(K61)تغيراتّفيّتصنيفّالقطاعّوّالهيكلّّّّّّّ
ّ(K62)تغيراتّفيّتصنيفّاألصولّوالخصومّّّّّّّ

ّ
 (K7)ارباح وخسائر الحيازة االسمية 

 (K71)مكاسب و خسائر األقتناء المحايدة       
 (K72)مكاسب و خسائر األقتناء الحقيقية       

 
 (Bرموز )بنود التوازن و صافي القيمة 

ّ
وّيبينّكلّمنهاّإجماليّأوّ.B8ّإلىB1ّّتظهرّبنودّتوازنّالحساباتّالجاريةّبرموزّّ-81,3.ّأّ

ّ.الىّنهايةّالترميزّّ  g/ n  يتمّإلحاقّ,ّصافيّاألستهالكّالرأسمالىّالثابت،ّوّلبيانّماهيةّالحالة
ّ
ّأ ّبتغيراتّصافيّالقيمةB10ّترتبطّرموزّّ-46,3. ّمنّ, ّمستمدة ّمحاسبية ّوهيّنظم ّالتوازن، كبنود

ومعّذلكّ،ّفيّحينّ.ّالتىّعلىّالجهةّاألخرىأقتطاعّالقيودّعلىّجانبّمنّالحسابّمنّالقيودّ/ّخصم
ّالتوازنّفائضّالقيودّعلىّالجانبّاأليسرّأكثرّمنّتلكّالموجودةّعلىّالجانبّاأليمن،ّّوّ تبينّبنود
ّتظهرّبنودّصافيّالقيمةّفائضّالقيودّعلىّالجانبّااليمنّمنّالحسابّأكثرّمنّتلكّالموجودةّعلى

ّ.الجانبّااليسر
ّ
وّليسّلهّ.ّزانّخارجيّللسلعّوالخدمات،ّهوّبندّمنّحسابّبقيةّالعالممي,B11ّوّرمزّّ-43,3.ّأ

النفقاتّالمحليةّّ(أوّصافي)ولكنّيضافّلالجمالىّ,ّطرفّمقابلّمباشرّفيّقطاعاتّمجموعّاالقتصاد
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،ّميزانّخارجيّجارى،ّهوB12ّّأماّرمزّ.ّالناتجّالمحليّ(أوّصافي)لمجموعّاالقتصادّليعطىّإجماليّ
أيضاّمنّحسابّبقيةّالعالمّّيمدّبالبياناتّالقياسيةّلألدخارّالقطاعّالمحليّعندماّيوضعّالميزانّ

ّ.الخارجيّللسلعّوالخدماتّبدالّمنّالقيمةّالمضافة
ّ
حالةّاألوراقّ/،ّعلىّعكسّجميعّالرموزّاألخرىّفيّهذاّالقسم،ّبوضعB90ّّويرتبطّرمزّ-48,3.ّأ

ّ.ويبينّقيمةّصافىّالثروةّوّالتىّتحسبّكزيادةّاألصولّعنّالخصوم.ّالرصيدّوّليسّالتدفقات/ّالمالية
ّ.وّالقائمةّالكاملةّلبنودّالتوازنّوّصافيّالقيمةّستظهرّأدناهّ-44,3.ّأ
ّ

 (B1g)الناتج المحلي اإلجمالي /  القيمة المضافة األجمالية 
 (B2g)فائض التشغيل اإلجمالي 

 (B3g)الي، الدخل المختلط اإلجم
 (B4g)دخل التنظيم 

 (B5g)الدخل القومي اإلجمالي / ميزان الدخل األولي اإلجمالي 
 (B6g)الدخل المتاح اإلجمالي للتصرف به  

 (B7g)الدخل المتاح للتصرف به المعدل اإلجمالي 
 (B8g)االدخار اإلجمالي 
 (B9( )--)صافي االقتراض )+( / صافي االقراض 

ّ(B10)الثروة / مةتغيرات فى صافي القي
ّ(B101)تغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّاالدخارّوالتحويالتّالرأسماليةّّّّّّّ
ّ(B102)تغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّتغيراتّأخرىّفيّحجمّاألصولّّّّّّّ
 (B103)تغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّارباحّوخسائرّالحيازةّاالسميةّّّّّّّ
ّ(B1031)رباحّوّخسائرّاألقتناءّالمحايدةّتغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّاّّّّّّ
ّ(B1032)تغيراتّفيّصافيّالقيمةّبسببّارباحّوّخسائرّاألقتناءّالحقيقيةّّّّّّّ

ّ
 (B11)الميزان الخارجي للسلع والخدمات 

 (B12)الميزان الخارجي الجارى 
 (B90)صافي القيمة 

 
 والخصوم األصول رصدةأب صلة ذات قيود. 4
 

 ( Lرموز) العمومية الميزانية قيود
ّ
بالنسبةّللميزانيةّالعموميةّالواحدة،ّكذلكّللحسابّالمالي،ّفأنّالرموزّالضروريةّفقطّهيّتلكّّ-43,3.ّأ

ومعّذلكّ،ّيمكنّ.AFّ وّ AN التيّتعطيّتفاصيلّعنّاألصولّحسبّالنوعّ،ّوذلكّباستخدامّرموزّ
الفترة،ّّومجموعّّ(LE) وّنهايةّّ(LS) الرصيدّّفيّبدايةّ/ّسحبّالحسابّلعرضّمستوياتّالمخزون

ّ ّ(LX) التغيراتّبينهما ّبأنواعّاألصول. ّانّتكونّمحددة ّبحاجة ّالثالثة ّالرموز ّوّجميع وّمجموعّ.
ّ.لألصولّالمذكورةّعنّالفترةّالمغطاةّبالتقريرP5, NP, F , Kّتغيراتّالقيودّهيّمجموعّقيودّرموزّ

ّ
وّيجبّأنّ.ّدّفيّالميزانيةّالعموميةّاالفتتاحيةالقيّومنّّ(B90)تحسبّقيمةّصافيّالثروةّّ-48,3.ّأ

فيّالميزانيةّالعموميةّالختاميةّمساويّلرصيدّكلّرموزB90ّّيكونّالفرقّبينّهذاّوّقيمةّصافيّالثروةّ
ّ. B10 مجموعّالتغيرات،ّوالتيّيجبّأيضاّأنّتكونّمساويةّلقيمة

ّ
ّ
ّّ
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ّ(LS)ميزانيةّعموميةّافتتاحيةّ
ّ(LXّ)ةّتغيراتّفيّالميزانيةّالعمومي

ّ(LE)ميزانيةّعموميةّختاميةّ
ّ

 (  AN رموز) المالية غير األصول
ّ
ّأ ّاألصول-40,3. ّحسبّالغرضّلحيازة ّالمالية ّغير ّتصنفّالمعامالتّفيّاألصول ّجميعّ. ّتعد و

ولكنّمعّاستثناءّالنفائسّالتيّتوصفّعلىّانهاّمستودعّللقيمه،ّأماّ,ّاألصولّبمثابةّمستودعّللقيمة
/ّتوحد AN وّالرموز.ّالماليةّاألخرىّيتمّحيازتهاّفيّالمقامّاألولّالستخدامهاّفىّاإلنتاجاألصولّغيرّ

ّالوصفي ّالرمز ّمع ّالوظيفية ّبينّبعضّالبنود ّتجمع ّمنّ. ّالمكتبّجزءا ّيكون ّقد ّالمثال، علىّسبيل
ّ.،ّأوّتقريباّأيّمنّرموزّالمخزونّأوّحتىّباعتبارهّقيمةAN113اآلالتّوالمعداتّ

ّ
ّأ ّيتّ-47,3. ّالمنتجة ّاألصول ّبين ّالمالية ّغير ّاألصول ّتصنيف ّتقسيم AN1ّ)م ّالمنتجةّ( وغير
(AN2ّ.)ّوالثالثةّعناوينّالثانويةّالرئيسيةّلألصولّالمنتجةّهماّاألصولّالثابتة(AN11ّ)ّّوالمخزون،
(AN12)ّ ّ ,ّ AN13ّ)والنفائس ّالمنتجة(. ّغير ّلألصول ّالرئيسية ّالثانوية ّعناوين ّللثالثة :ّوبالنسبة

والمشترياتّناقصّالمبيعاتّ,ّ(AN22)وّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّ,ّ(AN21)اردّالطبيعيةّالمّو
ّ(.AN23)ألصولّالشهرةّالتجاريةّوأصولّالتسويقّ

ّ
وّيعاملّّ.ّغيرّمستقيمّ(AN116ّ)قيدّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّاألصولّغيرّالمنتجةّيعدّّ-45,3 .ّأ

ومعّذلك،ّعندماّ.ّالتدفقّعلىّأنهّجزءّمنّتكوينّرأسّالمالّالثابتّ،ّوهذاّهوّاستحوازّاألصولّالثابتة
الرصيد،ّفأنّقيمةّتكاليفّنقلّملكيةّيتمّتضمينهاّمعّاألصولّغيرّ/ّتفصيلّمستوياتّالمخزون/ّيتمّسرد

وّهذاّالبندّ.AN11ّنفصلّكجزءّمنّاألصولّالثابتةّوعليهاّالّتظهرّبشكلّم,ّالمنتجةّالتيّتشيرّاليها
 .ايضاحيةّفقط/ّيندرجّفيّالقائمةّالكاملة،ّعلىّالنحوّالمبينّأدناه،ّلألغراضّتفسيرية

ّ
 (AN1) المنتجة المالية غير األصول

 
ّ(AN11)األصول الثابتة حسب نوع األصل 

 (AN111) المساكنّّّّّّّ
 (AN112) األخرى االنشاءات و المباني      

ّ(AN1121)المبانيّبخالفّالمساكنّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(AN1122)األنشاءاتّاألخرىّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(AN1123)تحسيناتّاألراضيّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(AN113)اآلالت والمعدات  
ّ(AN1131)معداتّالنقلّّّّّّّّّّ
ّ(AN1132)معداتّّتكنولوجياّالمعلوماتّواالتصاالتّّّّّّّّّّ

ّ(AN1133)لمعداتّاألخرىّاآلالتّواّّّّّ
ّ(AN114)نظم التسلي     ّّّ
ّ(AN115)الموارد البيولوجية المفتلحة   ّّّ

ّ(AN1151)تكاثرّمنتجاتّالثروةّالحيوانيةّّّّّّّّّ
ّ(AN1152) ر،ّوالمحاصيلّوالنباتاتاشجاالّمنتجاتل ةكرّرالمتالمواردّّّّّّّّّ

ّ((AN116)تكاليف نقل الملكية على األصول غير المنتجة )   ّّ
 (AN117)منتجات حقوق الملكية الفكرية      ّ

ّ(AN1171)البحثّوالتطويرّّّّّّّّّّ
ّ(AN1172)تقييمّالمعادنّ/ّاستكشافّوّتقديرّّّّّّّّ
ّ(AN1173)برامجّالحاسوبّالجاهزةّوقواعدّالبياناتّّّّّّّّّ

ّ(AN11731)بيوترّبرامجّكمّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(AN11732)قواعدّالبياناتّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(AN1174)األعمالّالترفيهّواألدبيةّأوّالفنيةّاألصليةّّّّّّّّ
ّ(AN1179)منتجاتّالملكيةّالفكريةّاألخرىّّّّّّّّ

ّّّّ
ّ(AN12)المخزون حسب النوع 

ّ(AN121)الموادّواللوازمّّّّّ
ّ(AN122)اعمالّقيدّاألنجازّّّّّّ
 (AN1221)اعمالّقيدّاألنجازّعلىّاألصولّالبيولوجيةّالمفتلحةّّّّّّ
   (AN1222)أعمالّأخرىّقيدّاإلنجازّّّ
   (AN123)عيصنتالّالمكتملةالسلعّّّّ
   (AN124)مخزونّالعسكرىالّّّ
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   (AN125)السلعّإلعادةّبيعهاّّّ
ّ

  (AN13) النفائس
   (AN131)المعادنّواألحجارّالثمينةّّّّ
   (AN132)التحفّوالقطعّالفنيةّاألخرىّّّّّ
   (AN133)األخرىّالسلعّالنفيسةّّّّّ
ّّّّّ
 (an21) غير المنتجة  األصول غير المالية 

   (AN211)المواردّالطبيعيةّّّّّّّ
   (AN211)األرضّّّّّّ
   (AN212)المنجميةّاحتياطياتّالمعادنّّّّّّ
   (AN213)غيرّالمفتلحةّالمواردّالبيولوجيةّّّّّّ
   (AN214)المواردّالمائيةّّّّّّ
   (AN215)المواردّالطبيعيةّاألخرىّّّّّّ
  (AN2151)راديوّبثّالّّّّّّّ
   (AN2159)أخرىّّّّّّّّ

  (AN22) العقود وعقود اإليجار والتراخيص
   (AN221)لتسويقاعقودّتشغيلّّّّّّ
   (AN222)أذوناتّالستخدامّالمواردّالطبيعيةّّّّّّ
   (AN223) بأنشطةّمحددةّللقيامأذوناتّّّّّّّ
   (AN224)مطلقعلىّأساسّّيةمستقبلّحقّالحصولّعلىّالسلعّوالخدماتّّّّّّ
   (AN23)وأصولّالتسويقحسبّالشهرةّالتجاريةّمبيعاتّالّناقصّمشترياتالّّّّّّ

ّ
 ّ(AF) رموزّ الماليةاألصول 

ّ
 واحدةّبينّمقارنةمعامالتّفيّاألصولّالماليةّوالخصومّ،ّهناكّالفيّقسمّتمّالتوضيحّّكماّ-41,3.ّأ

العموميةّوّّميزانيةالبياناتّأنّعلىّالرغمّمنّّو.ّ (AF codes)نّالمخزّوّحاالتومستوياتّأوFّّرموز
معّذلكّ،ّ .هوّمبينّأدناهكماّالمستوىّاألولّ،ّتحتّتصنيفّّ ةوغيرّموجودّتفصيالقدّتكونّأقلّ

ّ.FحولّرموزّتمشياّمعّالتفاصيلAFّّرموزّتصنيفيمكنّ
 

   (af1)ذهب نقدي وحقوق السحب الخاصة
   (AF2)العملة والودائع
   (AF3)سندات الدين

   (AF4)القروض
  (AF5)صندوق االستثمار  وحدات/ وأسهم  حصص
   (AF6)التأمين ، التقاعد والضمان الموحدبرامج 

  (AF7) مشتقات مالية وخيارات أسهم الموظف
  (AF8) وعهدفم / مقبوضةحسابات أخرى 

 
ّبنود تكميلية. ت
معّ قائمةّكاملةّمنّهذاّالقبيلّتاتى تذكيريةّو,ّاإلشارةّإلىّإمكانيةّتفصيلّبنودّتكميليةتجدرّّ-36,3.ّأ

 Xّ تبدأّبـّّرموزّالتكميليةالّأنّعلىعامّوّهناكّأتفاقّ .رموزّالتكميليةترتيبّوّتفسيرّالبيانّكيفيةّ
ّ .رمزّهذاّالبندعملّّبرمزّّالبندّالنموذجىّمنّخاللرتبطّتّو

 
  القروض المتعثرة. 3
تدفقاتّالقروضّالمتعثرةّالمذكورةّفيّالفصلينّّومخزونّ/ّرصيدالرموزّالتاليةّتنطبقّعلىّّ-33,3.ّأ

 XF4وّرصيدللّ XAF4بـّّرموزّالتكميليةال ،ّتبدأّ F4وّ AF4رموزّلقروضوّحيثّانّل.ّ 34و33ّّ
   :هيّالرصيدرموزّفأنّ  .التدفقاتعنّ

ّ XAF4_NNPّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّللقروضّالمتعثرةّالقيمةّاالسمية
XAF4_MNPّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسوقيةّللقروضّالمتعثرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقيمةّ

ّوالتدفقاتّالمرتبطةّ
XAF41NNPّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقصيرةّاألجلّللقروضّّالقيمةّاالسمية
XAF42MNPّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاألجلّّطويلةللقروضّّالقيمةّاالسمية

ّ
ّّخدمات رأس المال. 8
ّ
ّ.86ّفيّالفصلّكماّتمّتناولهاّالرموزّالتاليةّتنطبقّعلىّالخدماتّالرأسماليةّّ-38,3.ّأ
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ّ
XCSّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخدماتّرأسّالمالّ
XCSCّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالشركاتّوالحكومةّالعامةّّ--خدماتّرأسّالمالّ

P51c1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاستهالكّرأسّالمالّالثابت
ّ                                                                           XRCعائدّرأسّالمالّ

XOCّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتكاليفّأخرىّمنّرأسّالمالّ
XCSUّّمنشأةّفرديةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ–خدماتّرأسّالمالّ

ّ                                                             P51c2استهالكّرأسّالمالّالثابتّ
XRUّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعائدّرأسّالمال

XOUّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتكاليفّأخرىّمنّرأسّالمالّ
ّ
ّّجدول المعاشات التقاعدية. 4
ّ
.37ّمنّالفصل8ّّّالموصوفّفيّالجزءّالرموزّالتاليةّتنطبقّعلىّالجدولّالتكميليوّّ-34,3.ّأ

ّ.ّويقترحّرموزّمختلفةّلألعمدةّوالصفوفّمنّالجدول
ّ
ّّعمدةاأل
،ّواألرقامّفيّهذهّالرموزّتشيرّ"ّحكومةّالغيرّ"ّعمودّالوصفّمعّفىّ"Wّّ"يتوافقّحرفّّ-33,3.ّأ

ّ.ّاظرةالمتنإلىّالقطاعاتّالمؤسسيةّ
ّ
ّفيّالتسلسلّالرئيسيّللحساباتّتقيدّااللتزاماتّوّالخصومّ.ّأ
ّتنفيذّتقعّخارجّالحكومةّالعامةّالتصميمّّوالالمسؤوليةّعنّبرامجّحيثّّّ
ّ

ّ                                                                 XPC1Wالمساهمةّالمحددةّّبرامج
ّّ                                                                      XPB1Wالمنافعّالمحددةّّبرامج

ّ                                                                                    XPCB1Wالمجموعّ
ّ
ّتنفيذّتقعّداخلّالحكومةّالعامةّالّتصميمّوالحيثّالمسؤوليةّعنّّبرامج·ّ

XPCGّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهمةّالمحددةّالمساّبرامج
·ّ

ّّةعامالّةحكومالموظفّلاستحقاقاتّمحددةّّبرامج
XPBG12ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيّقطاعّالمؤسساتّالمالية
XPBG13ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيّالقطاعّالحكوميّالعامّ

ّ
ّفيّالتسلسلّالرئيسيّللحساباتّالّتسجلّالخصومّ.ّب

ّ                                                               XPBOUT13فيّالقطاعّالحكوميّالعامّ
XP1314ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعاشّالضمانّاالجتماعيبرامجّ
ّ                                                            XPTOTالمعاشاتّالتقاعديةّبرامجّمجموعّ
 XPTOTNRHّةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمقيمالغيرّالمعيشيةّ األسر

 
ّّالصفوف

ّّافتتاح الميزانية العمومية. أ
XAF63LSّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي

ّ
ّّالمعامالت. ب

XD61pّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعاشاتّالتقاعديةّببرامجمساهماتّاجتماعيةّمتصلةّ
XD6111ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمساهماتّأربابّالعملّاالجتماعيةّالفعليةّ

XD6121ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمحتسبةّةأربابّالعملّاالجتماعيمساهماتّ
XD6131ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالجتماعيةّالفعليةّاآلسرّالمعيشيةّمساهمات

ّ
ّ
ّ

XD6141ّّالتكميليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالجتماعيةّّاآلسرّالمعيشيةّمساهمة
XD619ّّّّستحقاقاتّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّصناديقّالضمانّاالجتماعيالأخرىّّاتتراكم
XD62pّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعاشاتّالتقاعديةّمنافع

ّ                                                  XD8المعاشّالتقاعديّّلتغيرّفيّاستحقاقاتتعديلّا
XD91ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتغيرّفيّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعديّبسببّنقلّاالستحقاقات
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XD92ّّّّّّّّّّّّّّّّّّبرنامجتغيراتّفيّهيكلّالتداولّالستحقاقاتّنتيجةّاالتغيراتّفيّ
ّ
ّّخرىتدفقات اقتصادية أ. ج

XK7ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإعادةّالتقييمّ
XK5ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحجمالتغيراتّأخرىّفيّ

ّ
ّّالميزانية العمومية اقفال. د

XAF63LEّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاستحقاقاتّالمعاشّالتقاعدي
ّ
ّالمرتبطة المؤشرات. ه

XP1ّّالمنتجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّاتالمخرج
XAFNّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعاشاتّالتقاعديةّفيّنهايةّالسنةّالحاملةّلبرامجاألصولّ

ّ
ّّالسلع االستهالكية المعمرة. 3
Xّّباستخدامّهمويتمّترميّز.34ّو4ّّإلىّالسلعّاالستهالكيةّالمعمرةّفيّالفصولّتمّاالشارةّّ-38,3.ّأ

،ّبإضافةّرقمّ(المعمرةالسلعّاستهالكّّنفقاتّاالسرّالمعيشيةّعلى)DHHCEّباالضافةّلـّّكبادئةّ
تقدمّأرقامّاالستهالكّالفرديّحسبّالغرضّوّ.ّللبنودّبالنسبةبالنسبةّللمجموعاتّالفرعيةّورقمينّ

ّالمناظرة
ّ.ّأيضا

رموزّنظامّالحساباتّ  االستهالكّالفرديّحسبّالغرض
 القومية

 XDHHCE1 ّّّّّالمعيشيةّاالسرّأجهزةّوّأثاث 
 XDHHCE11 ّّّّّّّّوالمفروشاتّاألثاث 15.1.1
 XDHHCE12 ّّّّّّأخرىّأرضياتّوأغطيةّسجاد 15.1.2
 XDHHCE13 ّّّّأوغيرّكهربائيةّسواءّالرئيسيةّالمنزليةّاألجهزة 15.3.1
 XDHHCE14 ّّّّّوالحديقةّللمنزلّومعداتّالرئيسيةّاألدوات 15.5.1

 XDHHCE2 ّّّّّّّالشخصيةّالنقلّمعدات 
 XDHHCE21 ّّّّّّّّّسيارات 17.1.1
 XDHHCE22 ّّّّّّّّالناريةّالدراجات 17.1.2
 XDHHCE23 ّّّّّّّّهوائيةّدراجات 17.1.3
 XDHHCE24 ّّّّّّّالحيواناتّتجرهاّمركبات 17.1.4

 XDHHCE3 ّّّّّّّّالترفيهيةّالسلع 
 XDHHCE31 ّّّّّّّالفاكسّومعداتّالهاتف 18.2.1
عادةّواستقبالّلتسجيلّمعدات 19.1.1 ّالصوتّإنتاجّوا 

 ّّّوالصور
XDHHCE32 

ّوأجهزةّوسينمائيّفوتوغرافيّتصويرّمعدات 19.1.2
 ّّّّبصرية

XDHHCE33 
 XDHHCE34 ّّّّّّّالمعلوماتّتجهيزّمعدات 19.1.3
 XDHHCE35 ّّّّالخارجّفيّلالستجمامّالرئيسيةّالمعمرةّالسلع 19.2.1
ّالرئيسيةّالمعمرةّوالسلعّموسيقيةّآالتّ 19.2.2

 ّالداخلّفيّلالستجمام
XDHHCE36 
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 XDHHCE4 ّّّّّّّاألخرىّالمعمرةّالسلع 
 XDHHCE41 ّّّّّّّوالساعاتّوالساعاتّالمجوهرات 12.3.1
 XDHHCE42 ّّّّّّالعالجيةّالطبيةّوالمعداتّاألجهزة 16.1.3

ّ
 
  الستثمار األجنبي المباشرا
بمكنّانّ،34ّو33ّّالفصولّفىّالمشارّإليهاّوّالبنودّالتكميليةّلالستثمارّاألجنبيّالمباشر،ّ-30,3.ّأ

ّ  :،ّعلىّسبيلّالمثالّ FDIالالحقةّّعلىّعالوةAFّّأوfّّباإلضافةّإلىّرمزّّ Xّّادئةالبب ّترمز
 

  XF42FDIّّّّّّّّّّّّّّّّّقروضّطويلةّاألجلالمعاملةّاالستثمارّاألجنبيّالمباشرّفيّ
ّ
  المحتملة/ الحاالت العرضية. 0
انّّ،38ّو33ّّفيّالفصلينّّذكركماّ,ّالمحتملة/ّةّللحاالتّالعرضيةرموزّالتكميليلليمكنّ-37,3.ّأ

   :،ّعلىّسبيلّالمثالCPالحقةّعالوةّعلىّالّ AFكبادئةّباإلضافةّإلىّرمزXّّترمزّبـّّ
ّ           XAF11CPأحتياطىّأصلكلالستخدامّهّالذهبّالنقديّعلىّقابليتيؤثرّضمانّعندماّ

 
  ودائع عملة و. 7
 
والودائعّ،ّكماّوردّالصادرةّبنودّالتكميليةّلتصنيفّالعملةّالوطنيةّواألجنبيةّالّترميز يمكنوّ-35,3.ّأ

ّتشيرّإلىوّالتىّ   NCالحقةّالّوأيضاAFّّأوFِّّّباإلضافةّإلىّرمزXّّبادئةّبال  ،33ّفيّالفصلّ
إلىّتشيرّوّالتىّدوليةّالعملةّالّمعّرمزّ FCأوّأضافةّالزائدةّ,ّالعملةّالوطنيةّوّالودائعّّفى العملة

ّ  :العملةّوالودائعّبالعمالتّاألجنبيةّ،ّعلىّسبيلّالمثال
 
  لمعامالتبالنسبة ل .أ

  XF21LCّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعملةّالمحليةّوالعمالتّالمعدنيةأوراقّ
                                                                       XF22FCالودائعّبالعمالتّاالجنبية

ّ
  ألسهمبالنسبة ل  .ب

                                               XAF21LCالعملةّالمحليةّوالعمالتّالمعدنيةأوراقّ
  XAF22FCّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالودائعّبالعمالتّاالجنبية

 
 المعلق لالستحقاقتصنيف سندات الدين وفقا . 8.
  
ويمكنّتحقيقّذلكّ .المعلقّلالستحقاقتصنيفّسنداتّالدينّوفقا33ّّالفصلّيتناولّّ-31,3.ّأ

تاريخّاالستحقاقّ،ّعلىّسبيلّتشيرّإلىّوّالتىAFّّّالحقةالباإلضافةّإلىّ زائدXّبادئةّالباستخدامّ
   :المثال
                                                             8686XAF32Y20المستحقةّفيّنالديّسندات

 
 ّالمدرجة وغير المدرجة سندات الدين . 1
وّ AFأوّّ Fّرمزّ باإلضافةّإلىّ  Xدئةلباالبنودّالتكميليةّعلىّسنداتّالدينّّبا ترميز يمكنّ-86,3.ّأ

   :غيرّالمدرجة،ّعلىّسبيلّالمثالل8ّّلمدرجةّول3ّبإضافةّكذلكّ
 لمعامالتبالنسبة ل .أ

                                                                                     XF321 سنداتّالدينّالمدرجة
  XF322ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمدرجةسنداتّالدينّغيرّ

 
  ألسهمبالنسبة ل  .ب

                                                                       XAF321 سنداتّالدينّالمدرجة
                                                           XAF322 المدرجةّغيرّسنداتّالدين أسهم

 
  رهنب ةأقل من عام وقروض طويلة األجل مضمونملعقة االستحقاق  قروض طويلة األجل . 10
ّ
قروضّطويلةّاألجلّالّأقلّمنّعامّوملعقةّاالستحقاقّّقروضّطويلةّاألجلال يمكنّترميزّ-83,3.ّأ
وّالتىّتشيرّالىّّ L1ّالزائدةباضافةّوكذلكّّ F/AFالرمزباإلضافةّإلىّ   Xبادئةبالّرهنبّةمضمونال
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قروضّطويلةّالالىLMّّ ّالحقةالتشيرّبينماّ،ّأقلّمنّعامملعقةّاالستحقاقّّقروضّطويلةّاألجلال
  :عقاري،ّعلىّسبيلّالمثالّرهنبّةمضمونالاألجلّ

 
 لمعامالتبالنسبة ل .أ

 XF42L1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأقلّمنّعامملعقةّاالستحقاقّّقروضّطويلةّاألجلّّّّّّّّّّ
                                      XF42LM  برهنّعقاري المضمونة األجل طويلة قروضّّّّّّّّّّ

ّّ
 ألسهمبالنسبة ل  .ب

 XAF42L1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأقلّمنّعامملعقةّاالستحقاقّّقروضّطويلةّاألجلّّّّّّّّّّ
                                       XAF42LM برهنّعقاري المضمونة األجل طويلة قروضّّّّّّّّّّ

 
 غير المتداولة في البورصةالمتداولة و  استثمارات في األسهم. 11 

 
باإلضافةّإلىّ   Xبادئةبال المتداولةّوغيرّالمتداولة االستثمار صندوق ترميزّأسهم يمكنّ-88,3.ّأ

  :علىّسبيلّالمثالفيّالبورصة،المتداولةّلغير8ّّوّللمتداولة3ّّّباضافةوكذلكّّ F/AFالرمز
ّ
 لمعامالتبالنسبة ل .أ

                                                              XF5291المتداولةّ االستثمار صندوق أسهم
 XF5292غيرّالمتداولةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ االستثمار صندوق أسهم

 
 ألسهمبالنسبة ل  .ب

                                                              XAF5291المتداولةّ االستثمار صندوق أسهم
 XAF5292غيرّالمتداولةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ االستثمار صندوق أسهم

 
ّالسداد متأخراتفوائد على . 38
 
وكذلكّّ AFالرمزّباإلضافةّإلى   X بالبادئةّالسداد متأخراتفوائد على ال ترميز يمكنّ-84,3.ّأ

ّ: علىّسبيلّالمثال ،السداد متأخراتلPAّّ ,ّ للفوائد IA  ّباضافة
 

 XAF42IA طويلةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ التاخيرّعلىّالقروضفوائدّ
 XAF42PA قروضّطويلةّاألجلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ على السداد متأخرات

 
 الشاملةّّ/ّالحواالتّالنقديةّالشخصيةّوّالعامة.34ّّ
المذكورةّ غيرّالمقيمة،ّو المقيمة األسر النقديةّالشخصيةّوّالعامةّّبينالحواالتّ ترميز يمكنّ-83,3.ّأ

للحواالتّالنقديةّ     PRالزائدةّالتحويلّالجارىّوّّرمزباإلضافةّإلىّ   Xبادئةبال ،5الفصلّ في
ّ:كماّيلىّّ،حواالتّالنقديةّالعامةللTRّ وّ,ّالشخصية

 
                        XD5452PR غيرّالمقيمةاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّّو بين شخصية حواالتّنقدية
                            XD5452TR  غيرّالمقيمةاألسرّالمعيشيةّالمقيمةّّو بين عامة حواالتّنقدية

ّّ
ّ
ّ

ّتسلسل الحسابات:  8الملحق 
ّ

562ّ-3ّحسابّاألنتاج
562ّ-3ّّحسابّتوليدّالدخل

564ّ-3ّّحسابّتخصيصّالدخلّاألولي
564ّ-5ّّالتنظيم/ّالمشروعحسابّدخلّ

566ّ-7ّّوليّأخراألدخلّالحسابّتخصيصّ
566ّ-7ّّلدخللّالتوزيعّالثانويّحسابّ
568ّ-9ّّالدخلّالمتاحّاستخدامّحساب
568ّ-9ّّإعادةّتوزيعّالدخلّالعينىحسابّ

568ّ-9ّّحسابّاستخدامّالدخلّالمتاحّالمعدل
591ّ-1ّّحسابّرأسّالمال
592ّ-3ّّالحسابّالماليّ

594ّ-5ّّالتغييراتّاألخرىّفيّحسابّحجمّاألصول
596ّ-7ّّّتقييمالحسابّإعادةّ
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598ّ-9ّّعموميةّالميزانيةّال
ّ

وّالخاناتّالمظللةّهيّتلكّالتىّتحددّعندهاّالقيمةّباستخدامّّقواعدّمحاسبةّالنظامّ؛ّالخالياّذاتّالقيدّ
وّتشيرّالخالياّالفارغةّ.ّقدّالّيذكرصفرّهيّتلكّالتيّيكونّفيهاّالقيدّمتاحّولكنّفيّواقعّاالمرّانهّ

ّ.ّإماّالىّّانّالقيدّأوّالتقسيمّغيرّمتاح
ّ
ّ
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  –حساب اإلنتاج 
 االستخدامات
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P7 499ّ499ّّّّّّّّ الواردات من السلع والخدمات
P71 392ّ392ّّّّّّّّّالواردات من السلع
P78 117ّ117ّّّّّّّّّالواردات من الخدمات
P6   541ّّ541ّّّّّّّّالصادرات من السلع والخدمات

P 462ّّ462ّّّّّّّّالصادرات من السلع  61
P68 78ّّ78ّّّّّّّ الصادرات من الخدمات
P 3614ّ3614ّّّّّّّّّمخرجاتال  1
P11      3177ّ3177ّّّّّّّّّمخرجات سوقية

P18      لالستعمال النهائى  مخرجات
ّالخاص الذاتى

ّّّّّّّ147ّ147ّ

P13      381ّ381ّّّّّّّّ يةغير سوق مخرجات
P2 1223ّ       17      115        888           58    1477ّاستهالك وسيط 52    58           888        115      17       1223ّ 222ّ115ّ17ّ1883ّّّ1883ّ

D81 141ّ141ّّّّّّّّّضرائب على المنتجات
D31 8ّ-8ّ-ّّّّّّّّ(-) أعانات على المنتجات
B1g  اجمالى /المضافةأجمالى القيمة

ّالناتج المحلى
1331ّ94ّ126ّ155ّ15ّ1854ّّّ1854ّ

P51c 1574ّ12ّ27ّ23ّ3ّ222ّّّ222ّّاستهالك رأس المال الثابت
B1n ناتج /صافى القيمة المضافة

ّمحلى صافى
1174ّ82ّ99ّ132ّ12ّ1632ّّّ1632ّ

B11 41ّ-41ّ-ّّّّّّّّميزان خارجى للسلع والخدمات
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P7ّ الواردات من
 السلع والخدمات

ّّّّّّ499ّّ499ّ

P71ّ الواردات من
ّسلع ال

ّّّّّّ392ّّ392ّ

P78ّ الواردات من
ّالخدمات 

ّّّّّّ117ّّ117ّ

P6  الصادرات من
ّالسلع والخدمات

ّّّّّّّ541ّ541ّ

P61  الصادرات من
ّسلع ال

ّّّّّّّ462ّ462ّ

P68  الصادرات من
 خدماتال

ّّّّّّّ78ّ78ّ

P1  2818ّ146ّ348ّ271ّ32ّ3614ّّّ3614ّّمخرجاتال
P11 2818ّ146ّ1ّ123ّ1ّ3177ّّّ3177ّّسوقى مخرج
P18 لالستعمال  مخرج

النهائى الخاص 
 الذاتى

1ّ1ّ1ّ147ّ1ّ147ّّّ147ّ

P13 غير  مخرج
 سوقى

ّّ348ّّ32ّ381ّّّ381ّ

P2 1833ّ1883ّّّّّّّّّاستهالك وسيط
D21  ضرائب على

ّالمنتجات
ّّّّّ141ّّّ141ّ

D31  أعانات على
ّالمنتجات

ّّّّّ-8ّّّ-8ّ

  ّّّّّّّّّ
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D1  986ّ44ّ98ّ11ّ11ّ151ّ1ّّّ151ّ1ّ المستخدمين اتتعويض
 D11 841ّ29ّ63ّ11ّ6ّ951ّّّ951ّ األجور الرواتب و
D12  145ّ15ّ35ّ1ّ5ّ211ّّّ211ّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية
1811D 132ّ14ّ31ّ1ّ4ّ181ّّّ181ّ مساهمات أرباب  العمل االجتماعية الفعلية
181D  122ّ14ّ28ّ1ّ4ّ168ّّّ168ّ مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات التقاعد

1818D   11ّ1ّ3ّ1ّ1ّ13ّّّ13ّ مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير معاشات التقاعد
D122  13ّ1ّ4ّ1ّ1ّ19ّّّ19ّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة
1881D 12ّ1ّ4ّ1ّ1ّ18ّّّ18ّ مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاشات التقاعد

 1888D   مساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير معاشات
 التقاعد

1ّ1ّ1ّ1ّ1ّ1ّّّ1ّ

 D2الضرائب على اإلنتاج والواردات 
 81 D الضرائب على المنتجات 
 811D   ضرائب القيمة المضافة 

 D212  ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة 
8181 D   رسوم االستيراد 
8188D   ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة والرسوم 
813 D ضرائب الصادرات 

 814  D ضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب القيمة المضافة
 والواردات والصادرات 

 D29نتاجاال ضرائب أخرى على ا  

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
ّ

88ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
 
ّ
4ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
ّ
1ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
 
ّ
1ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
ّ
1ّ

235ّ
141ّ
121ّ
17ّ
17ّ
1ّ
 
1ّ
2ّ

94ّ

ّّ235ّ
141ّ
121ّ
17ّ
17ّ
1 
ّ
1 
2ّ

94ّ
 D3  الدعم/ اإلعانات 
31 D  اعانات على المنتجات 

D311  اعانات على الواردات 
 D312أعانات على الصادرات 

  D319   اعانات أخرى على المنتجات 
 D39 أعانات أخرى على األنتاج 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
-35ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
1ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
1ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
-1ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
1ّ

-44ّ
-8ّ
1ّ
1ّ
-8ّ
-36ّ

ّّ-44ّ
-8ّ
1ّ
1ّ
-8ّ
-36ّ

B2g    292ّ46ّ27ّ84ّ3ّ452ّّّ452ّ فائض التشغيل، اإلجمالي
B3g 61ّّ61ّّّ61ّّّّ الدخل المختلط، اإلجمالي

P51c1 157ّ12ّ27ّ15ّ3ّ214ّّّّ استهالك رأس المال الثابت على إجمالي فائض التشغيل
P51c28ّّ8ّّّّّّّ استهالك رأس المال الثابت على إجمالي الدخل المختلط

B2n 135ّ34ّ1ّ69ّ1ّ238ّّّ238ّ فائض التشغيل، صافي
B3n 53ّّ53ّّّ53ّّّّ الدخل المختلط، صافي

ّ
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B1g اجمالى الناتج /أجمالى القيمة المضافة
ّالمحلى

1331ّ94ّ126ّ155ّ15ّ1854ّّّ1854ّ

B1n 1174ّ82ّ99ّ132ّ12ّ1632ّّّ1632ّّناتج محلى صافى/ صافى القيمة المضافة
D1 المستخدمين اتتعويض ّّّّّّّّّ

D11  األجور الرواتب و ّّّّّّّّّ
D12 مساهمات أرباب العمل االجتماعية ّّّّّّّّّ

D121 مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية ّّّّّّّّّ
D1211  مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات

 التقاعد
ّّّّّّّّّ

D1212  مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير
 معاشات التقاعد

ّّّّّّّّّ

D122  مساهمات أرباب العمل االجتماعية
 المحتسبة

ّّّّّّّّّ

D1221 العمل المحتسبة في  مساهمات أرباب
 معاشات التقاعد

ّّّّّّّّّ

D1222  مساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير
 معاشات التقاعد

ّّّّّّّّّ

D2 
D21 

D211 
D212 

 
D2121 
D2122 

 
D213 
D214 

 
D29 

 الضرائب على اإلنتاج والواردات
 الضرائب على المنتجات

 ضرائب القيمة المضافة  
ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة 

 المضافة 
 رسوم االستيراد

ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة 
 المضافة والرسوم
 ضرائب الصادرات

ضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب 
 القيمة المضافة والواردات والصادرات 

 االنتاجعلى  أخرى ضرائب

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ

ّّّ
ّ

D3 
D31 

D311 
D312 
D319 
D39 

 الدعم   / إلعاناتا
 عانات على المنتجات
 اعانات على الواردات 
 أعانات على الصادرات 

 على المنتجات اعانات أخرى
 أعانات أخرى على األنتاج

ّّّّّّّّّ

  ّّّّّّّّّ
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D1 6ّّ6ّّّّّّّ المستخدمين اتتعويض
D11    6ّّ6ّّّّّّّ والرواتباألجور
D12   1ّّ1ّّّّّّّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D121     1ّّ1ّّّّّّّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
D1211       1ّّ1ّّّّّّّ مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات التقاعد
D1212       1ّّ1ّّّّّّّ مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير معاشات التقاعد
D122     1ّّ1ّّّّّّّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة

D1221       1ّّ1ّّّّّّّ مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاشات التقاعد
D1222       1ّّ1ّّّّّّّ التقاعدمساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير معاشات

D2  1ّّّّّّّّّّالضرائب على اإلنتاج والواردات
D21    1ّّّّّّّّّ الضرائب على المنتجات

D211      1ّّّّّّّّّ ضرائب القيمة المضافة
D212      1ّّّّّّّّّ ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة

D2121        1ّّّّّّّّّ رسوم االستيراد
D2122        1ّّّّّّّّّ ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة والرسوم
D213     1ّّّّّّّّّ ضرائب الصادرات
D214     ضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب القيمة المضافة ،

 الواردات والصادرات                 
ّّّّّّّّ1ّ

D29  1ّّّّّّّّّ  أخرى على االنتاج ضرائب

D3 1ّّّّّّّّّ الدعم / اإلعانات
D31   1ّّّّّّّّّ اعانات على المنتجات

D311      1ّّّّّّّّّ اعانات على الواردات
D312      1ّّّّّّّّّ أعانات على الصادرات
D319     1ّّّّّّّّّ على المنتجات اعانات أخرى
D39  1ّّّّّّّّّ أعانات أخرى على األنتاج
D4   134ّ168ّ42ّ41ّ6ّ391ّ44ّّ435ّ دخل الملكية

D41  56ّ116ّ35ّ14ّ6ّ217ّ13ّّ231ّ الفائدة
D42  47ّ15ّّّّ62ّ17ّّ79ّ الموزع دخل الشركات

D421   39ّ15ّّّّ54ّ13ّّ67ّ ارباح موزعة/ حصص
D422   8ّ1ّّّّ8ّ4ّّ12ّ الشركات ه سحوبات من دخول اشبا
D43  1ّ1ّّّّ1ّ14ّّ14ّ استثمارهاعائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد
D44 47ّّّّ47ّ1ّ1ّ47ّّ نفقات دخل االستثمار

D441   ّ25ّّّّ25ّ1ّ1ّ25ّّ دخل االستثمار الذى يعزى لحاملي بوليصات التأمين
D442    8ّّّّ8ّ1ّ1ّ8ّّ دخل االستثمار المدفوع الستحقاقات المعاش التقاعدي
D443     14ّّّّ14ّ1ّّ14ّّ جماعيالدخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار المساهمين
D45 31ّ1ّ7ّ27ّ1ّ65ّّّ65ّ ريع
B5g 254ّ27ّ198ّ1381ّ4ّ1864ّّّ1864ّ أجمالى الدخل القومى / اجمالى, يةل االولوالدخ ميزان
B5n  97ّ15ّ171ّ1358ّ1ّ1642ّّّ1642ّ صافى الدخل القومى/ صافى, يةل االولوالدخ انميز
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B2g  ،292ّ46ّ27ّ84ّ3ّ452ّّّ452ّ اجماليفائض التشغيل

B3g  ،61ّّ61ّّّ61ّّّّ اجماليالدخل المختلط

B2n 135ّ34ّ1ّ69ّ1ّ238ّّّ238ّ ض التشغيل، صافيفائ

B3n 53ّّ53ّّّ53ّّّّ خل المختلط، صافيالد

D1 1154ّّ1154ّ2ّّ1156ّّّّ المستخدمين اتضتعوي
D11    954ّّ954ّ2ّّ956ّّّّ والرواتباألجور
D12   211ّّ211ّ1ّّ211ّّّّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D121     181ّّ181ّ1ّّ181ّّّّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية الفعلية
D1211       168ّّ168ّ1ّّ168ّّّّ مساهمات أرباب العمل الفعلية في معاشات التقاعد
D1212       13ّّ13ّ1ّّ13ّّّّ مساهمات أرباب العمل الفعلية في غير معاشات التقاعد
D122     19ّّ19ّ1ّّ19ّّّّ مساهمات أرباب العمل االجتماعية المحتسبة

D1221       18ّّ18ّ1ّّ18ّّّّ مساهمات أرباب العمل المحتسبة في معاشات التقاعد
D1222       1ّّ1ّ1ّّ1ّّّّ معاشات التقاعدمساهمات أرباب العمل المحتسبة في غير

D2  235ّّّ235ّّّ235ّّّّالضرائب على اإلنتاج والواردات
D21    141ّّّ141ّّّ141ّّّ الضرائب على المنتجات

D211      121ّّّ121ّّّ121ّّّ ضرائب القيمة المضافة
D212      17ّّّ17ّّّ17ّّّ ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة

D2121        17ّّّ17ّّّ17ّّّ رسوم االستيراد
D2122        1ّّّ1ّّّ1ّّّ ضرائب الواردات باستثناء ضرائب القيمة المضافة والرسوم
D213     1ّّّ1ّّّ1ّّّ ضرائب الصادرات
D214      ضرائب على المنتجات باستثناء ضرائب القيمة المضافة الواردات

 والصادرات                 
ّّ2ّّّ2ّّّ2ّ

D29   94ّّّ94ّّّ94ّّّ ضرائب أخرى على المنتجات
D3 44ّ-44ّّّ-44ّّّ-ّّ الدعم / اإلعانات

D31   8ّ-8ّّّ-8ّّّ-ّّ اعانات على المنتجات
D311      1ّّّ1ّّّ1ّّّ اعانات على الواردات
D312      1ّّّ1ّّّ1ّّّ أعانات على الصادرات
D319     8ّ-8ّّّ-8ّّّ-ّّ على المنتجات اعانات أخرى
D39  36ّ-36ّّّ-36ّّّ-ّّ أعانات أخرى على األنتاج
D4   435  38 397 7 123 22 96ّ149 دخل الملكية 

D41  230  21 219 7 49 14 33ّ116 الفائدة 

D42 79  17 62 1 21 7 11ّ25 ركات الموزع شدخل ال 
D421   67  14 53 1 13 5 11ّ25 ارباح موزعة/ حصص 
D422   2ّ7ّّ9ّّّ12ّّّ الشركات ه من دخول اشبا سحوبات
D43 14  3 14 1 3 1 4ّ7 عائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد استثمارها 
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D44 47  0 47 1 31 1 8ّ8 دخل االستثمار  نفقات 
D441   ّ25  0 25 1 21 1 5ّ1 دخل االستثمار الذى يعزى لحاملي بوليصات التأمين 
D442    8  0 8 8ّ1ّّّ دخل االستثمار المدفوع الستحقاقات المعاش التقاعدي 
D443     14  1 14 1 2 1 3ّ8 جماعيالدخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار المساهمين 
D45 65  1 65 0 21 0 3 41 ريع 
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D4 87ّ153ّّّّ241ّّّ241ّ دخل الملكية
D41    56ّ116ّّّّ162ّّّ162ّ الفائدة
D42    ركات الموزع شال دخل ّّّّّّّّّ

D421       ارباح موزعة/ حصص ّّّّّّّّّ
D422      الشركات ه سحوبات من دخول اشبا ّّّّّّّّّ
D43 عائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد استثمارها ّّّّّّّّّ
D44   47ّّّّ47ّّّ47ّّ نفقات دخل االستثمار

D441   ّ25ّّّّ25ّّّ25ّّ دخل االستثمار الذى يعزى لحاملي بوليصات التأمين
D442    8ّّّّ8ّّّ8ّّ دخل االستثمار المدفوع الستحقاقات المعاش التقاعدي
D443    دخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار المساهمين 

 الجماعي
ّ14ّّّّ14ّّّ14ّ

D45  31ّ1ّّّّ31ّّّ31ّ ريع
B4g 311ّ42ّّّّ343ّّّ343ّ  دخل التنظيم، اجمالي
B4n 144ّ31ّّّّ174ّّّ174ّ دخل التنظيم، صافي

  
 التنظيمحساب دخل 
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B2g  ،292ّ46ّ27ّ84ّ3ّ452ّّّ452ّ اجماليفائض التشغيل
B3g  ،61ّّ61ّّّ61ّّّّ اجماليالدخل المختلط
B2n 135ّ34ّ1ّ69ّ1ّ238ّّّ238ّ فائض التشغيل، صافي
B3n 53ّّ53ّّّ53ّّّّ الدخل المختلط، صافي
D4 245   245    149 96 دخل الملكية 

D41    139   139 33   106 33 الفائدة 
D42    11ّ25ّّّّ35ّّّ35ّ ركات الموزع شدخل ال

D421       11ّ25ّّّّ35ّّّ35ّ ارباح موزعة/ حصص
D422      الشركات ه سحوبات من دخول اشبا ّّّّّّّّّ
D43 4ّ7ّّّّ11ّّّ11ّ عائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد استثمارها
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D44   8ّ8ّّّّ16ّّّ16ّ الدخل االستثماري  نفقات
D441   ّ5ّّّّّ5ّّّ5ّ دخل االستثمار الذى يعزى لحاملي بوليصات التأمين
D442    1ّّّ1ّّّّّّ دخل االستثمار المدفوع الستحقاقات المعاش التقاعدي
D443    دخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار المساهمين  

 الجماعي
3ّ8ّّّّ11ّّّ11ّ

D45  41ّ3ّّّّ44ّّّ44ّ ريع
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D1  6  6       المستخدمينتعويضات 
D8 الضرائب على اإلنتاج والواردات          
D3 اإلعانات          
D4 814  63 151 6 41 48 15 47 دخل الملكية 
D41 62  13 55 6 14 35   الفائدة 
D48 79  17 68    15 47 دخل الشركات الموّزع 
D481  54  0 54    15 39 الموزعة رباحاأل 
D488 44  36 2     2 السحوبات من دخل أشباه الشركات 

D43 14  14 0      عائدات االستثمار األجنبية المعاد استثمارها 
D44 0  0 0      دخل االستثمار نفقات 
D441 0  0 0      إيرادات االستثمار التي تعزى الى حاملي بوليصة التأمين 
D448  للمعاش التقاعديدخل االستثمار المدفوع كمستحقات 

 إيرادات االستثمار التي تعزى  لصناديق االستثمار الجماعية
     0 0  0 

D443     دخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار
 الجماعي  المساهمين

     0 0  0 

D45 34   34 0 87 7   الريع 
B5g 13 192 87 854 إجمالي الدخل القومي/ ة، اجماليل األوليوميزان الدخ

21 
4 1264   1264 

B5n 13 171 15 97 صافي الدخل القومي/ ة، صافيل األوليوميزان الدخ
52 

1 1684   1684 
 :التوزيع الثانوي للدخلحسابات 
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  S11 S18 S13 S14 S15 S1 S8   
 بند الموازنة والمعامالت الرمز

لية
 ما
غير
ت ال

ركا
لش
ا

 

لية
لما
ت ا

ركا
لش
ا

امة 
 الع

ومة
حك
ال

شّية 
معي
ر ال

ألس
ا

 

فة 
هاد
يرال
 غ
ات
سس

مؤ
ال

سر 
 األ
خدم

ي ت
 الت
رب 

لل
شية

معي
ال

 

كليّ 
د ال
صا
القت
ا

 

الم
 الع

قية
ب

 

ات
خدم

 وال
ائع
بض
ال

 

موع
مج
ال

 

 1889  17 1818 7 528 842 877 92 التحويالت الجارية 
D5 213  1 818 0 172 0 10 84 الضرائب على الدخل والثروة 
D51   204  1 803 0 176 0 7 80 على الدخل ضرائب 
D59   9   9 0 8 0 3 4 ضرائب جارية أخرى 
D61 333  0 333  333    صافي المساهمات االجتماعية 
D611   181  0 121  121     الفعلية مساهمات أرباب العمل االجتماعّية 
D6111     168  0 162  162     الفعلية مساهمات أرباب العمل للمعاش التقاعدي 
D6118      13  0 13  13    الفعليةدية التقاع غيرمساهمات أرباب العمل 
D618   19  0 19  19    المحتسبة مساهمات أرباب العمل االجتماعية 
D6181     18  0 12  12    المحتسبةلمعاش التقاعدي ل مساهمات أرباب العمل 
D6188         1  0 1  1    المحتسبةلمعاش التقاعدي غير ا مساهمات أرباب العمل 
D613   129  0 189  189    الفعلية االجتماعية لألسر المعيشّية المساهمات 

D6131     115  0 115  115    ية الفعليةاألسر المعيشية التقاعد مساهمات 
D6138     14  0 14  14    ية الفعليةالتقاعد غيراألسر المعيشية  مساهمات 
D614    10  0 10  10    االجتماعية ألسر المعيشّيةمكمالت مساهمات ا 
D6141     8  0 2  2    يةالتقاعدفي المعاشات ألسر المعيشّية ا مكمالت مساهمات 
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D6148  التقاعد في غير معاشاتالمعيشّية مكمالت مساهمات األسر 
 رسوم الخدمات االجتماعية ونظام التأمين-

   8 
 

 8 
 

0  2 

 6   6  6    تكالي خدمة برامج التأمين االجتماعي 

D68 324  0 324 5 0 118 805 68 جتماعية بخالف التحويالت االجتماعّية العينّيةاإل المنافع 
D681   53  0 53   53   النقدّية للضمان اإلجتماعي المنافع 
D6811     الضمان اإلجتماعي للمعاش التقاعدي منافع 

 
  45   45 0  45 

D6818     8  0 2   2   العينّية للضمان اإلجتماعي دون المعاش التقاعدي  المنافع 

D688   279  0 879 5 0 7 805 68 اإلجتماعي األخرى التأمين منافع 
D6881     250  0 850 3 0 5 193 49 أخرى للتأمين االجتماعي على المعاشات منافع 
D6888      29  0 89 8 0 8 18 13 أخرى للتأمين االجتماعي دون المعاشات منافع 
D 683 52   58   58   المساعدات االجتماعية النقدّية منافع 
D7 299  16 823 8 71 136 68 18 تحويالت جارية أخرى 
D71 58  8 56 0 31 4 13 2ّصافي أقساط التأمين على غير الحياة 
D711    44  1 43 0 31 4 0 2 صافي أقساط التأمين المباشرة على غير الحياة 
D718   14  1 13    13 ّصافي أقساط إعادة التأمين على غير الحياة 
D78 60  18 42    42  مطالبات بالتأمين على غير الحياة 
D781   45  0 45    45  مطالبات بالتأمين المباشر على غير الحياة 
D788   15  18 3    3  مطالبات باعادة التأمين على غير الحياة 
D73 96  0 96   96   التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة 
D74 32  1 31   31   التعاون الدولي الجاري 
D75 53  1 58 8 40 5 1 4 التحويالت الجارية المتنوعة 
D751    الفعلي للمؤسسات غير لالستهالك النهائي التحويالت الجارية

 الهادفة للرب  التي تخدم األسر المعيشية
1 1 5 89 0 36 0  36 

D752   2  1 7  7    ةوغير المقيم ةالتحويالت الجارية بين األسر المعيشّية المقيمي 
D759 9  0 9 8 4 0 0 3 التحويالت الجارية المتنوعة األخرى 

B6g 1286   1286 37 1819 317 85 882 الدخل االجمالي المتاح التصرف به 
B6n 1604   1604 34 1196 890 13 71 الدخل الصافي المتاح التصرف به 

ّ
 : الثانوي للدخل توزيع الحساب 
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B5g 1264   1264 4 1381 192 87 254 إجمالي الدخل القومي/ ةل األوليوإجمالي ميزان الدخ 
B5n 1648   1648 1 1358 171 15 97 صافي الدخل القومي/ ةل األوليوصافي ميزان الدخ 
 1889  55 1174 40 480 367 875 72 التحويالت الجارية 
D5  813  0 813   813   والثروةالضرائب على الدخل 
D51   804  0 804   804   الضرائب على الدخل 
D59   9   9   9   ضرائب جارية أخرى 
D61 333  0 333 4 0 50 813 66 صافي المساهمات االجتماعية 
D611   121  0 121 8 0 32 110 31 مساهمات أرباب العمل االجتماعّية 
D6111      162  0 162 8 0 35 104 27 العمل للمعاش التقاعديمساهمات أرباب 
D6118      13  0 13 0 0 3 6 4 يةالتقاعد غيرمساهمات أرباب العمل 
D618   19  0 19 1 0 4 8 12  سبةتمحالمساهمات أرباب العمل االجتماعية ال 
D6181     12  0 12 1 0 4 1 12 مساهمات المعاش التقاعدي التي تعزى ألرباب العمل 
D6188     1  0 1 0 0 0 1 0 مساهمات دون المعاش التقاعدي والتي تعزى ألرباب العمل 
D613   189  0 189 1 0 9 94 85 الفعلية االجتماعية لألسر المعيشّية المساهمات 
D6131     115  0 115 0 0 6 90 19 ية الفعليةاألسر المعيشية التقاعد مساهمات 
D6138     14  0 14 1 0 3 4 6 ية الفعليةالتقاعد غيراألسر المعيشية  مساهمات 
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D614    10  0 10    10  االجتماعية ألسر المعيشّيةمكمالت مساهمات ا 
D6141     2  0 2    2  يةالتقاعدفي المعاشات ألسر المعيشّية ا مكمالت مساهمات 
D6148  التقاعد في غير معاشاتالمعيشّية مكمالت مساهمات األسر 

 رسوم الخدمات االجتماعية ونظام التأمين-
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D68 324  0 324  324    جتماعية بخالف التحويالت االجتماعّية العينّيةاإل المنافع 
D681   53  0 53  53    النقدّية للضمان اإلجتماعي المنافع 
D6811     الضمان اإلجتماعي للمعاش التقاعدي منافع 

 
   45  45 0  45 

D6818     2  0 2  2    العينّية للضمان اإلجتماعي دون المعاش التقاعدي  المنافع 
D688   879  0 879  879    اإلجتماعي األخرى التأمين منافع 
D6881     850  0 850  850    أخرى للتأمين االجتماعي على المعاشات منافع 
D6888      89  0 89  89    أخرى للتأمين االجتماعي دون المعاشات منافع 
D683 58   58  58    المساعدات االجتماعية النقدّية منافع 
D7 899  55 884 36 36 104 68 6 تحويالت جارية أخرى 
D71   52  11 47    47 ّصافي أقساط التأمين على غير الحياة 
D711      44   44    44  صافي أقساط التأمين المباشرة على غير الحياة 
D718     14  11 3    3 ّصافي أقساط إعادة التأمين على غير الحياة 
D78   60  3 57 0 35 1 15 6 مطالبات بالتأمين على غير الحياة 
D781     45  3 48  35 1  6 مطالبات بالتأمين المباشر على غير الحياة 
D788     15  0 15    15  مطالبات باعادة التأمين على غير الحياة 
D73   96  0    96   التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة 
D74 38  31 1   1   التعاون الدولي الجاري 
D75 53  10 43 36 1 6 0 0 التحويالت الجارية المتنوعة 
D751      النهائي الفعلي للمؤسسات لالستهالك التحويالت الجارية

 غير الهادفة للرب  التي تخدم األسر المعيشية
    36 36   36 

          التحويالت الجارية بين المقيمين وغير المقيمين -
D758      2  7 1  1    األسر المعيشّية 
D759    9  3 6   6   التحويالت الجارية المتنوعة األخرى 
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B4g  343   343    48 301 التنظيم، اجماليدخل 
B4n  174   174    30 144 صافي التنظيم، دخل 
D1  1156  8 1154  1154    المستخدمينتعويضات 
D8 835   835   835   الضرائب على اإلنتاج والواردات 
D3 44-   44-   44-   اإلعانات 
D4 190  38 158 7 183 88   دخل الملكية 
D41   91  21 70 7 49 14   الفائدة 
D48 44  17 87 0 80 7   دخل الشركات الموّزع 
D481   32  14 12 0 13 5   األرباح  الموزعة 
D488   12  3 9 0 7 8   السحوبات من دخل أشباه الشركات 
D43 3  0 3 0 3 0   عائدات االستثمار األجنبية المعاد استثمارها 
D44 31  0 31 0 30 1   دخل االستثمار نفقات 
D441   80  0 80 0 80 0   إيرادات االستثمار التي تعزى الى حاملي بوليصة التأمين 
D448   دخل االستثمار المدفوع كمستحقات للمعاش التقاعدي 

 
  0 2 0 2 0  2 

D443    دخل االستثمار الذى يعزى لصندوق استثمار المساهمين  
 الجماعي

  1 8 0 3 0  3 

D45 81   81 0 81 0   الريع 
           

 :حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به
 االستخدام 

  S11 S18 S13 S14 S15 S1 S8   
 بند الموازنة والمعامالت الرمز
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P3  1399   1399 38 1015 358   االنفاق على االستهالك النهائي 
P31  1830   1830 31 1015 124   االنفاق على االستهالك الفردي 
P38 169   169 1  162   االنفاق على االستهالك الجماعي 
D2 11  0 11 0  0 11 0 التعديل للتغيير في استحقاقات المعاشات التقاعدّية 

B8g 487   487 5 215 35- 14 882 إجمالي االدخار 
B8n 805   805 2 192 62- 8 71 صافي االدخار 

B18  13-  13-       الجاريالميزان الخارجي 
 حساب إعادة توزيع الدخل العيني

ّ:االستخدام
  S11 S18 S13 S14 S15 S1 S8   
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ير 
 الغ

ات
شرك

ال
لية
ما

 

لية
لما
ت ا

ركا
لش
ا

امة 
 الع

ومة
حك
ال

شّية 
معي
ر ال

ألس
ا

 

فة 
هاد
يرال
 غ
ات
سس

مؤ
ال

دم 
 تخ
تي
  ال

للرب
شية

معي
ر ال

ألس
ا

كليّ  
د ال
صا
القت
ا

 

الم
 الع

قية
ب

ئع  
ضا
الب

ات
خدم

وال
موع 

مج
ال

 

D 63 815   815 31  124   التحويالت اإلجتماعية العينّية 
D631 811   811 31  120   التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج الغير مسّوق 
D 632  التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج الذي يتم شراءه

 في السوق
  4   4   4 

B7g 1286   1286 6 1434 133 85 882 إجمالي الدخل المعّدل والمتاح 
B7n 1604   1604 3 1411 106 13 71 صافي الدخل المعّدل والمتاح 
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 حساب استخدام الدخل المتاح للتّصرف به المعّدل
 :االستخدام

رمز
ال
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3p   1399   1399 1 1830 162   االستهالك النهائي الفعلي 
31p 1830   1830   0   االستهالك الفعلي للفرد 
38p 169   169   162   االستهالك الفعلي الجماعي 
2D  استحقاقات التعديل للتغيير في

 المعاشات التقاعدّية
0 11 0  0 11 0  11 

P8g 487   487 5 815 35- 14 882 إجمالي االدخار 
P8n 805   805 8 198 68- 8 71 صافي االدخار 
18B  13-  13-       الجاريالميزان الخارجي 

 
 :الموارد                              :حساب إستخدام الدخل المتاح
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B6g 1286   1286 37 1819 317 85 882 إجمالي الدخل المتاح 
B6n 1604   1604 34 1196 890 13 71 صافي الدخل المتاح 
P3 1399 1399        االنفاق على االستهالك النهائي 

P31 1830 1830        لفرديا ياالستهالك االنفاق 
P32 169 169        الجماعي ياالستهالك االنفاق 
D8  التعديل للتغيير في استحقاقات

 المعاشات التقاعدّية
   11  11 0  11 

ّ
 إعادة توزيع الدخل للحسابات العينّية

 الموارد
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ال
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B6g 1286   1286 37 1819 317 85 882 إجمالي الدخل المتاح 
B6n 1604   1604 34 1196 890 13 71 صافي الدخل المتاح 
D63 815   815  815    التحويالت اإلجتماعية العينّية 

D631  التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج
 الغير مسّوق

   811  811   811 

D632  التحويالت اإلجتماعية العينّية للمنتج
 الذي يتم شراءه في السوق

   4  4   4 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:المعدل الدخل المتاح استخدام حساب
ّ:الموارد
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B7g 1286   1286 6 434 1 133 85 882 إجمالي الدخل المتاح والمعّدل 
B7n 1604   1604 3 411 1 106 13 71 صافي الدخل المتاح والمعّدل 
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P4 1399 1399        االستهالك النهائي الفعلي 
P41 1830 1830        االستهالك الفعلي للفرد 
P42 169 169        االستهالك الفعلي الجماعي 

D8  التعديل للتغيير في استحقاقات
 المعاشات التقاعدّية

   11  11 0  11 

ّ
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 :لتغيير في قيمة األصولا                              :   حساب رأس المال
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P5g  414   414 5 55 32 2 302 إجمال تكوين رأس المال 
P5n 198   198 8 38 11 4- 151 صافي تكوين رأس المال 

P51g 376   376 5 42 35 2 820 إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
P511  قيمة االستحواذ مخصوما منه قيمة حق التصرف

 لألصول الثابتة 
863 2 35 42 5 359   359 

P5111 352   352 5 45 32 2 868 قيم االستحواذ على األصول الثابة الجديدة 
P5112 9   9 1 3 0 0 5 قيم االستحواذ على األصول الثابة الموجودة 
P5113 2-   2- 1- 0 3-  4- قيمة التصرف لألصول الثابتة الموجودة 
P512 17   17     17 تكاليف نقل الملكية لألصول الغير منتجة 
P51c 888-   888- 3- 83- 87- 18- 157- إستهالك رأس المال الثابت 
AN11 إجمالي تكوين رأس المال من خالل أنواع األصل          

AN111 المساكن          
AN112 االخرى والمباني المنشآت          

AN1121      المباني عدا المساكن          
AN1122      المنشآت االخرى          
AN1123       التحسينات على األراضي          
AN113 والمعدات اآلالت          

AN1131       معدات النقل          
AN1132      معدات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات          
AN1139       األخرى واآلالتالمعدات          
AN114 العسكرية المعدات          
AN115 المفتلحة األصول          

AN1151       الموارد الحيوانية المتكاثرة والمتجددة          
AN1152       المحاصيل والنباتات المتجددة          
AN116 المنتجة غير االصول ملكية نقل تكاليف          
AN117 الملكية حقوق منتجات          

AN1171       البحث والتطوير          
AN1172        وتقييمها المعادناستكشاف          
AN1173 البيانات وقواعد الحاسوب برامج          

AN11731        برامج الحاسوب          
AN11732        قواعد البيانات          
AN1174 االصلية والفنية واالدبية الترفيهية األعمال          
AN1179 االخرى الملكية حقوق منتجات          

P52 
AN12 

 82   82 0 8 0 0 86 التغييراتّفيّالمخزون

AN121 المواد واللوازم          
AN122 التنفيذ/األعمال قيد االنجاز          

AN1221  التنفيذ الخاصة باألصول /األعمال قيد االنجاز
 البيولوجية المفتلحة

         

AN1222 أعمال أخرى قيد التنفيذ          
AN123 بضائع مكتملة االنتاج          
AN124 المخزون العسكري          
AN125 البضائع المجهزة العادة البيع          

P53 
AN13 

 10   10 0 5 3 0 8 النفائسقيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف في 

NP  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف لألصول
 الغير منتجة

-7 0 8 4 1 0   0 

NP1  قيمة االستحواذ مخصوما من حق التصرف للموارد
 الطبيعّية

-6 0 8 3 1 0   0 

AN21 الموارد الطبيّية          



 نظام الحسابات القومية
 

 540 

AN211 األرض          
AN212 احتياطيات الطاقة والمعادن          
AN213 الموارد البيولوجّية الغير مفتلحة          
AN214 الموارد المائّية          
AN215 أخرى موارد طبيعّية          

AN2151 األطياف االشعاعّية          
AN2159 أشياء أخرى          

NP2  البيع والشراء وااليجار والتراخيص استحواذ عقود
 مخصوما منها قيمة سعر التصرف فيها

-1 0 0 1 0 0 0  0 

AN22 عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص          
AN221 عقود التشغيل القابلة للتسويق          
AN222 تراخيص استخدام الموارد الطبيعّية          
AN223  بأنشطة محددةتصاري  للقيام          
AN224  الحق في الحصول على السلع والخدمات في المستقبل

 تحت ظروف خاصة
         

           
NP3 

AN23 
مخصوما منها  والشهرة قيمة مشتريات اصول التسويق

 قيمة سعر التصّرف فيها
0 0    0 0  0 

D9r  ،المقبوضةالتحويالت الرأسمالية          
D91r  ،المقبوضةضرائب رأس المال          
D92r  المقبوضةمن  االستثمار          
D99r  ،المقبوضةالتحويالت الرأسمالية األخرى          
D9p التحويالت الرأسمالية المدفوعة          

D91p ضرائب رأس المال، المدفوعة          
D92p  من  االستثمار المدفوعة          
D99p التحويالت الرأسمالية األخرى، المدفوعة          

B9  0  10 - 10 4 - 174 103 -  1- 56 - (-)صافي االقتراض )+(/ صافي االقراض 
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 :التغيير في قيمة اإللتزامات وصافي القيمة:                                 حساب رأس المال
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B8n 805   805 8 198 68- 8 71 صافي االدخار 
B12  13-  13-       الجاريالميزان الخارجي 
P5g  414 414        إجمال تكوين رأس المال 
P5n 198 198        صافي تكوين رأس المال 

P51g 376 376        إجمالي تكوين رأس المال الثابت 
P511  قيمة االستحواذ مخصوما منه قيمة حق

 التصرف لألصول الثابتة 
       359 359 

P5111 ة تقيم االستحواذ على األصول الثاب
 الجديدة

       352 352 

P5112 ة تقيم االستحواذ على األصول الثاب
 الموجودة

       9 9 

P5113 2- 2-        قيمة التصرف لألصول الثابتة الموجودة 
P512  تكاليف نقل الملكية لألصول الغير

 منتجة
       17 17 

P51c 888- 888-        إستهالك رأس المال الثابت 
AN11  رأس المال من خالل إجمالي تكوين

 أنواع األصل
         

AN111 المساكن          
AN112 االخرى والمباني المنشآت          

AN1121      المباني عدا المساكن          
AN1122      المنشآت االخرى          
AN1123       التحسينات على األراضي          
AN113 والمعدات اآلالت          

AN1131       معدات النقل          
AN1132       معدات االتصاالت وتكنولوجيا

 المعلومات
         

AN1139       األخرى واآلالتالمعدات          
AN114 العسكرية المعدات          
AN115 المفتلحة األصول          

AN1151        الموارد الحيوانية المتكاثرة
 والمتجددة

         

AN1152       المحاصيل والنباتات المتجددة          
AN116 المنتجة غير االصول ملكية نقل تكاليف          
AN117 الملكية حقوق منتجات          

AN1171       البحث والتطوير          
AN1172        وتقييمها المعادناستكشاف          
AN1173 البيانات وقواعد الحاسوب برامج          

AN11731        برامج الحاسوب          
AN11732        قواعد البيانات          
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AN1174 والفنية واالدبية الترفيهية األعمال 
 االصلية

         

AN1179 االخرى الملكية حقوق منتجات          
P52 

AN12 
 82 82        التغيرات في المخزون

AN121 المواد واللوازم          
AN122 التنفيذ/األعمال قيد االنجاز          

AN1221  التنفيذ الخاصة /األعمال قيد االنجاز
 باألصول البيولوجية المفتلحة

         

AN1222 أعمال أخرى قيد التنفيذ          
AN123  مكتملة االنتاجبضائع          
AN124 المخزون العسكري          
AN125 البضائع المجهزة العادة البيع          

P53 
AN13 

قيمة االستحواذ مخصوما من حق 
 النفائسالتصرف في 

       10 10 

NP  قيمة االستحواذ مخصوما من حق
 التصرف لألصول الغير منتجة

       0 0 

NP1  االستحواذ مخصوما من حق قيمة
 التصرف للموارد الطبيعّية

       0 0 

AN21 الموارد الطبيّية          
AN211 األرض          
AN212 احتياطيات الطاقة والمعادن          
AN213 الموارد البيولوجّية الغير مفتلحة          
AN214 الموارد المائّية          
AN215  أخرى طبيعّيةموارد          

AN2151 األطياف االشعاعّية          
AN2159 أخرى          

NP2  استحواذ عقود البيع والشراء وااليجار
والتراخيص مخصوما منها قيمة سعر 

 التصرف فيها

         

AN22 عقود البيع والشراء وااليجار والتراخيص          
AN221  للتسويقعقود التشغيل القابلة          
AN222 تراخيص استخدام الموارد الطبيعّية          
AN223 تصاري  للقيام بأنشطة محددة          
AN224  الحق في الحصول على السلع

والخدمات في المستقبل تحت ظروف 
 خاصة

         

           
NP3 

AN23 
والشهرة قيمة مشتريات اصول التسويق 

 قيمة سعر التصّرف فيهامخصوما منها 
         

D9r  ،66  4 68 0 83 6 0 33 المقبوضةالتحويالت الرأسمالية 
D91r  ،8   8   8   المقبوضةضرائب رأس المال 
D92r  87  4 83 0 0 0 0 83 المقبوضةمن  االستثمار 
D99r  ،37   37 0 83 4 0 10 المقبوضةالتحويالت الرأسمالية األخرى 
D9p 66-  1- 65- 3- 5- 34- 7- 16- التحويالت الرأسمالية المدفوعة 

D91p 8-  0 8- 0 8- 0 0 0 ضرائب رأس المال، المدفوعة 
D92p  87-   87-   87-   من  االستثمار المدفوعة 
D99p 37-  1- 36- 3- -3 7- 7- 16- التحويالت الرأسمالية األخرى، المدفوعة 
B101 القيمة بسبب صافيفي  التغيرات 

 التحويالت الرأسماليةاالدخار و 
22 -5 90 810 -1 808 -10  198 
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 423  47 436 8 129 10- 178 23 صافي االستحواذ لألصول المالية 
F1 0  1 1-    1-  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 

F11  0  0 0    0  الذهب النقدي 
F12 0  1 1-    1-  حقوق السحب الخاصة 
F2 100  11 29 8 64 86- 10 39 العملة و الودائع 

F21 36  3 33 1 10 8 15 5 العملة 
F22 82  8 86 1 87 87- 5- 30 الودائع القابلة للتحويل 

F221 5-   5-    5-  المراكز بين البنوك 
F229 33  8 31 1 87 87- 0 30 ودائع أخرى قابلة للتحويل 
F29 36  6 30 0 87 1- 0 4 ودائع أخرى 
F3 95  9 86 1- 10 4 66 7 سندات الدين 

F31 89  8 87 0 3 1 13 10 قصيرة األجل 
F32 66  7 59 1- 7 3 53 3- طويلة األجل 
F4 28  4 72 0 3 3 53 19 القروض 

F41 85  3 88 0 3 1 4 14 قصيرة األجل 
F42 57  1 56 0 0 8 49 5 طويلة األجل 
F5  ناديقوأسهم ص حصص الملكية 

 االستثمار
10 82 3 66 0 107 18  119 

F51 103  18 91 0 53 3 85 10 حصص الملكية 
F511  27  10 77 0 42 1 83 5 المدرجةاالسهم 
F512  9  8 7 0 8 1 1 3 غير المدرجةاألسهم 
F519  7  0 7 0 3 1 1 8 الملكية االخرىحصص 
F52 16  0 16 0 13 0 3 0 ّوحدات صندوق االستثمار/ أسهم 

F521 7  0 7 0 5 0 8 0 وحدات صناديق سوق المال/ أسهم 
F522  أسهم ووحدات صناديق االستثمار الغير

 مالية
0 1 0 2 0 9 0  9 

F6 ،والضمانات  نظم التامين، ومعاشات التقاعد
 الموحدة

1 7 1 39 0 42 0  42 

F61 لتأمين على غير الفنية لحتياطات اال
 الحياة

1 8 0 4 0 7 0  7 

F62  التأمين على الحياة واستحقاقات
 سنوياتال

0 0 0 88 0 88 0  88 

F63 11  0 11  11    مستحقات تقاعدية 
F64  التقاعد على مطالبة مديري صناديق

 التقاعد
 3    3 0  3 

F65  8  0 8  8    التقاعدية المزايا غيرمستحقات 
F66  مخصصات تغطية المطالبات المشمولة بضمانات

 موحد
0 8 1 0 0 3 0  3 

F7  خيارات االكتتاب الممنوحة المشتقات المالية و
 للموظفين

3 2 0 3 0 14 0  14 

F71 18  0 18 0 1 0 2 3 المشتقات المالية 
F711  5  0 5 0 1 0 3 1 خيارات 
F712 7  0 7 0 0 0 5 8 العقود من النوع اآلجل 
F72 8  0 8  8   0 خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين 
F8 85  10 15 1 4 5 1 4 الدفع/  مستحقة القبضخرى األحسابات ال 

F81  15  2 7  3 1  3 والسلف التجاريةاالئتمانات 
F89 10  8 2 1 1 4 1 1 الدفع/ مستحقة القبضخرى األحسابات ال 
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 القيمة صافي اإللتزامات و / التغيير في قيمة الخصوم                                        :الحساب المالي
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B9  صافي االقتراض )+(/ صافي االقراض
(-) 

-56 -1 -103 147 -4 10 -10  0 

االلتزمات / صافي االستحواذ للخصوم  
 المالية

139 173 93 15 6 486 57  423 

F1 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة          
F11  الذهب النقدي          
F12 0         حقوق السحب الخاصة 
F2 100   8- 108   37 65  العملة و الودائع 

F21 36  1 35   35   العملة 
F22 82  0 82   8 86  الودائع القابلة للتحويل 

F221 5-   5-    5-  المراكز بين البنوك 
F229 33   33   8 31  ودائع أخرى قابلة للتحويل 
F29 36   3- 39    39  ودائع أخرى 
F3 95  81 74 0 0 32 30 6 سندات الدين 

F31 89  5 84 0 0 4 12 8 قصيرة األجل 
F32 66  16 50 0 0 34 18 4 طويلة األجل 
F4 28  35 47 6 11 9 0 81 القروض 

F41 85  14 11 8 8 3 0 4 قصيرة األجل 
F42 57  81 36 4 9 6 0 17 طويلة األجل 
F5 صناديقوأسهم  حصص الملكية 

 االستثمار
23 88    105 14  119 

F51 103  9 94    11 23 حصص الملكية 
F511  27  3 24    7 77 المدرجةاالسهم 
F512  9  8 7    4 3 غير المدرجةاألسهم 
F519 7  4 3     3 حصص الملكية االخرى 
F52 16  5 11    11  ّوحدات صندوق االستثمار/ أسهم 

F521 7  8 5    5  وحدات صناديق سوق المال/ أسهم 
F522  أسهم ووحدات صناديق االستثمار الغير

 مالية
 6    6 3  9 

F6 ،والضمانات  نظم التامين، ومعاشات التقاعد
 الموحدة

 42    42 0  42 

F61 لتأمين على غير الفنية لحتياطات اال
 الحياة

 7 0   7 0  7 

F62  التأمين على الحياة واستحقاقات
 سنوياتال

 88    88 0  88 

F63 11  0 11    11  مستحقات تقاعدية 
F64  التقاعد على مطالبة مديري صناديق

 التقاعد
 3    3 0  3 

F65 8  0 8    8  التقاعدية مستحقات المزايا غير 
F66  3  0 3   0 3 مخصصات تغطية المطالبات المشمولة بضمانات 
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 موحد
F7  خيارات االكتتاب الممنوحة المشتقات المالية و

 للموظفين
3 2 0 0 0 11 3  14 

F71 18  3 9 0 0 0 7 8 المشتقات المالية 
F711  5  1 4 0 0 0 8 8 خيارات 
F712 7  8 5 0 0 0 5 0 العقود من النوع اآلجل 
F72 8   8    1 1 خيارات االكتتاب الممنوحة للموظفين 
F8 85  14- 39  4 9 0 86 الدفع/  مستحقة القبضخرى األحسابات ال 

F81  15  1- 16 0 4 6 0 6 والسلف التجاريةاالئتمانات 
F89 10   13- 83 0 0 3 0 80 الدفع/ مستحقة القبضخرى األحسابات ال 
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K1 33   33 0 0 7 0 86 الظهور االقتصادي لألصول 
AN1 3   3   3   األصول الغير مالية المنتجة 
AN2  األصول الغير مالية والغير

 منتجة
86 0 4 0 0 30   30 

AN21 86   86   4  88 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود

 االيجار والتراخيص
4     4   4 

AN23  0   0      وأصول الشهرةاألصول المسّوقة 

K2  الظهور االقتصادي لألصول
 الغير مالية والغير منتجة

-9 0 -8 0 0 -11   -11 

K21 2-   2- 0 0 8- 0 6- استنفاذ الموارد الطبيعّية 
AN21 2-   2-   8-  6- الموارد الطبيعّية 
K22  ظهور اقتصادي آخر لألصول

 والغير منتجةالغير مالية 
-3 0 0 0 0 -3   -3 

AN21 0   0      الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود

 االيجار والتراخيص
-1     -1   -1 

AN23  8-   8-     8- واصول الشهرةاألصول المسّوقة 
K3 11-   11- 0 0 6- 0 5- الخسائر الكارثية 
AN1 9-   9-   4-  5- األصول الغير مالية المنتجة 
AN2  األصول الغير مالية والغير

 منتجة
  -8   -8   -8 

AF 0   0      األصول المالية والخصوم 
K4 0   0 0 0 5 0 5- مصادرة بدون تعويض 
AN1 0   0   1  1- األصول الغير مالية المنتجة 
AN2  األصول الغير مالية والغير

 منتجة
-4  4   0   0 

AF  0   0      المالية والخصوماألصول 
K5  الحجمتغيرات أخرى في n.e.c. 1 1 0 0 0 8   8 
AN1 1   1     1 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2  0   0     األصول الغير مالية والغير 
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 منتجة
AF 1   1    1  األصول المالية والخصوم 
K6 0   0 0 0 4- 8- 6 التغيير في التصنيفات 
K61  تصنيف القطاع التغيرات في

 والهيكل
6 0 -4 0 0 8   8 

AN1 0   0   3-  3 األصول الغير مالية المنتجة 
AN2  األصول الغير مالية والغير

 منتجة
1  -1   0   0 

AF  8   8     8 األصول المالية 
K62  التغيرات في تصنيفات األصول

 والخصوم
0 -2 0 0 0 -8   -8 

AN1  8-   8-    2-  مالية المنتجةاألصول الغير 
AN2  األصول الغير مالية والغير

 منتجة
0 0 0   0   0 

AF  0   0   0 0 0 األصول المالية 
 13   13 0 0 0 1- 14 مجموع قيم التغيرات األخرى 
AN1 7-   7- 0 0 3- 2- 2- األصول الغير مالية المنتجة 
AN11 8-   8-   3-  1 األصول الثابتة 
AN12 3-   3-     3- المخزونات 
AN13 8-   8-    2-  القيمة/ السلع الثمينة 
AN2  األصول الغير مالية والغير

 منتجة
14 0 3 0 0 17   17 

AN21 11   11 0 0 1 0 10 الموارد الطبيعّية 
AN22  عقود البيع والشراء وعقود

 االيجار والتراخيص
4  8   6   6 

AN23  0   0     0 وأصول الشهرةاألصول المسّوقة 
AF 3   3 0 0 0 1 2 األصول المالّية 
AF1  الذهب النقدي وحقوق السحب

 الخاصة
     0   0 

AF2 0   0      العملة والودائع 
AF3 0   0      سندات الدين 
AF4 0   0      القروض 
AF5 الحصص وأسهم /الحقوق

 صناديق االستثمار
2     8   8 

AF6  التأمينات والمعاشات التقاعدية
 وخطط الضمان الموحدة

 1    1   1 

AF7  حق االكتتاب بشراء أسهم
 لحساب الموظفين

     0   0 

AF8 حسابات أخرى مستحقة /
 مدفوعة

     0   0 
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K1  االقتصادي لألصولالظهور          
AN1 األصول الغير مالية المنتجة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
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AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص          
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          

K2 الظهور االقتصادي لألصول الغير مالية والغير منتجة          
K21 استنفاذ الموارد الطبيعّية          
AN21 الموارد الطبيعّية          
K22 ظهور اقتصادي آخر لألصول الغير مالية والغير منتجة          
AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22  وعقود االيجار والتراخيصعقود البيع والشراء          

AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
K3 الخسائر الكارثية          
AN1 األصول الغير مالية المنتجة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AF األصول المالية والخصوم          
K4 مصادرة بدون تعويض          
AN1 األصول الغير مالية المنتجة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AF األصول المالية والخصوم          
K5  الحجمتغيرات أخرى في n.e.c. 0 0 0 1 0 1   1 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AF 1   1 0 1 0 0 0 األصول المالية والخصوم 
K6 8   8 0 0 8 0 0 التغيير في التصنيفات 
K61  8   8 0 0 8 0 0 تصنيف القطاعات والهيكلالتغيرات في 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AF  8   8 0 0 8 0 0 األصول المالية 
K62 0   0 0 0 0 0 0 التغيرات في تصنيفات األصول والخصوم 
AN1 األصول الغير مالية المنتجة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AF  0   0 0 0 0 0 0 األصول المالية 

 3   3 0 1 8 0 0 مجموع قيم التغيرات األخرى 
AN1  مالية المنتجةاألصول الغير          
AN11 األصول الثابتة          
AN12 المخزونات          
AN13 القيمة/ السلع الثمينة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص          
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
AF 3   3 0 1 8 0 0 األصول المالّية 
AF1 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة          
AF2 العملة والودائع          
AF3 سندات الدين          
AF4 القروض          
AF5 8   8   8   الحصص وأسهم صناديق االستثمار/الحقوق 
AF6 1   1  1    التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7 حق االكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين          
AF8 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة          
B102  10 0 1- 8- 1- 14 القيمة بناء على التغير في قيمة األصولصافي التغير في    
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An 820   820 2 20 44 4 144 األصول الغير مالية 
An1 186   186 5 35 81 8 63 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 111   111 5 82 12 8 52 األصول الثابتة 
AN12 7   7  8 1  4 المخزونات 
AN13 2   2  5 8  1 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2  154   154 3 45 83 8 21 والغير منتجةاألصول الغير مالية 
AN21 158   158 3 45 83 1 20 الموارد الطبيعّية 
AN22 8   8    1 1 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص 
AN23 وأصول الشهرة األصول المسّوقة          
AF 91  7 24 8 16 1 57 2 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 18   18   1 11  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 0   0      العملة والودائع 
AF3 44  4 40 1 6  30 3 سندات الدين 
AF4 0   0      القروض 
AF5 35  3 38 1 10  16 5 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 0   0      الموحدة التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان 
AF7 0   0      المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين 
AF8  0   0      مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
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ب 
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يدة
محا
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قتنا
اإل

 

An 192   192 6 56 38 3 101 األصول الغير مالية 
An1 181   181 5 34 80 8 60 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 111   111 5 82 12 8 52 األصول الثابتة 
AN12 4   4  8 1  1 المخزونات 
AN13 6   6  4 1  1 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 77   77 1 88 18 1 41 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 76   76 1 88 18 1 40 الموارد الطبيعّية 
AN22 1   1     1 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص 
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
AF 142  18 136 3 36 2 71 12 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 16   16   8 14  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 38  8 30 8 17 3  2 العملة والودائع 

AF3 82  3 85 1 4 0 12 8 سندات الدين 
AF4 89  1 82   3 84 1 القروض 
AF5 82  8 86  9  14 3 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6  2  1 7  5  1 1 والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدةالتأمينات 
AF7 0   0      المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين 
AF8  7  3 4  1   3 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 

اذة
لحي
ر ا
سائ
وخ
ب 
اس
مك

 /
قية
حقي

ء ال
قتنا
اإل

 

An 28   28 8 84 18 1 43 األصول الغير مالية 
An1 5   5 0 1 1 0 3 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 0 0 0 0 0 األصول الثابتة     
AN12 3   3 0 0 0 0 3 المخزونات 
AN13 8   8 0 1 1 0 0 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 77   77 8 83 11 1 40 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 76   76 8 83 11 0 40 الموارد الطبيعّية 
AN22 1   1 0 0 0 1 0 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص 
AN23 األصول المسّوقة بحسن النية          
AF 57-  5- 58- 1- 80- 7- 14- 10- االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 4-  0 4- 0 0 1- 3- 0 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 38-  8- 30- 8- 17- 3- 0 2- العملة والودائع 
AF3 16  1 15 0 8 0 18 1 سندات الدين 
AF4 89-  1- 82- 0 0 3- 84- 1- القروض 
AF5 7  1 6 1 1 0 8 8 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 2-  1- 7- 0 5- 0 1- 1- التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
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AF7 0 0 0 0 0 المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين     
AF8  7-  3 4- 0 1- 0 0 3- مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
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اء 
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ألس
ا

 

An األصول الغير مالية          
An1 األصول الغير مالية المنتجة          

AN11 األصول الثابتة          
AN12 المخزونات          
AN13 الثمينة/ السلع القيمة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص          
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
AF 91  15 76 0 0 7 51 12 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 18  18       الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 العملة والودائع          
AF3 44  8 48   7 34 1 سندات الدين 
AF4 القروض          
AF5 35  1 34    17 17 االستثمار الحصص وأسهم صناديق/ الحقوق 
AF6 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة          
AF7 المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين          
AF8  مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة          
B103  820                2- 822 10 96 32 10 134 وخسائر الحياذةالقيمة بناء على مكاسب صافي التغير في 

يازة
الح
ب 
اس
مك

 /
يدة
محا

ء ال
قتنا
اإل

 
 

An األصول الغير مالية          
An1 األصول الغير مالية المنتجة          

AN11 األصول الثابتة          
AN12 المخزونات          
AN13 الثمينة/ السلع القيمة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص          
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
AF 142  88 186 3 5 13 62 37 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 16  16       الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 38  8 30 1  8 86 1 العملة والودائع 
AF3 82  8 86   4 81 1 سندات الدين 
AF4 89   89 1 3 7  12 القروض 
AF5 82   82    14 14 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6  2  1 7    7  وخطط الضمان الموحدةالتأمينات والمعاشات التقاعدية 
AF7 المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين          
AF8  7  1 6 1 8   3 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
B103  814                      -10 802 6 27 87 6 28 القيمة بناء على مكاسب وخسائر الحياذة صافي التغير في 

اذة
لحي
ر ا
سائ
وخ
ب 
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مك

 /
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قتنا
اإل

قية
حقي

 
 

An األصول الغير مالية          
An1 األصول الغير مالية المنتجة          

AN11 األصول الثابتة          
AN12 المخزونات          
AN13 الثمينة/ السلع القيمة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص          
AN23 وأصول الشهرة األصول المسّوقة          
AF 57-  7- 50 3- 5- 6- 17- 19- االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 4-  4- 0 0 0 0 0 0 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 38-  8- 30- 1- 0 8- 86- 1- العملة والودائع 
AF3 16  0 16 0 0 3 13 0 سندات الدين 
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AF4 89-  0 89- 1- 3- 7- 0 12- القروض 
AF5 7  1 6 0 0 0 3 3 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 2-  1- 7- 0 0 0 7- 0 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7 0  0 0 0 0 0 0 0 المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين 
AF8  7-  1- 6- 1- 8- 0 0 3- مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
B103  66  8 20 4 9 11 4 58 القيمة بناء على مكاسب وخسائر الحياذةصافي التغير في 

ّ
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An 4681   4681 159 1489 729 93 8151 األصول الغير مالية 
An1 8212   8212 184 256 497 67 1874 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 8579   8579 181 713 467 58 1886 األصول الثابتة 
AN12 114   114 1 42 88  43 المخزونات 
AN13 185   185 8 95 2 15 5 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2  1203   1203 35 573 898 86 277 الغير مالية والغير منتجةاألصول 
AN21 1721   1721 35 573 826 83 264 الموارد الطبيعّية 
AN22 88   88   6 3 13 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص 
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
AF 9036  205 2831 178 3860 396 3481 928 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 770   770   20 690  الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 1527  105 1428 110 240 150  328 العملة والودائع 
AF3 1322  185 1863 85 192  950 90 سندات الدين 
AF4 1454  70 1324 2 84 115 1127 50 القروض 
AF5 8959  345 8614 88 1749 18 551 820 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 496  86 470 4 391 80 30 85 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7  المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب

 الموظفين
5 13 0 3 0 81 0  81 

AF8  361  134 887 3 55 19  150 مدفوعة/ أخرى مستحقة حسابات 

            

ول
ألص

ي ا
ت ف

غيرا
 الت
موع

مج
 

An 482   482 11 116 57 2- 300 األصول الغير مالية 
An1 294   294 7 67 29 4- 195 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 246   246 7 53 23 2- 165 األصول الثابتة 
AN12 32   32 0 4 1 0 27 المخزونات 
AN13 16   16 0 10 5 2- 3 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 188   188 4 49 28 2 105 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 180   180 4 48 26 1 101 الموارد الطبيعّية 
AN22 8 0 1 2 1 4 عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص 

 
 8 

AN23  0 0 0 0 0 0 وأصول الشهرةاألصول المسّوقة 
 

 0 
AF 577  54 523 4 205 9- 230 93 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 12  1 11 0 0 1 10 0 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 100  11 89 2 64 26- 10 39 العملة والودائع 
AF3 139  13 126 0 16 4 96 10 سندات الدين 
AF4 82  4 78 0 3 3 53 19 القروض 
AF5 156  15 141 1 76 3 44 17 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 49  0 49 0 39 1 8 1 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7  المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب

 الموظفين
3 2 0 3 0 14 0  14 

AF8  25  10 15 1 4 5 1 4 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 

            

مّية
مو
 الع
نّية
ميزا
ال

 
مية
ختا
ال

 
 

An 5103   5103 170 1545 846 91 2451 األصول الغير مالية 
An1 3112   3112 131 923 526 63 1469 األصول الغير مالية المنتجة 

AN11 2825   2825 128 766 490 50 1391 األصول الثابتة 
AN12 146   146 1 52 23 0 70 المخزونات 
AN13 141   141 2 105 13 13 8 الثمينة/ السلع القيمة 
AN2 1991   1991 39 622 320 28 982 األصول الغير مالية والغير منتجة 
AN21 1961   1961 39 621 312 24 965 الموارد الطبيعّية 
AN22  30   30 0 1 8 4 17 البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيصعقود 
AN23  0   0 0 0 0 0 0 وأصول الشهرةاألصول المسّوقة 
AF 9613  859 8754 176 3465 387 3651 1075 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
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AF1 782  1 781 0 0 81 700 0 الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 1687  116 1571 112 904 124 10 421 العملة والودائع 
AF3 1527  138 1329 25 214 4 1046 100 سندات الدين 
AF4 1536  74 1462 8 27 118 1240 69 القروض 
AF5 3115  360 2755 23 1825 15 595 297 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6  545  26 519 4 430 21 38 26 التقاعدية وخطط الضمان الموحدةالتأمينات والمعاشات 
AF7  المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب

 الموظفين
8 21 0 6 0 35 0  35 

AF8  386  144 242 4 59 24 1 154 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
ّ
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An األصول الغير مالية          
An1  المنتجةاألصول الغير مالية          

AN1
1 

          األصول الثابتة
AN1
2 

          المخزونات
AN1
3 

          الثمينة/ السلع القيمة
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN2
1 

          الموارد الطبيعّية
AN2
2 

          عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
AN2
3 

          وأصول الشهرة األصول المسّوقة 
AF 9036  1274 7762 121 189 687 3544 3221 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 770  770 0      الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 1587  116 1471 38 10 102 1281 40 العملة والودائع 
AF3 1388  77 1311  2 212 1053 44 سندات الدين 
AF4 1454  17 1437 43 169 328  897 القروض 
AF5 2959  203 2756   4 765 1987 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 496  25 471 5  19 435 12 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7  21  7 14    10 4 بشراء أسهم لحساب الموظفينالمشتقات المالية و حق اإلكتتاب 
AF8  361  59 302 35 8 22  237 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
B90  4681  469 - 5090 810 4500 492   30-    22- القيمة صافي 

            

م و 
صو

الخ
ي 
ت ف

غيرا
 الت
موع

مج
ي 
صاف

يمة
الق

 
 

An األصول الغير مالية          
An1 األصول الغير مالية المنتجة          

AN11 األصول الثابتة          
AN12 المخزونات          
AN13 الثمينة/ السلع القيمة          
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN21 الموارد الطبيعّية          
AN22  والتراخيصعقود البيع والشراء وعقود االيجار          
AN23  وأصول الشهرةاألصول المسّوقة          
AF 577  72 505 6 16 102 244 157 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 12  12       الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 100  2- 108 0 0 37 65 0 العملة والودائع 
AF3 139  23 116 0 0 45 64 7 سندات الدين 
AF4 82  35 47 6 11 9 0 21 القروض 
AF5 156  15 141 0 0 2 39 100 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 49  0 49 0 1 0 48 0 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7  14  3 11 0 0 0 8 3 الموظفينالمشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب 
AF8  25  14- 39 0 4 9 0 26 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
B10 428  12- 500 9 305 54- 4 836 القيمة  صافي مجموع التغيرات في 
B101 192  10- 202 1- 210 90- 5- 88 اإلدخار والتحويالت الرأسمالّية 
B102 10   10 0 1- 2- 1- 14 تغييرات أخرى في قيمة األصول 
B103  280  8- 288 10 96 38 10 134 األسميةمكاسب وخسائر االقتناء 
B103
1 

 198  10- 208 6 87 27 6 82 مكاسب وخسائر االقتناء المحايدة
B103
2 

 28  8 20 4 9 11 4 58 مكاسب وخسائر االقتناء الحقيقية

            

ّية 
يزان
الم

مّية
مو
الع

مية
ختا
ال

 

An األصول الغير مالية          
An1 األصول الغير مالية المنتجة          

AN1
1 

          األصول الثابتة
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AN1
2 

          المخزونات
AN1
3 

          الثمينة/ السلع القيمة
AN2 األصول الغير مالية والغير منتجة          
AN2
1 

          الموارد الطبيعّية
AN2
2 

          عقود البيع والشراء وعقود االيجار والتراخيص
AN2
3 

          وأصول الشهرةاألصول المسّوقة 
AF 9613  1346 8267 127 205 789 3768 3378 االلتزامات/ األصول المالية والخصوم 
AF1 782  782       الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة 
AF2 1687  114 1573 38 10 139 1346 40 العملة والودائع 
AF3 1527  100 1427 0 2 257 1117 51 سندات الدين 
AF4 1536  52 1484 49 180 377 0 918 القروض 
AF5 3115  218 2897 0 0 6 804 2087 الحصص وأسهم صناديق االستثمار/ الحقوق 
AF6 545  25 520 5 1 19 483 12 التأمينات والمعاشات التقاعدية وخطط الضمان الموحدة 
AF7 35  10 25 0 0 0 18 7 المشتقات المالية و حق اإلكتتاب بشراء أسهم لحساب الموظفين 
AF8  326  45 341 35 12 31 0 263 مدفوعة/ حسابات أخرى مستحقة 
B90  5103   -427   5590  819  4205  444 - 86 142 القيمة صافي   

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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التغيرات في نظام الحسابات : 3الملحق
 1993القومية من عام 

 :مقدمة  .أ
8665ّنظامّالحساباتّالقوميةّّحتفظاّ.4.3ّملحق

(ّ ّالقومية، ّالحسابات (8665ّنظام
األساسيّللنظامّالسابق،ّّباإلطارّالنظري

ّ ّالقومية ّالحسابات ّذلك3114ّنظام ومع
ّّتماشيا ّاإلحصائيةّمع ّاللجنة توصيات

ّ ّالمتحدة ّالحساباتّلألمم ّنظام ّفإن ،
ّ ّمعالج8665ّالقومية ّجديدةّيقدم ّات

ّقامتّ ّالتي ّاالقتصادية ّجوانب لجميع
ّأصبحتّّّ ّجوانب ّفي ّوتعمق ّ بالظهور،
ّوّ ّالتحليل ّاالهتمام ّمركز ّقوي بشكل
.ّتوضيحّإرشاديّلمديّواسعّمنّالمسائل

ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّالتغيرات جعلت
ّتطورّ ّمع ّتتواكب ّالحسابات القومية
ّطرقّ ّفي ّوالتقدم ّاالقتصادي المحيط

ّ.البحثّوحاجاتّالمستخدمين
ّّ–4.8ّملحق ّالقطاع ّإلى ّب ّالقطاعات ،ّّزفي

تتجمعّكلّالتغيراتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّمعّ
ّ ّفي ّقطاعات0ّبعضها ّالمعط. ّالوصف ّىيركز

ّالحساباتّّعلى ّنظام ّبين ّالرئيسية االختالفات
وّيتحاشى8665ّّونظامّالحسابات3114ّّّّةوميالق

ّالشامل ّالوصف ّالتغيراتّ. ّعن ّالنقاش ويشمل
ّبالفصل ّالمماثلة ّللفقرات ّخاصة ّمراجع .ّّأيضا،
ّ.وبالقطاعّزّتوجدّقائمةّمراجعةّبجميعّالتغييرات

ّ
إضافية للوحدات اإلحصائية و  تحديدات  .ب

 :مراجعة لتقسيمات القطاعات المؤسسية
بالنشاطات  التي تضطلع نتجةالوحدة الم .1

 منشأةأنها  علىيزها يالمساعدة لكي يتم تم
 في حاالت محددة ةمنفصل
 5.42إلى   5.41، الفقرة 5الفصل : المرجع
ّالحساباتّالقومي –4.3ّملحق بأنهّّّةيوصيّنظام

ّحالة ّّفي ّوحدة ّنشاط ّّتقومأن ّمساعدةبأنشطة
ّ ّفي ّإحصائيا ، ّالمنفصلةّّتلكملحوظة الحسابات

ّال ّإنّّابهّضطلعةمّلإلنتاج ّأو ّبالفعل، متاحة
ّ التيّّالمنشأةّعنوقعتّفيّمكانّمختلفّجغرافيا 

.ّمنفصلةّنشأةأنهاّمّعلىّميزتخدمها،ّفيجبّأنّت
المساعدة،ّّنشأةمثلّهذهّالمّعلىّتمييزهاعندماّيتمّ

الخاصّبهاّّوّّالرئيسييتمّتصنيفهاّتبعا ّلنشاطهاّ
ّ.ةمخرجاتّأوليّكإنتاجعاملّت

ّنشأةينبغيّأنُّيشَتقّقيمةّمخرجاتّالمّّ.4.3ملحق
ّفيّذلكّّعلىالفرعيةّ أساسّمجموعّالتكاليف،ّبما

ّالوحدة ّهذه ّبواسطة ّالمستخدم .ّتكاليفّرأسّالمال
كإستهالكّوسيطّعاملّمخرجاتّالوحدةّالفرعيةّتوّ

ّتخصيصّ ّوينبغي ّ ّتخدمها ّالتي للمؤسسات
ّ ّّعلىالمخرجات ّمؤشرّمسّنشآتالمهذه تخدمين

ّوالعمالة ّالمضافة ّوالقيمة ّالمخرجات ّمثل .ّمناسب
ّتّو ّالمخرجات ّتكونّّةسوقيّمخرجاتعتبر عندما

ّالمخرجاتّّالمؤسسة ّأو ّسوقية ّمنتجة األم
ّيرغّمخرجاتوّلإلستعمالّالنهائيّالخاصّالذاتيّ

ّتكلفةّرأسّالمالّّ.سوقية ّالسابقة، يجبّفيّالحالة
ّ.تتقديرّقيمةّالمخرجاأنّالّتدخلّفيّ

ّ.4.8ملحق ّالقوميّ ّالحسابات ّنظام ،3114ّّةفي
ّ ّالوحدة ّتعتبر ّدائما  ّ ّتقومّكانت ّالتي اإلنتاجية

ّفرعية ّالّبأنشطة ّمن ّمتكامل التيّّمنشأةكجزء
ّ.تخدمها

وحدات مؤسسية إال  مصطنعةال الفروعال تعتبر  .2
عن االقتصاد  ة فيهإذا اختلف االقتصاد المقيم

 .ماأل
 4.64إلى   4.62 ، الفقرة4الفصل : المرجع
ّّ.4.0ملحق ّالشركات الموصوفةّّالمساعدةسميت

ّ ّنظام ّالقوميةفي ّبالفروع3114ّّالحسابات
ّّالمصطنعة ّالقومية ّالحسابات ّنظام .8665ّفي

ّبالكاملّّمصطنعةالّالفروع ّمملوكة ّشركات هي
ّاألم ّالشركة ّّ بواسطة ّأنشأت ّخدماتّأو لتقديم

عة،ّّ،ّأوّشركاتّأخرىّمنّنفسّالمجمّوللشركةّاألم
حالةّّأوّالتقليلّمنّالخصومّفيتجنبّالضرائب،ّل

مزاياّتقنيةّأخرىّتحتّّعلىأوّللحصولّ,ّاإلفالس
فيّالتشريعاتّالضريبيةّأوّالتشريعاتّالمعمولّبهاّ

ّمعين ّبلد .ّ ّتعامل ّالمصطنعةال كوحداتّّالفروع
ّعنّ ّالمقيم ّاالقتصاد ّاختلف ّإذا ّإال مؤسسية

 .ماالقتصادّاأل
وحدة يعتبر مقيمة  لاالوحدة غير فرع  .3

 .مؤسسية
3.37ّ،ّالفقرة3ّالفصلّ:ّالمرجع
ّّ.4.7ملحق ّالحساباتّالقومية ّأوضح3114ّنظام

ّ ّفردية ّمؤسسة ّمعاملة ّينبغي ّوحدةّتأنه ملكها
ّمقيمةّنظريةّّةمؤسسةّوغيرّمقيم ّوهميةّ–كوحدة

ومثلّهذهّالوحداتّتعَرفّ.ّعّفيهفيّالبلدّالتيّتقّ–
و8665ّّأنهاّفرعّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّعلى

ّمؤسسية ّكوحدة ّتعامل ّالحساباتّ. يخصصّنظام
تمييزّّعلىساعدّيمعاييرّتوضيحيةّل8665ّالقوميةّ

ّ ّغير ّالوحدة ّالفروع ّمؤسسية، ّكوحدة ,ّعنييمقيمة
ّتشارك ّوّّّفيّعندما ّ ّالسلع ّمن ّمهم إنتاج

ّطّو ّلقترة ّوّّيلةالخدمات ّاألراضي ّتلك ّفي الزمن
ّعلى,ّإنّوجدت,ّلقانونّضريبةّالمخرجاتتخضعّ

ّ ّالذي ّفيهاالقتصاد ّّتقع ّكان ّلو منّّمعفياحتى
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالضرائب

 األقاليمقامة المشاريع متعددة اإلت .4
 4.13، الفقرة 4الفصل : المرجع
ّّ.4.5ملحق ّالقوميةنظام ّعلىّّالحسابات ينص
ّلتحديدّمبادئ ّاإلّتوجيهية متعددةّّللمؤسساتقامة
ّاألقاليم، أكثرّمنّّفيسلسلةّعملياتّّتعملالتيّّ

ّاقتصادي ّإقليم .ّ ّالمؤسساتّو ّتكونّهذه ّما وعادة
النقلّوّتشملّخطوطّّمشتركةّبأنشطةّعابرةّللحدود

ّالكهرومائيةالبحري ّالطاقة ّالطيران، ّشركات علىّ،
ّالحدودية ّّواألنهار ّاألنابيبّ ّخطوط ّو ّ الجسورّ،

وّعندماّالّ.ّّالبحرتحتّسطحّواألنفاقّّوكابالتّ
ّ ّالتعرف ّالممكن ّمن ّأوّّعلىيكون ّاألم الشركة

ّ ّالمستحسن ّفمن ّالمنفصلة، مجموعّّتوزيعالفروع
ّالشرك ّّاتعمليات ّاألقاليم ّاألقاليمّالمتعددة على
ّ.التيّتعملّفيها

ّالقوميةّّ.4.1ملحق ّالحسابات ّنظام ّيعطي لم
شركاتّمتعددةّللقامةّاإلّدلتحديتوجيهاتّصريحةّّ

ّ.األقاليم
 .ذات األغراض الخاصة ترف بهاالكيانات المع .5

، 4.58إلى  4.55، الفقرة 4الفصل : المرجع
 22.54 ىإل 22.51، الفقرة 22الفصل 
ّ 2008ّيوفرّنظامّالحساباتّالقوميةّ.4.36ملحق
ّأيّمعّعدمّوجودّالوحداتّبشأنّمعاملةّتإرشادا

ّّو ّموظف ّبدون ّوالوحداتاألصول ّالمالية، ّغير
ّكياناتّتعرف ّ ّالمتنوع ّألغراضّخاصةّبوصفها

(SPEs) وّّ.المركباتّذاتّاألغراضّالخاصةّأو
ّيوجد ّاألغراضّالخاصةّلّتعريفّموحدّال كيانات
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ّوجودّاخصائصهّبعضّولكن ّقليلّلها ،ّمادي
ّأخرىّدائماّترتبط ّبشركة ّوغالبا ّّما، ،ّفرعيةتكون

ّّو ّمن ّيكون ّما غيرّّآخرّإقليمّفيّالمقيمينغالبا
ّ.ّالشركةّاألمّإقامةّإقليم
ّمعّ.4.33ملحق ّالتعامل ّكوحدةّالوحدةّهذهّيتم

ّلّوّمؤسسية ّ ّلخصصت ّو فقاّّوّالصناعةقطاع
ّل ّلمّالرئيسينشاطها ّفيّما ّثالثّمنّواحدةّيقع

فروعّ (،ّّبّاألسيرةّوالمؤسساتّالمالية ((أ)فئاتّ
ّوحداتّّألغراضّخاصة وّ(،ج)مصطنعةّلشركات

ّ(الحكومةّمن
ّّ.4.38ملحق ّيعطيو ّّلم ّالقوميةنظام ّّالحسابات
ّلّتوجيهات3114ّ ّواضحة ّهذهّمعاملة مثل
ّ.الوحدات

 الشركاتالشركة القابضة المخصصة لقطاع  .6
 .المالية
 4.54، الفقرة 4الفصل : المرجع
ّالرابعةّمنّالتصنيفّّ.4.34ملحق ّالمنقحة النسخة

ّالموحد ّالدولي ّالصناعي ّّ ّالفئةّافكّالقسمفي
ّالشركات0386ّ ّكأحد ّالقابضة ّالشركة ّيصف ،

أيّبّتقومالتيّتملكّأصولّشركاتّفرعيةّوّلكنّالّ
.ّّفقطّخدماتّماليةّتنتجوحدةّكهذه،ّ.ّنشطةّإداريةأ

8665ّيوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّّوبناءّعليه،
ّالشركات ّّالقابضةّأن ّأن ّّتصنفينبغي فيّدائما 

ّكمّؤ ّوتعامل ّ ّالمالية ّالشركات ّماليةّقطاع سسات
ّ.شركاتّغيرّماليةّفروعهاحتىّولوّكانتّّأسيرة
ّالقوميةّّىوأوصّ.4.33ملحق ّالحسابات نظام
3114ّّ ّينبغي ّالقابضةّتصنيفبأنه فيّّالشركات

ّل ّالرئيسيّّيشكلّالذيّالمؤسسيقطاع النشاط
ّل ّلهامجموعة ّالتابعة ّكانتّّ.الشركات ّبالتالي و

ّيكونّمماليةّفقطّعندّشركاتينبغيّأنّتصنفّك ا
ّ.ّالنشاطّالرئيسيّهوّالنشاطّالمالي

يخصص المكتب الرئيسي للقطاع المؤسسي  .7
 لغالبية شركاتها الفرعية

 4.53، الفقرة 4الفصل : المرجع
ّمصطلحفيّبعضّاألحيانّّيستخدمّّ.4.38ملحق

المكتبّ"أنّّحيثّبطريقةّخطأّ "القابضةالشركةّ"
وّنشاطاتّالمكتبّالرئيسي،ّ.ّاألصحّهو "الرئيسي

ّ ّفي ّموضح ّهو ّالّيممّالقسمكما من7636ّّفئة
ّالصناعيّ ّالتصنيف ّمن ّالرابعة ّالمنقحة النسخة

وادارةّوحداتّّعلىشرافّّاإل،ّيشملّالدوليّالموحد
ّ ّللمؤسسة ّأخرى ّو ّبأعمال، التخطيطّّالقيام

المصيرية،ّوّّتوأخذّالقراراّّيالتنظيميّواإلستراتيج
ّال ّالعملياتّممارسة دارة ّوا  ّالعملية منّّاليوميةرقابة

ّوحداتّذاتّصلة ّخدماتّ. ّكهذه لذلكّتنتجّوحدة
غيرّماليةّأوّالماليةّتبعاّلنوعّالمخرجاتّللشركاتّ

بأنه8665ّّّيوصيّنظامّالحساباتّالقومية.ّالفرعية
ينبغيّتخصيصّّالمكتبّالرئيسيّلقطاعّالشركاتّ

ّ ّالغير ّجميعمالية ّيكن ّلم ّالشّما ّمعظم ركاتّأو
ّيتمّ ّالحالة ّهذه ّفي ّوالتي ّمالية، ّشركات الفرعية

فيّقطاعّّكخدماتّماليةّمساعدةباالتفاقّمعاملتهاّ
ّ.الشركاتّالمالية

ّّ.30ّ.4ملحق ّنظام ّيعطي ّالقوميةلم ّالحسابات
ّالمكتب3114ّّ ّمع ّللتعامل ّصريحة توجيهات
ّ.ّالرئيسي

  الهادفة للرب القطاع الفرعي للمؤسسات غير  .8
، 4.94،  4.35، الفقرات 4الفصل : المرجع
4.103 ،4.128 

نظامّالحساباتّالقوميةّّكماّهوّفي–.4.37ّملحق
ّ 2008ّنظامّالحساباتّالقوميةّيصنفّ،3114ّ

ّقطاعاتّىإلّغيرّالهادفةّللربحالمؤسساتّ
الوضعّالدافع،ّّوّبغضّالنظرّعن،ّمؤسسيةّمختلفة

دراكاّ .ّبهّأوّالعاملينالنشاطّّونوعّالضريبي ّوا 
ّمجموعةّكاملّفيّإعتبارّلالهتمامّالمتزايد

ّدورّعلىّكدليل ّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربح
نظامّالحساباتّالقوميةّ،ّفإنّّ" المدنيّالمجتمع"

ّغيرّالهادفةّللربحيوصيّبأنّالمؤسسات8665ّّ
يجبّأنّالحكومةّّأوالشركاتّّالتابعةّلقطاع

فيّقطاعاتّفرعيةّمحددةّبحيثّتوضحّمنفصلةّ
يصّالجداولّالتكميليةّوّنستمدّجميعّيمكنّتلخ
بشكلّمنفصلّبطريقةّغيرّالهادفةّللربحّاألنشطةّ

ّ.مباشرةّعندّاالقتضاء
 .موسع للخدمات الماليةالتعريف ال .9

، 6و الفصل  4.98، الفقرة 4الفصل : المرجع
 6.158الفقرة 
قدّّ 2008ّنظامّالحساباتّالقوميةّ.35ّّ.4ملحق

ّ ّتعريف ّنطاق ّأكثرّّالماليةّالخدماتوسع بشكل
ّأنّيضمنّل3114ّعامّّمماّكانتّعليهّفيّوضوحا

ّبخالفّخدماتالخدماتّالماليةّاألخرىّّفيّزيادةال
ّالماليةّّالماليةّالوساطة ّالمخاطر ّإدارة ّوخاصة  ،

ّالسيول ّةوتحويل ّالّوتشمل، ّخدماتّالخدمات مالية
ّ ّالتقديرّّوّالمراقبة ّومخاطر ّالسيولة، ومخاطر

ّ ّللخدمات ّوالكتابيةبالنسبة ّالتجارية ّ ويعطيّ.
ّ ّمت37ّالفصل ّّىإرشادات ّمنّّتحديدينبغي كال 

الخدماتّالماليةّالصريحةّوّالضمنية،ّبماّفيّذلكّ
ّوالتعاملّّعلىّهوامش ّاألجنبي ّبالنقد التعامل

ّ.باألوراقّالمالية
 

التقسيم الفرعي لقطاع الشركات المالية تم . .10
دمات ليعكس التطورات الجديدة في الخنعديله 
ّ.واألوراق المالية  ،واألسواق  ،المالية
 4.116  ىإل 4.98، الفقرة 4الفصل : المرجع
ّالقوميةّأدخل .31ّّ.4ملحق ّالحسابات ّنظام
ّمفصل8665ّ ّ ّللقطاعّقليالّ ّأكثرّتصنيف

ّمنّالماليةّشركاتال ّمزيد ّوتحسينّالمرونةّإلتاحة
ّمنّمعّاالتساق ّالنقديةّّنظمّغيرها اإلحصاءات
ّّمثلّوالمالية ّالدوليبّالخاصةتلك ّالنقد ّصندوق

ّالشركاتوّينقسمّقطاعّ.ّاألوروبيّوالبنكّالمركزي
ّ ّفروع ّتسع ّإلي ّفيّ)المالية ّخمسة ّيوجد وبالمقابل

تبعا ّلنشاطّالوحدةّّ(3114ّّالحساباتّالقوميةنظامّ
ّ ّسيولة ّو ّالسوق ّخصومهافي ّأوال ّ. ّهي ولفروع
ماّعداّّشركاتّقبولّالودائع:ّالبنكّالمركزي،ّثانياّ 

ّثالثاالبنكّالمركزي ،ّ ّرابعاّ صناديقّ: :ّسوقّالمال،
سوقّّبخالفّصناديقّاستثمارستثمارّاالصناديقّ

باستثناءّّالوسطاءّالماليونّاآلخرون:ّالمال،ّخامساّ 
ّ ّوصناديق ّ ّالتأمين ّالتقاعدية،ّالشركات معاشات

ّسادساّ  ّالمساعدة: ّالمالية ّسابعاّ الخدمات ،ّ:
ّال ّالمؤسسات ّّاألسيرةمالية ّثامناّ ّالمقرضونو ،ّ:

ّوتاسعاّ  ّالتأمين ّالمعاشاتّّ:شركات صناديق
ّ.ّالتقاعدية
ّفيّّ.86ّ.4ملحق ّالبلدان ّبين ّالكبير ّللتنوع نظرا 

ّتعريفّالنقود ّالحساباتّالقومية ّفإنّنظام ،8665ّ
ّ ّتعريفا  ّيتضمن ّللنقودال ّتصميمّ. ّتم ّذلك، ّمع و

ّليتوافقّ ّالمالية ّواألوراق ّ تصنيفّالشركاتّالمالية
ّسوقصناديقّ"ّوّألنّ.ّالنفودّالوطنيةمعّتعريفاتّ
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ّالمال "ّ ّأوّاحدّعلىُتميز ّإدراجها ّيمكن ّو ،
 .النحوّالمرغوبّفيهّعلىاستبعادهاّ

في نطاق المعامالت بما في  تحديدات أكثر .ج 
 ذلك حدود اإلنتاج

 .مساعدليست نشاط  التطويرالبحوث و  -1
  6.207، الفقرة 6الفصل : المرجع
ّ.83ّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام ّيتعامل ال

ّ ّالبحوثّوالتطويرّكنشاط8665ّّالقومية معّ
ّمساعد ُّشِرعّّ. ّإبداعي ّعمل ّوالتطوير البحث

أساسّمنهجيّلزيادةّمخزونّالمعرفة،ّبماّفيّ
ّوّ ّوالمجتمع، ّالثقافة ّاإلنسان، ّ ّمعرفة ذلك

ّاستخدامهّيمكن ّمن ّالمعرفة ّفيّمخزون ا
وّهذاّالّيتسعّليشملّ.ّّابتكارّتطبيقاتّجديدة

رأسّالمالّالبشريّكأصولّفيّنظامّالحساباتّ
ّالقومية ّال. ّتمييز ّينبغي ّأنه ّيوصى ّمنشأةو

ّ.المنفصلةّمنّالبحثّّوالتطويرّإنّأمكن
يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّّّ.88ّ.4ملحق
ّالبحث8665ّّ ّمخرجات ّتقييم ّينبغي أنه

ّال ّبأسعار ّشراؤهاوالتطوير ّتم ّإذا )ّّسوق
ّخارجية ّبمصادر ّاالستعانة ّ )ّ مجموعّبأو

ّّاإلنتاجتكاليفّ ّالي هامشّمناسبّباإلضافة
ّعلى ّبإنتاجها ّالقيام ّحالة ّفي ّالسعر ّفي

ّال ّخاصالحساب ّالبحثّّ. ّقيمة ّتقدر و
التيّتقومّبهاّالمؤسساتّوالمختبراتّوالتطويرّ

ّ ّالمتخصصة ّالتجارية بقيمةّّالبحثية
ّالّالمتحصالتّمن ّالمبيعات، عموالت،ّالعقود،

ّالمعتادةال ّبالطريقة ّوغيرها ّ ّرسوم البحثّ.
ّّو ّبهالتطوير ّتقوم ّالحكوميةّالتي ّالوحدات

ّالهادفةّللربحغيرّّالبحوثمعاهدّوالجامعاتّّو
،ّوينبغيّأنّغيرّسوقيّإنتاجّهووماّإلىّذلكّ

ّالتيّتكبدتهاّمجموعّالتكاليفّأساسّعلىّتقدر
ّ.المستخدمرأسّالمالّّعائدّباستثناء
ّالحساباتّالقوميةّّ.84ّ.4ملحق ّنظام ّأقر و
3114ّّ ّالتطوير ّ ّالبحثّ بهدفّّالتيّتتمأن

ّفوائدّ ّجني ّأو ّاإلنتاجية، ّأو ّالكفاءة تحسين
ومعّذلكّ،ّورغمّأنّهذهّ.ّأخرىّفيّالمستقبل

ّاالستثمارية،ّ ّاألنشطة ّطبيعة ّلها الخصائص
ّكان ّمنّّ ّكجزء ّوالتطوير ّالبحث يعامل

ّالوسي ّطاالستهالك ّالتوصية. ّبالرغم،ّوكانت ،
ّ ّكنشاط ّمعاملتها ّينبغي ّال ّمساعدأنه ولكنّّ

ّهذ ّتعريفّ ّكنشاطّّنشأةالمّهينبغي المنفصلة
ّ.ّثانوي

منقحة لحساب خدمات الطريقة ال -2
غير  بصورةالوساطة المالية المقاسة 

 مباشر
 ىإل 6.163، الفقرة 6الفصل : المرجع
6.165 

ّ
الطريقةّلحسابّخدماتّالوساطةّّ.83ّ.4ملحق

غيرّمباشرّوالمنقحة،ّّبصورةالماليةّالمقاسةّ
نطاقّواسع،ّتمّتنقيحهاّفيّّضوءّّعلىالمعروفةّ

.3114ّتنفيذّتوصياتّنظامّالحساباتّالقوميةّ
باالتفاقّأن8665ّّيوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّ

غيرّّبصورةيطبقّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّ
القروضّّوالودائعّّوفقطّعندماّّعلىمباشرّفقطّ

القروضّوالودائعّعنّطريقّمؤسساتّماليةّّقدمتُّ
يحسبّنظامّالحساباتّالقوميةّ.ّهافيأوّتودعّ

ّةمخرجاتّخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاس8665ّّ

وّّّّ(YL) القروضّّعلىغيرّمباشرةّّصورةب
(.rrّ)ّالمرجعيسعرّالباستخدامّ،  فقط(YDّالودائع

وّافتراضاّأنّهذهّالقروضّّوالودائعّتجذبّفوائدّ
التوالي،ّينبغيّحسابّخدماتّّعلىوّّعلبمعدلّ

غيرّمباشرةّطبقا ّّصورةبّةالوساطةّالماليةّالمقاس
 YL+(rr.rD)YD(rL.rr)...للمعادلةّاآلتيةّّ

وّيوضحّالطريقةّّالموصىّبهاّّّ.88ّ..4ملحق
لحساب8665ّّمنّقبلّنظامّّالحساباتّالقوميةّ
ّةغيرّمباشّرّبصورةخدماتّالوساطةّالماليةّالمقاسةّ

العديدّمنّالتغيراتّفيّتركيبةّنظامّالحساباتّ
بالنسبةّللوسطاءّالماليين،ّيتمّ.3114ّالقوميةّ

وليسّفقطّتلكّ تضمينّكلّالقروضّوّالودائع،ّّ
وينبغيّأنّالّ.ّالصناديقّالوسيطةّالمقدمةّمن

يعكسّّوعنصرّالخدمةّّّالسعرّالمرجعيعلىيحتويّ
.ّهيكلّالمخاطرّواالستحقاقّللودائعّّوالقروض

معدلّالسائدّلإلقراضّواالقتراضّبينّالربماّيكونّ
وّبالرغمّمنّ.ّمرجعيالبنوكّّخيارا ّمناسبّّكسعرّ

ّمرجعيةذلك،ّقدّيكونّهناكّحاجةّإلىّأسعارّ
لقروضّوالودائع،ّوّنوعّمنّالعملةّلكلّمختلفةّل

خاصة،ّعندماّيتعلقّاألمرّبمؤسسةّماليةّغيرّ
بالنسبةّللبنوكّداخلّاالقتصادّنفسه،ّيكونّ.ّّمقيمة

ةّالتيّتقدمّباإلقراضّهناكّالقليلّمنّالخدم
ّ..ّواالقتراضّبينّالبنوك

الحساباتّالقوميةّوّيوصيّنظامّّ.80ّ..4ملحق
تهالكّخدماتّأنهّينبغيّأنّتخصصّاس8665ّ

بينّّةغيرّمباشّرّبصورةالوساطةّالماليةّالمقاسةّ
المقرضينّباإلضافةّإليّ)ّالمستخدمينّ
ومعاملةّالمبالغّالمخصصةّإماّ(ّّالمقترضين

أوّكاستهالكّّالمؤسساتكاستهالكّوسيطّمنّقبلّ
ّ.نهائيّأوّصادرات

3114ّّّالحساباتّالقوميةنظامّّوّ.87ّ..4ملحق
ّبصورةيةّالمقاسةّخدماتّالوساطةّالماليحسبّ

بينّدخلّالملكيةّّأنهاّالفرقّعلىّةغيرّمباشّر
وّيستبعدّدخلّ.ّّالمقبوضّّوالفوائدّالمدفوعة

الملكيةّالمقبوضّذلكّالجزءّالقابلّلالستحقاقّمنّ
اعترفّنظامّالحساباتّ.ّاستثمارّاألموالّالخاصة

بأنهّفيّواقعّاألمرّقدّيكونّمنّّ 1993القوميةّّ
الصعبّالعثورّعلىّأيّطريقةّتخصيصّخدماتّ

بينّّةغيرّمباشّرّبصورةالوساطةّالماليةّالمقاسةّ
مختلفّالمستخدمين،ّوّبالتاليّقبلّأنّّقدّتفضلّ

التيّّالقاعدةبعضّالبلدانّاالستمرارّفيّاستخدامّ
ستهالكّوسيطّكابموجبهاّتخصصّالخدماتّكاملةّ

وتمتّإزالةّهذهّاإلمكانيةّفيّنظامّ.ّةلصناعةّوهمي
ّ.8665الحساباتّالقوميةّ

 توضي  مخرجات البنك المركزي -3
 ىإل 6.151، الفقرة 6الفصل : المرجع
 ىال 7.122، الفقرة 7، الفصل 6.156
7.126 

ّينتجهاّّ.85ّ.4ملحقّ ّالتي ّالخدمات ّتحديد يتم
ّوهيّ ّواسعة، ّمجموعات ّثالث ّفي ّالمركزي البنك

وّخدماتّّالنقديةةّوخدماتّالسياسةّالوساطةّالمالي
ّ ّالماليةّالشركاتّعلىاإلشراف .ّ ّنظامّيو وصي

مؤسسةّأنهّينبغيّتحديد8665ّّّالحساباتّالقومية
لوحداتّالبنكّالمركزيّالمسئولةّعنّإنتاجّمستقلةّ

النشاطّّىهذهّالخدماتّالمختلفةّعندماّيكونّمستّو
ّككل ّللحسابات ّمهم ّبينّ. ّالتمييز ّيسهل ّهذا و

.ّللبنكّالمركزيّةسوقيالاتّالسوقيةّوّغيرّالمخرج
وّخدماتّالوساطةّالماليةّتمثلّاإلنتاجّالسوقي،ّوّ
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ّ سوقيّّالتمثلّاإلنتاجّغيرّّالنقديةخدماتّالسياسة
ّ ّمثل ّالحدية ّالحاالت ّالتيّالو ّاإلشرافية خدمات

ّسوقيةّ ّغير ّأو ّسوقية ّكخدمات ّمعاملتها يمكن
ّ ّكانتّعلىاعتمادا ّإذا ّّما ّالصريحةالرسوم
ّهذهّّالمحصلة ّمثل ّأعداد ّتكاليف ّلتغطية تكفي

ّ.الخدماتّأمّال
ّالحساباتّالقوميةّّيقدمّ.81ّ.4ملحق 8665ّنظام
ّحيازةّّأنّاتإرشاد ّتعتبر ّالسوقية ّغير ّاألنشطة

ّمعّ ّالعامة ّالحكومة ّقبل ّمن ّجماعية خدمات
ّالحكومة،ّّقابلةمّتحويالت ّإلي ّالمركزي ّالبنك من

ّللح ّتكاليف ّصافي ّيوجد ّال ّلهذهّولذلك كومة
ّالخدمات ّتقدم. ّالسوقية أساسّّعلىّوالمخرجات

ّ ّ ّاالقتصادية ّالقطاعات ّلجميع ّمقابلّفردي في
ّ.عنّهذهّالخدماتّمدفوعات
يكونّفيهاّمعدلّالتيّحاالتّالوّفيّّ.46ّ.4ملحق

الفائدةّّالذيُّحددّمنّقبلّالبنكّالمركزيّعاليّجدا ّ
أوّّاتإدراجّإعانّبحيثّيعنيّذلكأوّمنخفضّجدا ّ

ّّائبضّر ّنظام ّيوصي ّالقوميةضمنية، ّالحسابات
8665ّّ ّصراحة ّتسجل ّأن ّينبغي ّكانتّأنه إذا
أوّالضرائبّّاتوّينبغيّأنّظهرّهذهّاإلعان.ّكبيرة

ّالحكومة ّمدفوعاتّبواسطة ّلكنّّكمقبوضاتّأو و
ّ ّمقابلمع ّالبنكّالمركزيّّتحويل ّإلي ّالحكومة من

وتحويلّمنّالبنكّالمركزيّّ،فيّحالةّوجودّضريبة
ّ.ّّلحكومةّفيّحالةّوجودّاإلعانةاليّا
ّّ.43ّ.4ملحق ّنظام ّأوصي ّالقوميةو ّالحسابات
3114ّّ ّالمركزية ّالبنوك ّخدمات ّتقاس ّ ّعلىأن

ّ ّالعموالت،ّّّالمتحصالتأساس ّالرسوم، من
ّ ّالمقاسة ّالمالية ّالوساطة ّغيروخدمات ّبصورة

ّمباشرة .ّ ّ ّالطريقة ّهذه ّإليّّيؤديتطبيق أحيان ا ّ ّإيجابية ّعاديةّأتقديرات ّوغير ّكبيرة ّسلبية و
ّللمخرجات .ّ ّالسبب، ّوّلهذا راجع3118ّّفيّالعام

المعني بالحسابات  بين األمانات الفريق العامل
ّالبنوكّّالقومية ّمخرجات ّلقياس التوصيات
ّالمركزية ّإليّ. ّكانّالنهجّالتقليديّيؤديّدائما  لوّ

ّ ّمالئمة، ّنتائجّغير ّخيارّفإن ّكأفضل ّقد، البلدان
ّتقيسّال ّفيّحالةّّبقيمةمخرجاتّثاني، التكلفةّكما

الرغمّمنّّعلىوّ.ّسوقيةّاألخرىالالمخرجاتّغيرّ
المعني بالحسابات  تبين األماناالفريق العامل أنّ

ّاآلثارّحولتوجيهاتّال لم يقدم المزيد من القومية
ّ ّّعلىالمترتبة ّعلىالتقييم ّأساسّالتكلفة ّقيدّعلى

المركزي،ّالتحويالتّاألخرىّالتيّيشتركّفيهاّالبنكّ
ّّو ّالمتحصالتمثلّمدفوعاتّالفائدة توضحّّّموّل.

ّالبنوكّ ّمخرجات ّتستخدم ّوحدات ّأو ّوحدة أي
ّ.المركزيةّّوبالتاليّقيمتها

تحسين قيد مخرجات خدمات التأمين  -3
 على غير الحياة

إلى  6.184، الفقرة 6الفصل : المرجع
، الفقرة 17،  الفصل 6.199و    6.190
 17.42 ىإل 17.13
منّالُمسلمّأنهّفيّحاالتّّ.48ّ.4ملحق

ّالكارثي ّنشاطّّةالخسائر ّمخرجات فإن
لوغاريتماتّأساسيةّّيقدرّبإستخدامالتأمينّ
ّ ّوفق ّالقومية ّالحسابات ،3114ّنظام

ّتوازن ّعلى ّالمنهجية األقساطّّوتركز
ّوالمطالباتّ ّّعلى) ،ّ(أساسّاالستحقاق

ّ ّللغاية ّمتقلبة ّتكون ّأن ّيمكن ّلوّتح) ي
ّسلبا .ّ ّيوصي( ّّولذلك الحساباتّنظام

ّحساب8665ّّّالقومية ّينبغي بأنه

ّ ّالمخرجات ّالحياةّتأمين ّغير ّعلى
ّ ّالباستخدام ّالمعدلةمطالبات قساطّاألّوّ

ّالمعدلة ّاألقساط ّومكمالت ّتطبيقّ. مع
ّاألقساطّ ّصافي ّفإن ّالطريقة، هذه

ّالمحصلة ّّ ّالمطالبات ليستّّالمعدلةو
ّ.لكلّفترةّبالضرورةّأنّتكونّمتساوية

ّالحساباتّّ.44ّ.4ملحق ّنظام ويوصي
8665ّّ ّمخرجاتّّمناهجبثالث لتقدير

ّال ّالحياةتأمين ّغير ّوهعلى ّ ّنهج"ّي،
ّو"التوقع ّالمحاسبةّنهج"، "ّ ّو ّنهج"،
ّالتكلفة ّتكرارّ". ّمن ّالتوقع ّطريقة تكون

ّشركاتّ ّتستخدمها ّالتي ّالمسبق النموذج
ّأقساطهم ّلتحديد ّالتامين أساسّّعلى,

ّّتوقعاتهم ّوتحديدّّتقبلفي المخاطر
ّ ّمنّّبعينّالمؤتمنّيأخذاألقساط، كال 

ّ ّللخسارة ّمطالبة)توقعاتهم ّ )ّ ّالدخل )ّو
هذاّالهامشّالمتوقعّّ(.ومكمالتهاقساطّاأل
(ّ ّزائد ّمكمالتّاألقساط ّمن المتوقع

ّالمتوقعةّاألقساط ّالمطالبات (ّناقص
يعطيّمقياسّلخدمةّالتأمينّأفضلّبكثيرّ

3114ّمنّطريقةّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ ّرجعيالمطبقة ّبأثر ّالناحيةّ. ومن

ّالمثالية ّالدقيقةّ: ّالبيانات ّاستخدام يمكن
ّكطريقةّ ّالتأمين ّشركات ّحسابات من
ّالتأمينّّ ّشركة ّمخرجات ّلتحديد للتوقع

ّ ّما ّنادر ّهذا ّيولكن المنظماتّتوفر
فيّغيابّمثلّهذهّالبيانات،ّ.ّاإلحصائية

ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام 8665ّتوصي
ّالنهجّ ّهذا تطبيقّتقنيةّإحصائيةّلمحاكاة

ّ ّاإلباستخدام ّّوحصائيات استخدامّالكلية،
ّ ّبالمطالباتّّالماضيةالبيانات للتنبؤ
ّ.المتوقعة

ّنهجّلذلكّبدالّ.43ّ.4ملحق ّيمكنّاستخدام ،
ّ ّالمخرجات ّحساب ّيتم ّحيث ّعلىالمحاسبة

ّالتاليال ّنحو ّاأل: ّالقساط ّزائدّالفعلية مكتسبة
ّناقص ّاألقساط ّالّمكمالت ّةمتكبدالمطالبات

ّالمطالباتّالمعدلةّّال ّتحديد ّحيثّيتم ،ّ معدلة
ّ ّالتغيراتّّالمستحقةّمطالباتالباستخدام زائد

ّالمخصصات ّمعادلة ّعلى ّطرأت ّإذاّالتي ،
ّ.والتغيراتّفيّاألرصدةّالمملوكةلزم،ّ
ّالمحاسبيةّّ.48ّ.4ملحق ّالبيانات ّكانت إذا

ّاإلحصائيةّ ّوالبيانات ّ ّمتوفرة، ّغير الالزمة
ّ ّباستخدام ّللسماح ّكافية ّليست نهجّالتاريخية

ّيمكنّّالتوقع ّالمخرجات، تأمينّالّتقديرلتقدير
بماّفيّ)ّكمجموعّالتكاليفّّّعلىّغيرّالحياة

ّرأسّ ّو ّالعمل ّتكاليف ّوسيطة، ّتكاليف ذلك
ّ".للربحّالعادي"ّباإلضافةّإلىّبدلّ(المال
ّاالستثنائية،ّّ.40ّ.4ملحق ّالكبيرة للمطالبات

ّ ّتلك ّمثل ّأعقاب ّتحدث ّيمكنّالتي الكوارث،
ّالمطالباتّكتحويال بدلّّتّرأسماليةأنّتسجل

ّ.المعتاد،ّتحويالتّجاريةمنّ
ّّ.47ّ.4ملحق ّالحسابات ّنظام 8665ّغير

ّ ّالمستحقةمصطلح ّّالمطالبات "ّ "ّإلى
ّ"ّ.المتكبدةّالمطالبات

تأمين مثل العامل إعادة التأمين ي -5
 مباشرال

،  و  6.200، الفقرة 6الفصل : المرجع
 17.65إلى  17.56، الفقرة 17الفصل 
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ّ
يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّّّ.45ّ.4ملحق
ّطريقة8665ّّ ّبنفس ّالتأمين ّإعادة بمعاملة

ّالمباشرأالت ّمين ّبينّ. ّالمعامالت ّتسجيل يتم
ّا عادة ّوا  ّالمباشر ّالتأمين لتأمينّشركات

ّ ّيحدثّّمعامالتكمجموعة ّوال ّتماما  منفصلة
بينّمعامالتّالتأمينّالمباشرّّتوحيدّأوّتجميع

ّّمصدرك ّللعمالء ّالتأمينية جهةّّمنللبوليصة
ّالتأمينّّالحائزين ّإعادة ّشركات ّمع للبوليصة
هاّأنّعلىوّتظهرّاألقساطّ.ّاألخرىّجهةمنّال
ّذلكّّتدفع ّوبعد ّالمباشر ّالتأمين ّلشركة أوال 
ّأقليدف ّقسط ّالتامينّع ّإعادة ّلشركة ويشارّ.

ّ ّّالتوحيدلعدم ّهذا ّمنّإلى ّإجمالي تسجيل
ّ.مينّالمباشرأجانبّشركةّالت

ّمنّّ.41ّ.4ملحق ّالمنتجة ّالخدمات وتعامل
قبلّشركةّإعادةّالتأمينّكاستهالكّالوسيطّمنّ

ّ.قبلّشركةّالتأمينّمباشرة
ّالقوميةّّ.36ّ.4ملحق ّالحسابات ّنظام في

1993ّ ّتوحيد، ّّمعامالتّيتم ّالإعادة ّ=تأمين
ّلمّ ّبحيث ّالمباشر ّالتأمين ّفي ّمثيالتها مع

ّ عادةّّالتمييزيظهر ّوا  ّالمباشر ّالتأمين بين ّ.التأمين
قيمة المخرجات لالستخدام النهائي  -6

الخاص عن طريق األ سر و الشركات 
 .ليشمل عائد لرأس المال

  6.125، الفقرة 6الفصل : المرجع
ّالحساّ.33ّ.4ملحق ّنظام باتّيوصي

ّ ّقيمة8665ّّالقومية ّتقدر ّعندما انه
ّوالخدماتّالمنتجةّمنّمخرجاتّال السلعّ

ّ ّالنهائي ّاألسرّلإلستخدام ّقبل من
والشركاتّ،ّفمنّالمناسبّأنّندرجّعائدّ
ّالتكاليفّ ّمجموع ّمن ّكجزء ّالمال رأس
ّلتقديرّ ّالطريقة ّهذه ّتستخدم عندما
ّالسوقّ ّأسعار ّغياب ّفي المخرجات

ّالمقارنة ينبغيّأنّنشملّّوّمعّذلك،ّال.
ّ ّعندما ّالمال ّلرأس اإلنتاجّّيتمعائد

ّطريقّ ّعن ّالخاص ّالنهائي لالستخدام
ّ.منتجينّغيرّسوقين

ّ.38ّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام ّيدرج لم
ّ 3114ّالقومية ّفيّّ ّالمال ّرأس عائد

ّمخرجاتّ ّالمنتجةّّالسلعتقدير والخدمات
ّوّ ّاألسر ّطريق ّعن ّالنهائي لالستخدام

ّتقد ّيتم ّعندما ّكمجموعّالشركات يرها
ّ.ّللتكاليف

األصول، و تكوين أصول المال،  توسيع مفاهيم .د
 .و استهالك رأس المال الثابت

 التغير في الملكية االقتصادية  -1
،  3.21، الفقرة 3الفصل : المرجع
، فقرة 10،  و الفصل 3.169، 3.26
10.5 
ّأمرّّ.34ّّ.4ملحق ّالملكية ّتغيير مبدأ

معامالتّالسلعّّقيدأساسيّلتحديدّتوقيتّ
ّالمالية ّواألصول ّوالخدمات ّيعكسّ. و

ّ ّاالقتصادية"مصطلح ّالملكية ّنحوّ" على
ّاالقتصاديةّ ّالحسابات ّواقع أفضل

ّقياسهاّاألساسية ّتحاول ّ ّالتي ّيأخذّ. و
فيّّالمزاياالملكيةّّاالقتصاديةّالمخاطرّّو

تغييرّال.ّاالعتبارّحيثّتكمنّالملكيةعينّ

ّاال ّالنظر ّوجهة ّمن ّالملكية قتصاديةّفي
ّزايا،يعنيّأنّيتمّنقلّجميعّالمخاطرّوالم

ّ.وحقوقّومسؤولياتّالملكية
 

4ّملحق ّالحساباتّّ–33ّ. ّنظام يعطي
ّ ّللتم8665ّالقومية ّبينّيتوجيهات يز

ّوّ ّاالقتصادية، ّلملكية ّو ّالقانونية الملكية
الميزانياتّفيّتوصيّبأنّتسجلّاألصولّ

ّاإلقتصادي ّالمالك ّأساس منّّبدالّعلى
ّالقانوني ّالمالك ّغيرّ. ّلألصول بالنسبة

ّالمالكّال ّليس ّو ّللمستخدم ّيجوز مالية،
ّلوّأنّ ّاقتصادية القانونيّأنّيكملّملكية

ّ ّوافق ّالقانوني ّالمالك للمستخدمّّهأنعلى
ّالناتجة ّالمزايا ّفي ّاستخدامّّالحق من
ّ ّاإلنتاج ّفي ّّواألصول ّمقابل ّتحملفي

ّعليها ّتنطوي ّالتي ّالمخاطر ّبالمثلّ. و
،ّهذهّالوحدةّيتغيرّتداولّالمنتجاتعندماّ

ّالتدمير،ّ التيّتفترضّالمخاطرّفيّحالة
ّوغيرها ّوالسرقة، ّالملكيةّّهوهذ. هي

ّاالقتصادية ّ .ّ ّتو ّالرتبط ّملكية معّأيضا
ّاألصولّ ّحالة ّفي ّخطر ّأنه افتراض

تغيرّّعلىّالقيدعندماّيعتمدّوقتّ.ّالمالية
ّينصّالملك ّلم ّما ّالمقصود، ّهو ّفهذا ية،
ّ.ذلكّعلى
ّ

ّ–38ّّ.4ملحق ّنظامّّ ّيعرف لم
.ّالملكيةّبوضوح3114ّالحساباتّالقوميةّ

ّالقانونية ّتعنيّالملكية ّما ّغالبا  ّوبدا ّ وّ:
ّعلىلكنّفيّبعضّالحاالتّكانتّتعتمدّ

مفهومّتغيرّفيّالملكيةّاالقتصاديةّعندماّ
ّ.حالهاّعلىتبقيّالملكيةّالقانونيةّ

ّ
حدود األصول لتشمل البحث  سيعتو  -2

 والتطوير 
 ىإل  10.103، فقرة 10الفصل : المرجع

10.105 
ّ

ّ–30ّّ.4ملحق ّالقطاعّّ ّفي ّلوحظ كما
جـ،ّالّيعاملّأنشطةّالبحثّّوالتطويرّفيّ

ّ ّالقومية ّالحسابات كأنشطة8665ّّنظام
وّينبغيّجعلّمخرجاتّالبحثّ.ّمساندة.

ّ ّمالية ّرأس ّوالتطوير ّالملكيةّ" منتجات
ّلفكريةا ّفيّبعضّالحاالتّالتيّمنّ" إال

ّينطويّ ّالنشاطّال ّأن ّعلىالواضح أيّّ
(ّّوبالتاليّالمالك)ّمنفعةّاقتصاديةّلمنتجها

وّ.ّفيّهذهّالحالةّيعاملّكاستهالكّوسيط
ّحدودّ ّفي ّوالتطوير ّالبحث ّإدراج مع

ّ ّاألصول ّفئة ّتختفي براءةّاألصول،
ّّاالختراع ّنظام ّالقوميةفي ّالحسابات
3114ّ ّأشكالّّوالتيّ ّمن ّكشكل تعامل

ّ ّغير ّمحلهاّالاألصول ّيحل ّو منتجة
ّ.البحثّوالتطويرّتحتّاألصولّالثابتة

ّ–4.37ّملحق ّمعّّ ّالتعامل ّأجل من
ّّهوالتطويرّبهذّالبحث الّبدّمنّالطريقة،
ّالقضاياّمعالجة ّمن ّالعديد ّهذهّ. وتشكل

ّالتطوير،ّّ ّمنّالبحثّو التدابيرّالمستمدة
ّّو ّالقياسية ّاألسعار ّالخدمةحياة مبادئّ.

ّ ّجنبا  ّمحددة، ّمعّإتوجيهية ّجنب لي
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ّّو ّالمنهجية ّالعمليةكتيبات ّيوفر، ّمما
ّ ّللعمل ّمفيدة ّالحلولّّعلىوسيلة تحقيق

مناسبّمنّالثقةّفيّّىالتيّتعطيّمستّو
ّ.تدابيرّالناتجةال
ّ

ّ.4.35ّملحق ّالبحّ ّأزالتّمعاملة ثّوقد
ّ ّوالتطوير ّمنتجة ّأصول نشاء عدمّوا 

ّّاإلتساق ّالحسافي ّالقوميةّنظام بات
3114ّّ ّمعاملة ّاإلختراعفي ّبراءات

ّمنتجة ّغير ّ،كأصول ّتعاملّّ ّ ولكن
ّالحقوقّ ّمحفوظة ّغير المدفوعات

ّ.للخدماتّكمدفوعات
ّالتصنيف المنق  لألصول -4

  3.30، 3.5، فقرة 3الفصل : المرجع
 10،  الفصل3.39إلي  3.37، 3.31 ىإل

 10.8فقرة 
ّ

ّ.4.31ّملحق ّتعريفّّ ّتنقيح ّتم قد
ّ ّاألصول ّنظام ّالقوميةفي ّالحسابات

8665ّ ،ّ ّالمخاطر،ّليشمل ّمثل قضايا
ّالبناءة ّوااللتزامات ّالواضحة، ّوالقيمة وّ.

ّ ّأوّمنفعةّتمثلّللقيمةّمخزنكّتعريفهاتم
ّللمالكّالتيّالمنافعّمنّسلسلة ّتتجمع

ّاستخدامهّأوّحيازتهّجراءّاالقتصادي
ّالزمنّمنّلفترةّللكيان ّعنّعبارةّوهو.
ّإلىّمحاسبيةّفترةّمنّقيمةّلترحيلّوسيلة
ّ.ّأخرىّمحاسبيةّفترة

ّ
ّ.86ّّ.4ملحق ّبتصنيفّّ ّيتعلق ّفيما و

،8665ّّنظامّالحساباتّالقوميةّفيّاألصول،ّ
ّفيّ ّاألول ّالمستوي ّفي ّتميز ّسابقتها، مثل

ّ ّاألصوللغير ّبين ّواألصولّالالتصنيف ّ مالية
ّيميزفيماّيتعلقّباألصولّغيرّمالية،ّ.ّالمالية

ّمنتجة ّوغير ّمنتجة ّأصول ّبين ّيعدّ. ّلم و
ّمنتجةّ ّغير ّأصول ّ ّمنتجة تصنيفّاألصول

ّ ّوغير ّالملموسة ّاألصول ّبين .ّملموسةاليميز
ّ ّغير ّاألصول ّنظامّالقسمت ّفي منتجة

ّفئاتّوّّعلى8665ّّالحساباتّالقومية ثالثة
ّالّ:هم ّطبيعية، ّّوموارد ّاإليجارّالعقود عقود

ّ ّبيع ّو ّشراء ّو ّاوالتراخيص، لتجاريةّالشهرة
ّ.واألصولّالتسويقية

ّاألصولّغيرّالماليةتصنفّّوّّ.83ّّ.4ملحق
علىّالنحوّ 2008ّفيّنظامّالحساباتّالقومية

ّ:التالي
ّ

 منتجةالصول األ
ّثابتةالصولّاألّّ

ّالمساكنّّّّّ
ّأخرىّالمنشآتمبانيّوّالّّّّّّ

ّسكنيةّالمبانيّغيرّالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّخرىاألتّآمنشالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّاألراضيّاتتحسينّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمعداتالالتّّّواآلّّّّّّّّ
ّمعداتّالنقلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّاالتصاالتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّتكنولوجيا معدات

ّولمعلومات
ّآالتّوّمعداتّأخرىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّمنظوماتّاألسلحة

 المفتلحةمواردّالبيولوجيةّالّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالحيوانية ّالثروة ّالمنتجةموارد
ّلمنتجاتّمتكررة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّو ّمحصول مواردّالشجر،
ّالمنتجةّلمنتجاتّمتكررةالنباتيةّ

ّّّّّّّّّّّ ّالملكية ّالغيرّّعلىتكاليفّنقل األصول
ّمنتجة

ّمنتجاتّالملكيةّالفكريةّّّّّّّّّ
ّالبحثّوالتطويرّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّمهاياستكشافّالمعادنّوّتقيّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوّقواعدّالبياناتّّالحاسوببرامجّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالحاسوببرامجّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّقواعدّالبياناتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوالفنيةّالترفية، ّاألدبية والمواد
ّاألصلية

ّلكيةّفكريةّأخرىمنتجاتّمّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمخزونات

ّموادّّولوازمّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّقيدّاإلنجازّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالبيولوجيةّالتقدم الموارد
ّالمفتلحةّقيدّاإلنجاز

ّقيدّاإلنجازأعمالّأخرىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالسلعّتامةّالصنعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالعسكريةالمخزوناتّ
ّسلعّمعدةّإلعادةّالبيعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالسلعّالنفيسةّّّّّّّّّّّ
ّالمعادنّواألحجارّالثمينةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالتحفّّوالقطعّالفنيةّاألخرىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالسلعّالنفيسةّاألخرىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 غير المنتجةاألصول ّّّ
ّطبيعيةالّالموارد     
ّاألرضّّّّّّّّّّّ

ّالمواردّالمعدنيةّوّالطاقةّّّّّّّّّ
ّالمفتلحةمواردّبيولوجيةّغيرّالّّّّّّّّّ
ّالمواردّالمائيةّّّّّّّّ
ّخرىاألطبيعيةّالمواردّالّّّّّّّّ

ّأطيافّالراديوّّّّّّّّّّّّّّ
ّأخرىّّّّّّّّّّّّّّ

ّالعقودّوعقودّاإليجارّوالتراخيصّّّّ
ّعقودّإيجارّتشغيليةّللسوقّّّّّّّّّّّّ
ّالستخدامّالمواردّالطبيعيةّتصاريحّّّّّّّّّّّّ
ّلممارسةّأنشطةّمحددةتصاريحّّّّّّّّّّّّّ
ّالسلعّعلىّالحصولّفيّالحقّّّّّّّّّّّّ
ّّحصريّأساسّعلىّالمستقبلّفيّوالخدمات

ّالشهرةّالتجاريةّواألصولّالتسويقية
ّفّ–88ّ.4ملحق ّاألصول ّتصنيف ّنظامّفي ي

،ّهناكّالعديدّمنّالتغيرات8665ّالحساباتّالقوميةّ
ّ.فئةّاألصولّالثابتةّنضم

،ّتمتّإضافةّمنشآتداخلّالمبانيّوّال -ّأ
ّاألراضي ّلتحسين ّفئة ّيستبدلّ. ّهذا و

ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي مصطلح
3114ّّ ّاألصولّ" ّفي ّكبيرة تحسينات
ّ ّالغير ّالمنتجةمالية ّغير تكاليفّّو".

جميعّاألراضيّستدرجّّعلىنقلّالملكيةّ
 .األراضيّعلىالتحسيناتّّضمن

والحاسوبّوّّتالمعلوماّأجهزةتمّإدراجّ -ّب
ّوالالسلكيةّ ّالسلكية ّاالتصاالت معدات

ّ ّواالتصاالت) ّالمعلومات ّ)تكنولوجيا
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ّمسم ّتحت ّجديدة اآلالتّّىكفئة
 ّ.والمعدات

ّّ.جـّّّّّّّ ّاإلعترافّبهانظم ّتم كأصولّّالتسليح
ّ.نفصلمنتجةّوتصنيفهاّبشكلّم

األصولّ"تمتّإعادةّتسميةّمصطلحّّّ.دّّّّّّّّّ
 منتجاتّالملكيةّالفكرية"كـّ "الثابتةّغيرّالملموسةّ

". ّ ّإدراجّكلمة ّالّ منتجات"يتم ّأنه ّيشمللنوضح
صولّغيرّاألّليستّمنحقوقّالطرفّالثالثّالتيّ

ّ.المنتجةّفيّنظامّالحساباتّالقومية
ّأدخلتّّ.هـّّّّّّّ ّقد ّوالتطوير ّالبحث ّمنتجات

ونتيجةّلذلكّلمّتعدّ.ّضمنّمنتجاتّالملكيةّالفكرية
تظهرّبراءةّاختراعّالكياناتّأنهاّأصولّغيرّمنتجةّ

ّ.وتندرجّفيّالبحثّوالتطوير
ّبندّ.وّّّّّّّ ّتسمية ّإعادة ّإستكشاف" تمت
ّوالتقييمّإستكشاف"كـّ "المعادن لتأكيدّلّ  المعادن
ّ.تفقّمعّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةتتغطيةّالعلىّأنّ
ّتعديلّبرامجّّ.زّّّّّّّ لتشملّقواعدّّالحاسوبتم

ّمكونا ّهي ّالبيانات ّوقواعد ّالبرمجيات ّتالبيانات؛
ّصغيرةّّّّّّّ

"ّمنتجاتّالملكيةّالفكريةّأخرى"ّمصطلحّّ.حّّّّّّ
 ".األصولّالثابتةّغيرّالملموسةّأخرى"تحلّمحلّّ

ّفيّالمخزوناتدّوكانّالتغييرّالوحيّ.84ّ.4ملحق
 .العسكريةّبشكلّمنفصلّإظهارّالمخزوناتّهوّ
ّّ

ّغيرّّ.83ّ.4ملحق ّاألصول ّفئة التغييراتّضمن
ّ:المنتجةّهيّعلىّالنحوّالتالي

ّ
ّ -ّأ ّتسمية ّإعادة ّالمنتجةّ"تم ّغير األصول

ّالملموسة ّالقوميةّ" ّالحسابات ّنظام في
 ".المواردّالطبيعية"بوصفها3114ّّ

ّالطبيعية -ّب ّالموارد ّأضيفت األخرىّّوقد
ّانقسمتّ ّقد ّو ّالراديو، ّأطياف مثل

ّ ّغيرّ"عنوان ّ ّالمنتجة ّغير األصول
ّ ّفرعيتين،ّ "الملموسة ّمجموعتين إلى

ّوالتراخيص" ّاإليجار ّوعقود وّ"العقود
ّ ّواألصولّ"أصول ّالتجارية الشهرة
 "التسويقية

ّ ّاإليجارّ. ّوعقود ّالعقود ّتقسيم تم
ّفرعية؛ّ ّفئات ّأربع ّإلى والتراخيص

تصاريحّ،ّّوليةّللسوقإيجارّتشغيعقودّ
ّ ّالطبيعية، ّالموارد تصارحّالستخدام

ّمحددة ّأنشطة ّفيّلممارسة ّوالحق ،
ّفيّ ّوالخدمات ّالسلع ّعلى الحصول

ّ.المستقبلّعلىّأساسّحصري
ّ ّتغيير.... الشهرةّّّالسابقةّالفئةّتم

األصولّّوسمّإلّالتيّتمّشراؤهاالتجارية
ّالتغييراتّمعّالتيّتمّشراؤهاّيةالتسويق

ّأدناهّالتغطيةّفي ّالمبين ّالنحو ّعلى
ّ.11ّالبندّفي

رأس  تكوينحدود األصول و  توسيع -4
المال اإلجمالي للحكومة لتشمل اإلنفاق 

 على منظومات األسلحة
، و  10.87، فقرة 10الفصل : المرجع

10.144   
األسلحةّّمنظوماتّ–88ّ.4ملحق

ّ ّتتألف ّالتي ّالعسكرية المركباتّمن
ّالحربيةّ ّالسفن ّمثل ّاألخرى والمعدات
ّالعسكريةّ ّوالطائرات والغواصات

والدباباتّوناقالتّالصواريخّوالقاذفاتّ
ّبشكلّ ّذلك ّوتستخدم ّذلك، ّالي وما
مستمرّفيّإنتاجّخدماتّالدفاع،ّحتىّ
ّفيّزمنّالسلمّهوّ لوّكانّاستخدامها

ّ ّنظامّّ.الردعّبغرضببساطة يوصيّ
،ّبأنهّينبغي8665ّّالحساباتّالقوميةّ

ّاألسلحةّ ّمنظومات ّتصنف أن
ّ ّثابتة ّكأصول ّالعسكرية ينبغيّحيث

ّتصنيفّمنظوماتّاألسلحةّ ّيستند أن
ّنفسّ ّعلى ّثابتة ّكأصول العسكرية

ّلأل ّبالنسبة الثابتةّّصولالمعايير
ّالتيّ ّاألصول ّأن ّأي األخرى،

ّباستمرار،ّّوتستخدم ّأو ّوتكرارا ، مرارا
ّسنةّ ّمن ّألكثر ّاإلنتاج ّعمليات في

 .احدةّو
واحدّ،ّمثلّالستخدامّاالذاتّّوالبنودّ–80ّ.4ملحق

ّّو ّصواريخ ّّوالذخيرة ّالتيّالقنابل ّوغيرها، صواريخ
ّأو ّأسلحة ّّتوصل ّاألسلحة تعاملّمنظومات

ّبعضّك ّتكون ّقد ّذلك، ّومع ّعسكرية مخزونات
ذاتّاالستخدامّالواحد،ّمثلّأنواعّمعينةّمنّّالبنود

الصواريخّالباليستيةّذاتّالقدرةّالتدميريةّالعالية،ّقدّ
ّوبالتاليّ ّالمعتدين، ّللردعّضد ّمستمرة ّخدمة توفر

ّ.تلبيّالمعاييرّالعامةّللتصنيفّواألصولّالثابتة
ّالحساباتّّ–87ّ.4ملحق ّنظام ّفي ّورد ّلما خالفا

ّ 3114ّالقومية ّتفصل ّتعد ّلم مخزوناتّال،
خرىّمنّنفسّالنوعّاألمخزوناتّالّعنستراتيجيةّاإل

 .منّالمنتجات
يعاملّنظامّالحساباتّالقوميةّّّ –88ّ.4ملحق

فقطّتلكّالنفقاتّمنّقبلّالجيشّعلىّّ 1993
األصولّالثابتةّمنّالنوعّالذيّيمكنّاستخدامهّ
ألغراضّمدنيةّاإلنتاجّعلىّأنهاّإجماليّتكوينّ

وّمنّناحيةّأخرى،ّاألسلحةّّ.رأسّالمالّالثابت
العسكرية،ّوالمركباتّوالمعداتّالتيّهدفهاّالوحيدّ

أوّتسليمّهذهّاألسلحة،ّلمّيعاملواّّطالقهوّإ
كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابتّولكنّكاستهالكّ

ّ.الوسيط
" حاسوببرامج ال"تعديل فئة أصول  -5

 قواعد البياناتلتشمل 
، و 10.110، فقرة 10الفصل : المرجع

10.114 
 

برامجّ"لّّوتمّتعديلّفئةّاألصّّ .81ّ.4ملحق
3114ّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ"ّالحاسوب

لتشملّقواعدّالبياناتّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
برامجّالحاسوبّوّقواعدّالبياناتّ"ّلتكون8665ّّ

"ّوّ"ّحاسوببرامجّال"معّمزيدّمنّالفصلّبينّ"
ّ".قواعدّالبيانات

يعطيّنظامّالحساباتّالقوميةّّّ.06ّ.4ملحق
توجيهاتّواضحةّلتقييمّبرامجّالحاسوبّ 2008ّ

وقواعدّالبياناتّالتيّتمّشراؤهاّمنّالسوقّأوّ
وينبغيّأنّتقيمّقيمةّبرامجّّ.داخلياتحسينهاّ

الحاسوبّوقواعدّالبياناتّالتيّتمّشراؤهاّفيّالسوقّ
بأسعارّالمشترين،ّفيّحينّينبغيّتقييمّتلكّالتيّ

فيّأسعارهاّاألساسيةّالمقدرةّأوّّياداخلحسنتّّ
بماّفيّذلكّعائدّرأسّالمالّ) تكاليفّاإلنتاجب

إذاّكانّالّيمكنّتقديرّ (ّالسوقيينبالنسبةّللمنتجينّ
ّ.السعرّاألساسي
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وصيّّنظامّالحساباتّالقوميةّّيّّّ.03ّ.4ملحق
المحملةّّمعاملةّكافةّبقواعدّالبياناتبّ 2008
ثرّمنّعامّواحدّمعّالعمرّاإلنتاجيّألكّببيانات

وينبغيّأنّتدرجّكلّمنّقواعدّّ.كأصولّثابتة
خاصّوّالحسابّالالبياناتّالتيّتمّإنشاؤهاّعلىّ

ّ.تلكّالمعروضةّللبيعّإذاّكانتّتلبيّذلكّالمعيار
وتمّاالعترافّّبقواعدّالبياناتّّّّ–08ّّ.4ملحق

كأصولّّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّّ الكبيرةّفقطّ"
3114.ّ
أنها  علىألصول والنسخ تم االعتراف با -6

 .منتجات متميزة
، و 10.100، فقرة 10الفصل : المرجع .

10.101 
 

نظامّالحساباتّالقوميةّّىأعطّّّ–04ّّ.4ملحق
توجيهاتّبشأنّمعاملةّأصولّونسخّّ 2008

ّوصييّوّ.منتجاتّالملكيةّالفكريةّكمنتجاتّمتميزة
أنّتستخدمّفيّّالمتوقعإذاّتمّبيعّنسخةّمنّّبأنه

اإلنتاجّألكثرّمنّسنةّفينبغيّأنّتعاملّعلىّأنهاّ
توفيرّنسخةّبموجبّترخيصّّّ.أصولّثابتة

لالستخدام،ّينبغيّأنّتعاملّأيضاّّعلىّأنهاّأحدّ
األصولّالثابتةّإذاّكانّسيتمّاستخدامهاّفيّاإلنتاجّ

ّّيتحمللفترةّتزيدّعلىّعامّواحدّوالمرخصّلهّ
ّ.ةجميعّمخاطرّوعوائدّالملكي

ّّ–03ّّ.4ملحق ّتم ّترخيصّّحيازةلو ّمع نسخة
ّسنواتّوتمّ ّلعدة ّبعقد لالستخدامّمعّالدفعّالمنتظم

ّ ّاقتصاديةّّعلىالحكم ّأنّيملكّملكية المرخصّله
ّألحدّ ّكاقتناء ّذلك ّيعتبر ّأن ّفينبغي للنسخة،

ّاألصول ّترخيصّ. ّلشراء ّالمنتظم ّالدفع ّتم إذا
املّلالستخدامّبدونّعقدّطويلّاألمد،ّفينبغيّأنّتع

ّ ّخدمةّّعلىالمدفوعات ّلشراء ّمدفوعات أنها
ّ.ّاستخدامّالنسخة

كبيرةّّّةإذاّكانّهناكّدفعةّأوليّ–08ّّ.4ملحق
تليهاّسلسلةّمنّالدفعاتّأصغرّفيّالسنواتّ
المقبلة،ّفيجبّأنّيتمّتسجيلّالدفعةّاألولىّ

كإجماليّتكوينّرأسّالمالّالثابت،ّوينبغيّّأنّ
 .لخدمةّتعاملّّالدفعاتّالالحقةّكمدفوعات

إذاّكانّالترخيصّيسمحّللمرخصّّ–00ّّ.4ملحق
ّبا ّفيّوقتّّستنساخله ّ ّالمسؤولية ّوتحمل األصل

ّفذلكّ ّالنسخ، ّهذه ّوصيانة ّوتوزيع ّدعم الحقّعن
يتمّوصفهّعلىّأنهّترخيصّإلعادةّاإلنتاجّّوينبغيّ
ّوحدةّ ّإلى ّاألصل ّلكل ّأو ّمن ّلجزء ّكبيع اعتباره

 .تملكّترخيصّإلعادةّإنتاج
يعطيّنظامّالحساباتّالقوميةّّملّ–07ّّ.4ملحقّّ

ّو3114ّّ ّاألصول ّمعاملة ّبشأن ّتوجيهات أي
ّ.النسخّّكمنتجاتّمتميزة

 تقديم مفهوم خدمات رأس المال -7
  20الفصل  : المرجع

ّ.05ّّ.4ملحق ّالرأسماليةّّ ّالخدمات أدرجت
ّ ّفي ّالمستخدمة ّالسوقاإللألصول ضمنّّينتاج
ّ ّ ّالقومية ّالحسابات ّل3114ّنظام ّتحددّولكنها م

ّمنفصل ّّ.بشكل ّألهمية لقياسّّتحديدهاونظرا
ّ ّالتحليلاإلنتاجية ّمن ّفصلّوغيرها ّإضافة ّتمت ،

لشرحّدورّّ 2008جديدّفيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّالحسابات ّفي ّوظهورها ّالمال ّرأس ّخدمات وّ.

ّللمنتجينّ ّتكميلي ّجدول ّفي ّتفاصيل ّتقديم يمكن
ّأوجالسوقيين ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّليجلب هّ،

ّفيّ ّاألخيرة ّالعقود ّفي ّالبحوث ّمجال ّفي التقدم

ّتلبيةّ ّعلى ّوالمساعدة ّواإلنتاجية ّالنمو مجاالت
ّ.االحتياجاتّالتحليليةّللعديدّمنّالمستخدمين

 معاملة تكاليف نقل الملكية توضي  -8
 ىإل 10.48، فقرة 10الفصل : المرجع
والفقرات  10.97، و فقرة 10.52

 10.162ى إل 10.158
ّ.01ّّ.4ملحق ّالحساباتّالقوميةّّ ّنظام الّيزالّ

ّرأسّ 2008ّ ّكتكوين ّالملكية ّنقل ّتكاليف يعامل
3114ّالمالّالثابت،ّّمثلّنظامّالحساباتّالقوميةّ

حيازةّّعلىينبغيّأنّتشطبّتكاليفّنقلّالملكيةّّ.
ّ ّخالل ّالاألصول ّالفترة ّأن ّ ّفيها ّفيّمتوقع تبقى

ّّحوزة ّعلى ّوليس ّاألصول ّحياةّالمشتري كامل
ّالقوميةّ)ّاألصل ّالحسابات ّنظام ّفي ّأوصى كما
ّالملكيةّّ.(1993 ّنقل ّتكاليف ّشطب ّأيضا  يجب

ّحيازّ ّفتالة ّخالل ّاألصل ّمن ّالتخلص على
وصيةّربماّيكونّمنّالصعبّتتمييزّهذهّال.ّاألصل
ّوّ تنفيذها ّكافية، ّبيانات ّهناك ّيكون ّال عندما

ّ ّالقومية ّلحسابات ّنظام هذهّّبأن8665ّيوصي
تكوينّراسّّيجمالإكّتقيدّالتكاليفّيجيّأنّتظلّ

ّمالّ ّرأس ّكاستهالك ّيشطب ّلكن ّو ّثابت مالي
ّ ّالحيازةثابتّفي ّسنة .ّ ّندرج ّأن ّينبغي تكاليفّو
ّالتركيب ّعندماّّ ّالملكية ّتكاليفّنقل ّفي ّ زالتها ّالفاتورةعلىوا  ّعلى ّمنفصلة ّالمشتريّّتكون وبسعر
ّّ.لألصل
ّ.76ّّ.4ملحق ّ ّالتكاليفّّ ّتشطب ّأن ينبغي

خاللّ(ّالتفكيكسبيلّالمثالّتكاليفّّعلى)ّّنهائيةال
ّعددّ ّعن ّالنظر ّبغض ّباكلمه، ّاألصل عمر

فيّالواقع،ّقدّيكونّ.ّّالمالكينّخاللّعمرّاألصل
ّ ّبالتكاليف ّالتنبؤ ّالصعب ّالنهائيةمن ّشطبّ. يتم

ّالثابتّ ّالمال ّرأس ّاستهالك ّتشملها ّال ّكمية أي
ّتكبدهاّ ّيتم ّالذي ّالوقت ّفي ّاألصل ّعمر خالل

ّ.كّرأسّالمالّالثابتتكاليفّكاستهالك
ّ.73ّّ.4ملحق ّ ّالقوميةّّ ّالحسابات ّنظام في
ّلتكاليفّنقلّالملكيةشطبّ،ّتمّالتوصيةّب3114ّ

إذاّتمّبيعّّ.األصلّحياةامتالكّاألصولّعلىّمدىّ
ّنقلّ ّتكاليف ّباقي ّفإن ّحياته، ّنهاية ّقبل األصول

ّامتالكها ّعلى ّبالفعلالملكية ّتشطب ّلم تمّّالتي
ّ ّفي ّشطبها ّحجمّالتغييراحساب ّفي ّاألخرى ت

ّ.األصول
لمّيكنّّنظامّالحساباتّالقوميةّّّّ.78ّّ.4ملحق
ّ.تكاليفّالنهائيةالواضحّّبشأنّمعاملة3114ّّ
 استكشاف المعادن وتقيمها -9

 ىإل 10.106، فقرة 10الفصل : المرجع
10.108  

يحافظّّنظامّالحساباتّّّ.74ّّ.4ملحق
علىّالتمييزّبينّفعلّالتنقيبّعنّّ 2008القومية

تعاملّعلىّأنهاّأحدّاألصولّ)المواردّالمعدنيةّ
تعاملّعلىّأنهاّ)والمواردّالمعدنيةّنفسهاّ (المنتجة

كماّتمتّإعادةّتسميةّّ.(منتجةأصولّغيرّ
ّإستكشاف"إليّّ "المعادنّإستكشاف"مصطلحّ

لتتناسبّمعّمصطلحّيستخدمّ " المعادنّوّتقيمها
ّ.ّحاسبةّالدولية،ّوحددّوفقاّلذلكفيّمعاييرّالم

ّ
ّ.73ّّ.4ملحق ّالقوميةّّ ّالحسابات ّنظام ّ يعطي

المعادنّّإسكشافينبغيّأنّّنهالتوجيهاتّيأ 2008ّ
بأسعارّالسوقّإذاّتمّشراؤهاّيجبّأنّيقيمّوتقييمهاّ

ّ ّالتكاليفّزائد ّمجموع ّفي ّفيّّّهامشّأو مناسب
ّ.األسعارّفيّحالةّالقيامّبهاّعلىّحسابّالخاص
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ّ.78ّّ.4ملحق ّالقوميةّّ ّالحسابات ّنظام يعترف
8665ّ ّبسببّّ ّأنه ّتوفر ّالسوقّللمواردّندرة سعر

ّفإنّالتقييمّاالفتراضيّهيّالقيمةّالحاليةّ المعدنية،
ّ.لريعّالمواردفيّالمستقبلّّ(العائد)ّلإليرادات

ّ.70ّّ.4ملحق ّالمدفوعاتّمنّّ ّتظهر ّأن ينبغي
ا ّلحصةّمقابالالمستخرجّإلىّمالكّالمواردّالمعدنيةّ

ّمن ّريع ّكدخل ّبأنهاّّملكيةالموارد ّوصفها ّلو حتى
ّحساباتّ ّفي ّالنحو ّهذا ّعلى ّوتعامل ضرائب

ّ.الحكومةّنفسها
ّ.77ّّ.4ملحق ّالقوميةّّّ ّالحسابات ّنظام وأوصى
المالكّالقانونيّفيّحالةّوجودّعقدّمنّأنه3114ّّ

ّ ّاالستخراج، ّأخرىّإلجراء ّوحدة ّمع ّ فإنّللمعادن
ّتظهر ّتزال ّال ّللمالكّفيّالموارد ّالعمومية الميزانية

ّ ّيدفعهاالقانوني ّالتي ّإلىّّوالمدفوعات المستخرج
ّ.دخلّملكيةالمالكّتعاملّعلىّأنهاّ

 األراضي  اتتحسين -10
 10.81 ىإل 10.79، فقرة 10الفصل : المرجع

الّتزالّتعاملّالتحسيناتّّّ.75ّّ.4ملحق
ّتكوينّ ّإجمالي ّأنها ّعلى ّاألراضي على

يوصيّنظامّالحساباتّّ.رأسّالمالّالثابت
معاملةّّالتحسيناتّعلىّّ 2008القوميةّ

األراضيّكفئةّمتميزةّمنّاألصولّالثابتةّ
ّالمنتجة ّاألراضيّغير ّكانّّأصول كما

ّقبلّالتحسين وفيّالحاالتّالتيّّ.موجودا
ليسّمنّالممكنّالفصلّبينّقيمةّاألرضّ

ّالتحس ّالتحسينات،ّيقبل ّتلك ّقيمة ّو ن
ّالتيّفينبغيّتخصيصّاألرضّإلىّ الفئة
ّالقيمة ّمن ّاألكبر ّالجزء ّّستدرجّ.تمثل

ّاألراضيّجميعّعلىّالملكيةّنقلّتكاليف
ّ.األراضيّاتتحسينّمعّ
ّ

ّ.71ّّ.4ملحق ّنظامّّ ّ ّ وسجلت
التحسيناتّعلى3114ّّالحساباتّالقوميةّ

األراضيّكإجماليّتكوينّرأسّمالّثابت،ّ
ّهذهّ ّالعمومية ّالميزانية ّفي ولكن

ّ.األرضّنفسهاالتحسيناتّشملتّمعّ
الشهرة التجارية واألصول  -11

 التسويقية
 ىإل 10.196، فقرة 10الفصل : المرجع

10.199 
 

ّ.56ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام أعاد
ّ ّلعام الشهرةّ"ّ تسمية8665ّالقومية

ّالمشتراة ّّالتجارية ّالتجاريةّ"،ال الشهرة
ّ ّالتسويقيةالمشتراة ّ."واألصول ّتزالّّّ ال
ّّالشهرة ّالمشتراة صولّاألّوالتجارية
ّغيرّّيةالتسويق ّأصول ّأنها ّعلى تعامل

ّفيّ ّأعلى ّمستوى ّفي ّكان ن ّوا  ّالحساباتّالمنتجة، ّنظام ّ ّمن ّالهرمي التسلسل
،ّوتحديداّفيّنفسّمستوى3114ّالقوميةّ

ّّو ّالطبيعية ّاإليجارّّالعقودالموارد وعقود
ّ.والتراخيص

ّ
ّ.53ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام في

ّ ّالشهرةُّسجلّ،3114القومية ت
ولهذاّ.ّمنّالمؤسسةّهفقطّبعدّتوليالتجارية

الشهرةّالتجاريةّ" السببّفقدّوصفتّبأنها
ّالمشتراة ّ"المشتراة .ّ ّيتم الشهرةّّذكرلم

ّآخرّالتجارية ّسياق ّأي ّفي ّ يعترفّ.
ّ ّالحساباتّالقومية بأنّهذاّّ 2008نظام

ّاألصولّ ّالواقع ّفي ّيشمل ّقد االختالف
ّّو ّاإلدارية ّالبيانات ّ ّوقوائمّمثل الشعارات

ّوصفهاّ ّتم ّالتي ّذلك ّإلي ّوما العمالء
ّباسم ّالتسويقاأل" مجتمعة ّ"يةصول وّ.

ّ ّبيع ّيجوز ّاستثنائية، صولّاألبصورة
ّوبشكلّّيةالتسويق ّفردي ّبشكل المحددة

بأكملهاّفيّهذهّحالةّّّالشركةمنفصلّعنّ
ّهذاّ ّتحت ّبيعها ّيسجل ّأن ّأيضا ينبغي

ّ.البند
ّ.58ّّ.4ملحق ّالحسايّ باتّوصيّنظام

نهجّمتسقّلحسابّبإتباعّّ 2008القوميةّ
واألصولّالمشتراةّّالشهرةّالتجاريةّ"قيمةّ

ّ"التسويقية ّالمدفوعةّّالفائضّفي، القيمة
ّ ّالللمؤسسة ّعاملة ّأصولهاّعن مجموع

،ّوّكلّبندّمطروحاّمنهاّمجموعّالخصوم
بنودّالتيّتمّتحديدهاّبشكلّمنفصلّالمنّ

ّسواء ّقيمتها ّعن ّالنظر كانّّوبغض
ّأوّغيرّمدرجة ّمدرجة ّالكيانّهيّشركة

ّ.فرديةّشركةأوّّشركة،ّشبةّفيّالبورصة
ّ

ّ.54ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام في
ّ ّلعام 3114ّّالقومية ّحساب ّتم الشهرةّ،

ّالمشتراة ّاستنادا ّّالتجارية ّمختلف بشكل
ّكانتّشركةّ ّ ّكانتّاألعمال ّإذا ّما إلى

ّشركة ّأو ّفردية ّلمؤسسة ّلشركةّ. بالنسبة
ّ ّمؤسسة ّاستمدت ّوقد الشهرةّالفردية،

كفائضّمنّسعرّالشراءّّالتجاريةّالمشتراة
ّ ّاألصول ّعلى ّوالمحددة بشكلّالمقيمة

ّ وّّ.الخصومّهامنّمطروحاّ منفصل
ّالفرقّ ّبأنه ّوصفها ّتم ّللشركات بالنسبة
ّوسعرّ ّالبيع ّقبل ّفورا  ّالسهم ّسعر بين
ّفيّ ّمضروبا ّالواحد، ّللسهم ّالفعلي البيع

ّ ّاألسهم ّتفرقّ.عدد ّالشركاتّّةدون بين
ّ ّفي ّالمدرجة ّوغير ّإحتسابالمدرجة

ّ.ّالشهرةّالتجاريةّالمشتراة
الموارد المائية تعامل كأصول  -12

 في بعض الحاالت
  10.184، فقرة 10الفصل : المرجع

 
ّ.53ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام في

المواردّ،ّتمّتوسيعّتعريفّ 2008القوميةّ
ّوالبحيراتّّالمائية ّاألنهار ليغطي

ّّوالخزانات والتجميعاتّاالصطناعية
ّاألخرى ّطبقاتّّالسطحية ّإلى باإلضافة

ّالمياهّ ّموارد ّمن ّوغيرها ّالجوفية المياه
ّّ.الجوفية ّالمياهّتو ّموارد ّمن تألف

ّالمستخدمةّ ّالجوفية ّوالمياه السطحية
ّإلىّ ّيؤدي ّندرتها ّأن ّإلىّحد لالستخراج

ّأوّ ّحقوقّالملكية ،ّحقوقّاإلستخدامإنفاذ
ّ.السيطرةّاالقتصاديةقياسّوتقييمّالسوقّّو

وصيّنظامّالحساباتّيّّّ.58ّّ.4ملحق
ّ ّحيثّّ 2008القومية ّمن ّينبغي بأنه
ّتقي ّبطريقةّيالمبدأ ّالمائية ّالمسطحات م

ّمعّ ّولكن ّالمعدنية ّالموارد ّلتقييم موازية
شارةّإلىّأنّبدائلّأكثرّواقعيةّقدّيكونّاإل
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ّاستخدام ّالضروري ّالتقديراتّّهامن مثل
ّ.حةاإلتاعلىّأساسّرسومّ

إستهالك رأس المال الثابت ي -13
يقاس على أساس متوسط األسعار للفترة 
بالنسبة لرقم قياسي نوعي ثابت لألصل 

 المعني
  10.156، فقرة 10الفصل : المرجع
ّ.50ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ يوصيّنظام

ّ ّرأسّّ 2008القومية ّاستهالك قياس
ّاألسعارّّالمالّالثابتّعندّمتوسطّ

ظامّالحساباتّنعطيّمّيلّّ.57ّّ.4ملحق
توجيهاتّحولّماّإذاّكان3114ّّّالقوميةّ

ّرأسّ ّاستهالك ّلقياس ّاألسعار استخدام
ّتت ّأن ّينبغي ّالثابت المستوىّبّعلقالمال

ّأنّ ّينبغي ّكان ّإذا ّما ّأو ّلألسعار العام
ّ.محددةّبأسعارّأصولتكونّ

جعل  تعريف الموارد البيولوجية  -14
الموارد غير  معمتماثل  المفتلحة
 المفتلحة
  10.88، فقرة 10الفصل : المرجع
ّ.55ّّ.4ملحق ّتعريفّّ ّتوضيح ّتم وقد

ّالم ّالبيولوجية ّنظامّّفتلحةالموارد في
ّ ّالقومية ّيجعلهاّّ 2008الحسابات مما

ّوتجديدهاّ ّالطبيعي ّنموهم ّ ّبأن محددة
كإنتاجّإالّفيّالحاالتّالتيّتكونّيعاملّ

فيهاّهذهّتحتّالمسؤوليةّالمباشرةّومراقبةّ
دارةّالوحد ّ.اتّالمؤسسيةوا 

ّ.51ّّ.4ملحق ّاألصولّّ ّتسمية ّتم و
ّالقوميةّّالمفتلحة ّالحسابات ّنظام في
3114ّ ّالمّ ّالبيولوجية ّبالموارد فيّفتلحة

ّ.8665نظامّالحساباتّالقوميةّ
 تقديم  منتجات الملكية الفكرية -15

  10.98، فقرة 10الفصل : المرجع
 

ّ.16ّّ.4ملحق ّالمعالجةّّ كانتّتسمىّ
ّ ّ ّلألصول ّالمحاسبية ّبـ األصولّ"سابقا 

ّ ّاآلن،ّالّغيرالمنتجة ّوالمسمى ملموسة
ّ ّوصفا ، ّالفكرية"أكثر ّالملكية ّ"منتجات

ّنظامّ ّفي ّبتوسع ّتوضيحها ّتم التي
ّ ّهذهّّ.8665الحساباتّالقومية ّتقسيم يتم

ّالبحثّوالتطوير؛ّ ّمن ّمزيد ّإلى األصول
ّبرامجّّإستكشاف ّوالتقييم؛ المعادن

ّالترفيه ّالبيانات؛ والموادّّالحاسوبّوقواعد
ّاألصلية ّوالفنية ّمنتجاتّاألدبية ّو ،

ّ.األخرىّالملكيةّالفكرية
أ دخل مفهوم تأجير الموارد  -16

 للموارد الطبيعية
 7.109، فقرة 7الفصل : المرجع
ّ.13ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ ّنظام يقدم

ّ ّ 2008ّالقومية المواردّّتأجيرمفهوم
ّالمواردّ ّبها ّتستمر ّالتي ّالحالة لتغطية

ّ ّالطبيعية ّالميزانيةّّالظهورفي في
ّ ّالقانوني ّللمالك ّكانالعمومية ن ّوا  ّحتى

ّفيّ ّالموارد ّتستخدم ّوحدة ّهو المستأجر
ّالمالكّ ّالواقع ّفي ّفهي ّوبالتالي اإلنتاج

ّيسجلّّ.االقتصادي ّالمقابل، وفي
دخلّملكيةّكّةالمنتظمّاتالمستأجرّالدفع
ّريع، ّيتمّّ بإعتبارها ّال ّلالتفاق، طبقا 

ّقيم ّفي ّانخفاض ّأي ّالمواردّتسجيل ة
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّفي الطبيعية
ّالمالّ ّرأس ّالستهالك ّمماثلة كعملية

وّيتمّالتعاملّمعّالمواردّالطبيعيةّّ.الثابت
ّالحساباتّالقوميةّ ّفيّنظام ّفعالة بطريقة

ّ ّ ّالنهائي ّعمر ّيملك ّيولدكمن ّطالما
ّدخال ّينطبقّ. علىّأيّموردّمنّّذلكقد

ّكأص ّالمعترفّبها ّالطبيعية لّفيّالموارد
ّ.نظامّالحساباتّالقومية

ّ.18ّّ.4ملحق ّنظامّّ ّيناقش ّلم و
ّ ّ ّالقومية 3114ّّالحسابات تأجيرّمفهوم

 .مواردّالطبيعيةالفيّّالموارد
التغييرات التي أدخلت تقديم  -17

التغيرات حساب على البنود الواردة في 
 األخرى في حجم األصول

 12الفصل : المرجع 
 

ّ.14ّّ.4ملحق ّّ ّإعطاء ّبغية ّمنالمزيد
ّللتغيراتّال ّالمحتملة ّاألسباب ّمن هيكلية

فيّاألصولّّبخالفّّالمعامالت،ّتغيرتّ
حسابّالتغيراتّّقائمةّبالبنودّالمدرجةّفي

ّنظامّ ّفي ّاألصول ّحجم ّفي األخرى
ّ ّلعام ّالقومية التغيراتّّ.8665الحسابات

ّأظهرّ ّاألصول ّحجم ّفي األخرى
فيّسبعّّالخصوم /التغييراتّفيّاألصولّ

فرعيةّعلىّالفئاتّالبعضّفئاتّرئيسيةّّو
ّ: النحوّالتالي

ّاالقتصاديّلألصولّالظهور
غيرّّاإلختفاءّاإلقتصاديّلألصول

ّالمنتجة
ّالمواردّالطبيعيةّزافاستنّّّّّّّّّ
اإلختفاءاتّاإلقتصاديةّاألخرىّّّّّّّّ
ّغيرّالمنتجةّلألصول

ّالخسائرّالكارثية
ّبدونّتعويضّاإلستيالء

صنفةّفيّغيرّمّالحجمالتغيراتّاألخرىّفي
ّمكانّآخر

ّالتغيراتّفيّالتصنيف
التصنيفّالتغييراتّفيّّّّّّّّّّّ

ّالقطاعيّوالهيكلي
التغيراتّفيّتصنيفّاألصولّّّّّّّّّّّ

ّالخصومّو
ّاالسميةّأرباحّوخسائرّالحيازةّ

أرباحّوخسائرّالحيازةّّّّّّّّّّّّّ
ّالمحايدة

 أرباحّوخسائرّالحيازةّالحقيقية
ّ
وتعريف تحسينات أكثر في عالج  .هة

 األدوات المالية واألصول
معاملة إعادة شراء األوراق  توضي  -1

  قالمالية باالتفا
إلى  11.74الفقرات  11الفصل : المرجع
11.77 
   2008 نظام الحسابات القومية يضيف 

األوراق  إعادة شراء التفاق فسيرت
والودائع اتفاقية  الذهبقروض  و المالية

 ترتيب األوراق المالية هو إعادة شراء
غيرها من  األوراق المالية أو يتضمن بيع
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بإعادة  مع االلتزام محدد بسعر األصول
 هاأو ما شابه األصول نفسها شراء
محدد في  تاريخ في ثابت بسعر

 .المستقبل
ّ.13ّّ.4ملحق ّالحساباتّّ الّيزالّنظام

يعاملّاتفاقيةّإعادةّشراءّّّ 2008القوميةّ
ّك ّ ّالمالية ّّوقّرالاألوراق المضمونةّض

إمكانيةّبيعّاألوراقّالماليةّالتيّبّيعترفّو
وفيّحالةّّ .هاّؤإعادةّشراّعلىتمّاالتفاقّ

البيعّعلىّاألوراقّالماليةّ،ّينبغيّتسجيلّ
ّأ ّلتجنب ّللمقرض ّسلبية إزدواجّصول

ّ.الحساب
قدّنصّنظامّالحساباتّّّ.18ّّ.4ملحق
ّالمالية3114ّّّالقومية ّاألوراق ّبيع أن

ّ ّاالتفاق ّتم ّالّّعلىالتي ّشراؤها إ،عادة
ّيكونّمسموحاّأوّالّيمارسّعمليا

اإلكتتاب وصف معاملة خيارات  -2
 للموظفين الممنوحة

،  11.124الفقرات  11الفصل : المرجع
 ىال 17.384الفقرات  17الفصل 
17.398 

 
ّ.10ّّ.4ملحق ّّ اإلكتتابّخيارات

ّللموظفين ّشائعةّتستخدمهاّّالممنوحة أداة
اإلكتتابّخيارّ.ّالشركاتّلتحفيزّموظفيها

عبارة عن اتفاق يتم هوّّالممنوحّللموظف
يمكن "( المنح"تاريخ )في تاريخ محدد 

من خالله للموظف شراء عدد محدد من 
وفقا  صاحب العمل رصيد أسماألسهم من 

سواء في "( التنفيذ"سعر )محدد  لسعر
أو "( الحق اكتساب"تاريخ )وقت محدد 

فترة ) من الزمنفي غضون فترة 
تاريخ  فورا  والتي تلي "( ممارسة الحق"

ّاكتساب الحق ّالحساباتّيّو. ّنظام وصي
ّ ّتسجيلّّ 2008القومية ّينبغي أنه

ّ ّخيارات ّفي اإلكتتابّالمعامالت
ّللموظفين ّالماليّّاللممنوحة ّالحساب في

ّ ّّلبندكنظير ّ ّالعاملين ممثلةّتعويضات
الناحيةّالمثالية،ّيجبّّومنّ.بقيمةّاألسهم

ّبينّ ّالفترة ّخالل ّالخيار ّقيمة ّتنتشر أن
ّالم ّنحالفترة ّوتاريخ ّالحق، ذاّاكتساب ّوا  ّفيّ، ّتسجيلها ّفيمكن ّممكنا ّهذا ّيكن لم
ّ.المنحتاريخّ

لمّيقدمّنظامّالحساباتّالقوميةّّأيّّ.17ّّ.4ملحق
3114ّّ ّخيارات ّمعاملة ّبشأن اإلكتتابّتوجيهات

 .الممنوحةّللموظفين
ّ
 معاملة القروض المتعثرة   توضي  -3

،  11.129الفقرات  11الفصل : المرجع
 13.68 إلى 13.66الفقرات  13الفصل 

 
ّتوجيهاتّّ–15ّّ.4ملحق ّدراسة تم

ّ ّالقروضّالضعيفة ّعثرةمتال)لمعاملة فيّ(
ّ ّالقومية ّالحسابات 8665ّنظام ّيقدمّّ. و

ّللقروضّ ّتعريفا  ّالقومية ّالحسابات نظام
التيّمدفوعاتّّالقروضعلىّأنهاّالمتعثرةّ
ّو ّ /الفوائد ّعلىّأو ّالقرضّمضى أصل

يوماّأوّأكثر،ّأوّمدفوعات16ّّإستحقاقهاّ

يوماّأوّأكثرّتمّرسملتها،ّّ 90لمدةالفائدةّ
ّتأخيّر ّأو ّتمويلها، عادة ّطريقّّهاوا  عن

قلّمنّألّالمستحقةّمدفوعاتالاالتفاق،ّأوّ
90ّ ّ ّأسبابّمتأخرةيوما ّهناك ّولكن ،

 (تقديمّالمدينّلإلفالسمثلّ)وجيهةّأخرىّ
ّ.للشكّفيّأنّيتمّدفعّالمبالغّكاملة

ّ
وصيّّنظامّالحساباتّيّ–11ّّ.4ملحق

أنّتظلّالقروضّالمتعثرةّّ 2008القوميةّ
ّب ّمسجلة ّالينبغي ّفيّاالقيمة سمية
الفائدةّيجبّأنّتظلّالحساباتّالرئيسيةّّو

الشطبّحتىّيتمّسدادّالقرضّأوّمستحقةّ
ّإتفاق ّخالل ّمن ّبنديّوأّ.المتبادل وصى

ّالمتعثرة،ّّتذكرة ّبالقروض ّيتعلق فيما
ّللقروضّالتيّتعتبرّغيرّ ّاالسمية القيمة

ّّو ّللتنفيذ ّالقابلة ّالسوقية ّتعادلةّقيمة التي
ّللقيمةّّ.القروضّهذه ّتقريب ّ أقرب

ّقيمةّ ّمن ّيعادلها ّما ّأو ّالمماثلة السوقية
ّإلىّالسوق" ّالذيّهو "سوقّ القيمةّ" ،

عنّصفقةّّالتيّتقاربّالقيمةّالتيّستنشأ
فيّغيابّبياناتّّ."بينّطرفينّفيّالسوق

ّ ّالبند ّفإن ّالعادلة، ّيستخدمّالقيمة التذكرة
وتظهرّالقيمةّّخيارّأفضلكثانيّالنهجّال

ّ ّللقروض ّخسائر ّمنهاّاالسمية مطروحا
ّالقروض ّخسائر ّمن ّالمتوقعة .ّالقيمة

ّتظهرّ ّأن ّينبغي ّذلك، ّإلى وباإلضافة
ّالمستحقة ّالمتعثّالفوائد ّالقروض رةّعلى

ّ.البند"ّالتي"بأنهاّ
ّنظامّيّوّ–366ّّ.4ملحق ّ وصي

2008ّالحساباتّالقوميةّ ّينبغيّأنّّ أنه
ّ ّبنود ّ ّالقطاعّّالتذكرةتكون ّفي المعيار

ّالماليةّ ّالشركات ّوقطاع الحكومي
ّ.وبالنسبةّلبقيةّالعالم

لمّيقدمّنظامّالحساباتّّ–363ّّ.4ملحق
ّ ّالمعايير3114ّّالقومية التوجيهاتّبشأن

 .الواجبّإتباعهاّلتسجيلّالقروضّالمتعثرة
 توضي  معاملة ضمانات القروض -4

الفقرات  17الفصل : المرجع
 17.224 إلى  17.207

 
ّتمّتوضيحّمعاملةّّ–368ّّ.4ملحق وقد

ّفيّ ّالواردة ّالضمانات ّمن ّعديدة فئات
ّالحسابا ّنظام ّالقومية ويعرفّّ.8665ت

ّيعطيّ ّو ّالضمانات ّمن ّأنواع ثالثة
ّلمعاملتهم ّالتوجيهات ّ ّهيّ. ّاألول النوع

ّالضماناتّ ّمن ّالنوع ّذلك ّتقدم ّالتي تلك
،ّمثلّالتيّتتوفرّبواسطةّالمشتقاتّالمالية

ّاالئتمان ّيتمّّ.االفتراضيةّاتمقايضة و
ّالماليةّ ّالمشتقاتّفيّاألسواق ّهذه تداول

ّلنظامّوالمشتقاتّالّتعّر ضّميزاتّجديدة
ّ.الحساباتّالقومية

ّ
منّّويتألفّالنوعّالثانيّ–364ّّ.4ملحق

موحدة،ّمنّالضماناتّوهيّالضمانات،ّال
ّبأعدادّ ّتصدر ّالتي ّالضمانات أنواع
ّوعلىّ ّنسبيا ، ّبمبالغّصغيرة ّوعادة كبيرة،
ّضماناتّ ّمثل ّمماثلة، ّخطوط طول
ّالقروضّ ّوضمانات ّالتصدير ائتمانات
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ّّ.للطالب الحالة،ّعلىّالرغمّمنّفيّهذه
ّاحتمالّوقوعّ ّليسّمنّالممكنّتحديد أنه
ّممارساتّ ّإنها ّمتعثر، ّواحد ّقرض أي
قياسيةّلتقديرّكيفيةّالخروجّمنّالعديدّمنّّ

فهيّتعملّعلىّ.ّقروضّمماثلةّقدّتتعثر
ّ ّمبدأ ّانفس ّالحياةلتأمين ّغير ّّعلى

ّبالمثل ّتعامل ّالكفيلّّ.ويجبّأن ّكان إذا
ّالع ّالحكومة ّمن ّجزء ّهو ّو ّحددامة

ّالمتوقعّ ّاالفتراضي ّالمستوى ّدون الرسوم
إلىّّدعم/يحسبّكإعانةعمدا ،ّفينبغيّأنّ
 .أصحابّالضمان

 
ّمنّّالنوعّ–363ّّ.4ملحق الثالث

الضمانات،ّكماّهوّموضحّضماناتّلمرةّ
ّفيهاّ ّتكون ّالتي ّتلك ّويتألفّمن واحدة،

ّمنّ المخاطر ّليس ّأنه ّلدرجة محددة
ّ ّاحتمال ّالممكن ّمنّّتقديره ّدرجة بأي

ّالدقة ّمنحّ. ّالحاالت، ّمعظم ّفي وتعتبر
فيّالّيسجلّضمانةّلمرةّواحدةّللطوارئّّو

ّ.الماليةّالخصوم
ّكانتّّ–368ّّ.4ملحق ّاألولية المناقشة

ّ ّلكن ّو ّالقروض، ّضمانات وسعتّعن
ّالماليةّّلتشمل ّلألوراق ّموحدة ضمانات
ّّ،األخرى ّعام ّأواخر اقترح8665ّّفي

ّ.تعميمّهذهّالمعاملة
ّنظامّّ–360ّّ.4ملحق ّيعامل وكان

ّ ّالقومية ّ 1993الحسابات الضماناتّّ
وجودّّليسّهناكوبالتاليّّكخصومّطارئة

كماّلمّيقدمّّ.إالّإذاّتمّّتنشيطهّللضمان
ّعندّ ّالناشئة ّالتدفقات ّلمعالجة توجيهات

ّ.التنشيط
تم دراسة معاملة سندات الدين  -5

 برقم قياسيالمرتبطة 
الفقرات  17الفصل : المرجع 

 17.282إلى   17.274
القسيمةّيتعلقّهذاّالبندّّ–367ّّ.4ملحق

أوّالمدفوعاتّالرئيسيةّ،ّأوّاالثنينّعلىّ
ّ ّسواء، ّعلىحد ّالماليةّالمدفوعة األوراق

ّطريقّ ّعن ّتحدد ّالتي ّالسندات مثل
األطراف،ّّالمتفقّعليهاّمنّقبلالمؤشراتّ

ّع ّمعروفة ّغير ّالمؤشرات ّقيم ندماّولكن
وّبموجبّهذاّاالتفاق،ّتعاملّّ.يتمّاالتفاق

ّالّ ّكفائدة ّاألوراقّالمالية ّفيّقيمة الزيادة
ّمعرفتها ّاإلصدارّيمكن ّوقت .ّّفي

ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّ 2008يوصي
ّكلّّبنهجين ّفي ّالمستحقة ّالفائدة لتحديد

ّ.فترةّمحاسبية
برقمّعندماّترتبطّقسائمّّ–365ّّ.4ملحق
ّّقياسي ّلّالمبالغّالمدفوعةفإنّكامواسع،

ّ ّالربط، ّبعد .ّّكفائدةّتستحقكقسائم،
ّ ّقيمة ّتكون ّبرقمّعندما ّمرتبط األساس

اإلطفاءّوسعرّالفرقّبينّسعرّّقياسيّفإن
اإلصدارّيعاملّكفوائدّمستحقةّعلىّمدىّ

ّ.األداةّحياةّ
ّ–361ّّ.4ملحق ّقياسياالرتباط ّبرقم

ّفيتمّتحديدّاستحقاقاتّالفائدةّعنّ ضيق،
ّ ّسعّتثبيتطريق ّالفائدة فيّّالمستحقةر

ّاإلصدار ّأيّّ.وقت ّمع ّالتعامل ّيتم و

ّ ّالقياسيانحراف ّالرقم ّالمسارّّفي ّ عن
ّ.أوّخسائرّكحيازةّأرباحالمتوقعّ
ّنظامّّ–336ّّ.4ملحق توجيهات

ّ ّالقومية ّكيف3114ّالحسابات يةّعن
ّالمرتبطة ّالمعامالت بسنداتّّتسجيل

ّقياسيّةالمرتبطّالدين ّتكنّبرقم ّلم ،
ّ.دقيقة

معاملة سندات الدين  تعديل -6
 المرتبطة بعملة أجنبية

الفقرات  17الفصل : المرجع
17.281 

ّ–333ّّ.4ملحق ّنظامّيّ ّ وصي
ّ ّالقومية ّ 2008الحسابات ّأدواتّّ بأن

الدينّالمرتبطةّكالّمنّالقسيمةّوالدفعاتّ
ّينبغيّأنّتصنفّ ّأجنبية ّبعملة األساسية
ّبالعملةّ ّمقومين ّكانوا ّلو ّكما وتعامل

ّ.األجنبية
ّنظامّّ–338ّّ.4قملح ّ وأوصى

ّ ّالقومية ّحالة3114ّّالحسابات ّفي أنه
ّالدين ّسندات ّاألجنبية،ّّ ّبالعملة المقومة

ّقيمةّ ّفي ّالتغيرات ّيعامل ّأن ينبغي
بشروطّالعملةّالمحليةّالتيّتنشأّّاألساس

ّ ّالصرف ّأسعار ّفي ّالتغيرات علىّعن
ّ ّحيازة ّأرباح ّللتداول)ّأنها ّقابلة ّ.(غير

ّ ّحالة ّفي ّذلك، ّالدينأدواومع ّّت
العمالتّاألجنبية،ّفيتمّالتعاملّبّالمرتبطة

ّ ّكالفوائد ّالتغييرات ّهذه ّ.(المعامالت)مع
ّ ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام 2008ّتوصية

ّمعاملةّ ّخالل ّمن ّالشاذ ّالوضع بإزالة
التيّلهاّخصائصّمماثلةّتعادلهاّدواتّاأل

ّ.اقتصادياّ 
 حصص الملكيةالمرونة في تقييم  -7

 غير المدرجة في البورصة
 13.69الفقرات 13الفصل : المرجع

 13.70 ىإل
ّجميعّّ–334ّّ.4ملحق ّإدراج ّ ّ ّيتم ال

ّالملكية ّالبورصةّحصص أوّّفي
ّتنشأّّ.تخصصّلتبادلّاألسهم ّما وّكثيرا

ّالمباشرّ ّلمؤسساتّاالستثمار ّالحالة هذه
ّّوّالحصصّو فيّّالحصصالخاصة

ّالبورصةّ ّفي ّالمدرجة ّغير الشركات
ّالسائلة،ّوالشّر ّغير ّولكن ّالمدرجة كات
ّلفرديةّؤسساتوالم ّو ّالمشتركة ويزودّّ.

ّتوجيهاتّ 2008نظامّالحساباتّالقوميةّ
ّ ّلتقييم ّبديلة ّخيارات منّّالحصصبشأن

ّالقبيل ّالتيّّ.هذا ّالبديلة بعضّالخيارات
ّاأل ّالصفقة ّسعر ّهي ّبها ،ّخيرأوصي

ّالحاليةّ ّالقيمة ّأو ّاألصول، ّقيمة صافي
ّالعائد ّالمعدل ّالتيّ، ّالدفترية تعدهاّلقيمة

ّقبلّّالشركات ّمن ّكلية ّتعديالت مع
ّواأل ّاإلحصائي، ّالخاصةّالمجمع رصدة

ّ.القيمةّالدفتريةّوالقيمةّالعالميةّالمقسمةب
وأعطىّنظامّالحساباتّّ–333ّّ.4ملحق

حٍدّّيتوجيهاتّمقيدةّإلّّ 1993القوميةّ
ّ ّتقييم ّكيفية ّبشأن غيرّّالحصصما

وأوصتّبأنهّينبغيّّ.المدرجةّفيّالبورصة
ّتدرجّ ّلم ّالتي ّالشركات ّأسهم ّقيمة تقييم
ّبانتظامّ ّتداولها ّتم ّأو ّالبورصة في
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ّالقابلةّ ّالمدرجة ّاألسهم ّأسعار باستخدام
ّّو ّ ّاألرباح ّفي التاريخيّّعوائدهاللمقارنة

،ّإذاّلزمّتخفيضيّ،ّوتعديلّأوّالمستقبلية
ّلكيّيعطيّ ّللسماحّبأدنىّتسويقاألمر،

ّ.المدرجةّيرغّألسهملأوّسيولةّ
تعامل  حسابات الذهب غير  -8

 كأصول وخصوم ماليةمخصصة 
 11.45الفقرة  11الفصل : المرجع

وصيّنظامّالحساباتّيّ–338ّّ.4ملحق
ّ 8665ّّالقومية ّأن ّينبغي عاملّتأنه

مخصصةّكأصولّالحساباتّالذهبّغيرّ
ّّخصومّو ّوتصنيفها ّبالعملةّكمالية ودائع

ّإذا ّّكانتّاألجنبية ّالودائع ّالمقومةّهذه
 .غيرّالمقيمينّفيّحيازةالذهبّ

 لذهبل تنقي  التعريف -9
 والسبائك الذهبيةالنقدي
 11.45الفقرات  11الفصل : المرجع
 11.46و  
لقدّتغيرّتعريفّالذهبّّ–330ّّ.4ملحق

ّلعامّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّفي النقدي
8665ّّ ّمع ّيتماشى ّأن ّأجل ّدليلمن
ّاالستثمارّوضعّوّالمدفوعاتّميزان
ّ.ةالسادسّالطبعةّ.ّوليالد ّينبعّّ التغيير

ّالذهبّ ّبحسابات ّاالعتراف من
ّحيثّيمثلالمخصصةّوغيرّالمخصصةّ
ّالمخصصّ ّالذهب ّللذهبّحساب عنوانا

مخصصّالوحسابّالذهبّغيرّّالمعدني
ّ ّمعّّ.بالذهبّمقومةوديعة ّالتعامل ويتم

ّكانّبحوزةهذاّاألخيرّكعمالتّأجنبيةّإذاّ
ّالمقيمين ّغير .ّ ّالذهب ّسبائك (ّ،ّ وهي

ّ ّقضبان ّأو ّسبائك ّمعدنية، بحدّعمالت
جزءا ّفيّ 995ّادنىّمنّالنقاءّالّيقلّعن

ّفقط (األلف ّّهي ّبها صولّكأالمعترف
مقابلةّعندماّّعدمّوجودّخصومماليةّمعّ

ّإحتياطي ّكأصل ّمحازة ّقبلّّتكون من
ّالنقدية ّالذهبّّ.السلطات ّتعريف يتم

 السلطاتوك من قبل الممل الذهبالنقديّ
م ممن يخضعون غيره أو( النقدية 

( لرقابة فعالة من السلطات النقدية
وتضمّ .والمحتفظ به كأصل احتياطي

ّغيرّ ّالذهب ّوحسابات ّالذهب سبائك
ّ.المخصصّمعّغيرّالمقيمين

ّ–337ّّ.4ملحق ّنظامّّ ّيناقش لم
ّ ّالقومية حساباتّّ 1993الحسابات

ّ.مخصصةالالمعادنّالمخصصةّأوّغيرّ
المعترف بها في  الخصوم -10

 .حقوق السحب الخاصة 
 11.47الفقرات  11الفصل : المرجع

 11.49  ىإل
يوصيّنظامّالحساباتّّ–335ّّ.4ملحق

ّ ّالسحبّّ 2008القومية ّحقوق ّ معاملة
ّالنقدّ (الخاصة ّصندوق ّعن الصادر

الدوليّباعتبارهاّأصلّللبالدّمالكةّحقوقّ
ّعلىّ ّوكمطالبة ّالخاصة، السحب

كذلك،ّفمنّّ.جماعيّبنظامالمشاركينّفيّ
ّتخصيصّ ّتسجيل ّيتم ّأن المستحسن
لغاءّحقوقّالسحبّالخاصةّكمعامالت ّ.وا 

ّوالخصومّ ّاألصول ّتسجل ّأن ّيجب و

وّكنتيجةّلتغيرّمعاملةّحقوقّ.ّعلىّحده
ّيظهرّالسح ّأن ّتوصي ّالخاصة، ب

الذهبّالنقديّّوّحقوقّالسحبّالخاصةّ
ّ.فرعيةّمنفصلةبنودّك

ّالحساباتّّ–331ّّ.4ملحق صنفّنظام
ّ ّالخاصة3114ّّالقومية ّالسحب حقوق

ّمسؤوليا ّبدون ّتكأصول ّ.ّّ ّّ.مديونية
ّ.مقابلة
 التمييز بين الودائع والقروض -11

 11.56الفقرة  11الفصل : المرجع
ّ–386ّّ.4ملحق ّنظامّّ يستمر

ّ ّالقومية بالتمييز8665ّّالحسابات
لكيّنتجنبّ.ّبينّالقروضّّوالودائع

ّوالودائعّ ّالقروض ّبين الغموض
ّبنوك ّالمعاملة ّطرفي ّيكون ،ّعندما

ّ".بينّالبنوكّالمراكز""ّأدخلتّفئةّ
قروض  علىالرسوم المستحقة  -12

قراض األوراق المالية  الذهب  وا 
الفقرة   17الفصل : المرجع

17.254 
ّ–383ّّ.4قملح ّ ّنظامّّ يوصي

يجبّأنّّ 2008الحساباتّالقوميةّّ
ّ ّالمستحقةّّّتسجل ّالرسوم جميع

ّالمستخدمةّ ّالمالية ّاألوراق لمالكي
ّوالىّ ّالمالية ّاألوراق إلقراض

ّ ّالمستخدم ّالذهب ّفيأصحاب
ّ ّالذهب ّحساباتّ)قروض ّمن سواء

ّغيرّ ّأو ّالمخصص الذهب
ّ ّالمخصص ّاالتفاقّ ( ّطريق عن

ّ .كفائدة ّتشمّوّ ّقد ّالفائدة خدمةّل
غيرّّبصورةالوساطةّالماليةّالمقاسةّ

ّإذاّ ّمنفصل، ّبشكل ّمحددة مباشرة،
ّ ّالوحدة ّتصنيف ّالتم قرضّللممولة

ّ.كمؤسسةّمالية
ّ–388ّّ.4ملحق ّ ّنظامّّ ّ ّيعط لم

ّ ّالقومية توجيهات3114ّّالحسابات
ّعلىّإقراضّ ّالمستحقة ّالرسوم بشأن
 .األوراقّالماليةّوالقروضّمنّالذهب

 المالية صولتصنيف األ -13
 11الفصل : المرجع
ّ–384ّّ.4ملحق ّ لتعكسّّ

ّمنذّ ّالمالية ّاألسواق ّفي االبتكارات
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام اعتماد

ّتم3114ّ ّأهميتها، ّعلى ّوالحفاظ ،
ّفيّ ّالمالية ّاألصول ّتصنيف تغيير

ّ ّالقومية ّالحسابات .2008ّّنظام
ّّو ّاألصول الماليةّّالخصوموتصنيف

ّالقومي ّالحسابات ّنظام ّفي 8665ّة
ّ: هوّعلىّالنحوّالتالي

ّالذهبّالنقديّوحقوقّالسحبّالخاصة
ّالذهبّالنقديّّّّّّّّّّّ
ّحقوقّالسحبّالخاصةّّّّّّّّّّّ

ّالعملةّوالودائع
ّالعملةّّّّّّّّّّ
ّالودائعّالقابلةّللتحويلّّّّّّّّّ

ّبينّالبنوكّّالمراكزّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّلقابلةّللتحويّأخرىودائعّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالودائعّاألخرىّّّّّّّّّّّ
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ّسنداتّالدين
ّقصيرةّاألجلّّّّّّّّّّّّ
ّطويلّاألجلّّّّّّّّّّّّ
ّالقروض

ّقصيرةّاألجلّّّّّّّّّّّّ
ّطويلّاألجلّّّّّّّّّّّّّ

ّّاالستثمارّاديقوأسهمّصنّحصصّالملكية
ّأسهمّمدرجةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّأسهمّغيرّمدرجةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّحصصّملكيةّأخرىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوحدات صناديق االستثمار /أسهم ّّّّّّّّّّ
وحدات صناديق  /أسهمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّسوق المال
وحدات صناديق  /أسهم ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاالستثمار عدا صناديق سوق المال
ّالموحدةّوالضماناتّالتقاعدّومعاشاتّالتأمين

تياطيات الفنية للتأمين على غير االحّّّّّّّّّّ
ّالحياة

ّتأمين الحياة و استحقاقات السنوياتّّّّّّّّّّ
ّتقاعدية مستحقاتّّّّّّّّّّ
مطالبات صناديق التقاعد على مديري ّّّّّّّّّّ
ّالتقاعد

ّالتقاعدية غير المزايا مستحقاتّّّّّّّّّّ
المشتقات المالية وخيارات االكتتاب الممنوحة 

ّللموظفين
ّالماليةّالمشتقاتّّّّّّّّّّّ
ّالخياراتّّّّّّّّّّّ
ّاآلجل النوع من العقودّّّّّّّّّّّ

ّللموظفين الممنوحة االكتتاب خياراتّّّّّّ
ّالدفع/ّّالقبضّمستحقةّأخرىّحسابات
ّاالئتمانات والسلف التجاريةّّّّّّ
ّالدفع/ّحساباتّأخرىّمستحقةّالقبضّّّّّّّّ

 
ّ–383ّّ.4ملحق ّ ّ ّنظامّّ أعاد

ّ ّالقومية 8665ّّالحسابات ّ"تسمية
ّاألسهم ّخالف ّالمالية ّّ "األوراق

ّ ّ ّالدين" بأنها ّتسميةّّ"سندات و
ّّّ "األخرىّوحصصّالملكيةاألسهمّ"
ّـك ّالملكية" ّ وأسهمّّحصص

ّتوسيعّ ."ّاالستثمارّاديقصن ّيتم و
فئةّمنّالمشتقاتّالماليةّالتيّأدخلتّ
ّالقوميةّ ّالحسابات ّلنظام تحديثا 

3114ّّ ّخيارات اإلكتتابّلتشمل
ّ.الممنوحةّللموظفين

 تمويليالتمييز بين التأجير ال -14
والتأجير التشغيلي على أساس 

 الملكية االقتصادية
الفقرات  17الفصل : المرجع

 17.309 ىإل 17.301
ّ–4.388ّملحق ّ ّنظامّّ يقدم

ّ ّالقومية 8665ّالحسابات نظرةّّ
ّالمناسبةّ ّمبادئّالمعاملة عامةّتحدد

ّوالتراخيص ّاإليجار ّلعقود ويعرفّ.
ّالتشغيليّ ّاإليجار ّعقد ّبين التمييز

ّ ّكانّّالتمويليواإليجار ّإذا ّلما وفقا 
ّكالمالكّاالقتصاديةّ ّالمستأجر يعتبر

 .أوّالّصوللأل

ّ–4.380ّملحقّ ّّ ّبينّيستند الفرق
ّالتشغيل ّّيالتأجير ّالتمويليوالتأجير

ّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام 3114ّفي
ّ.علىّطولّوقتّاإليجار

تغييرات في توصيات لتسجيل  -15
 المستحقات التقاعدية

الفقرات  17الفصل : المرجع
 17.206إلي   17.116
ّ–4.127ملحق ّ ّنظامّّ يعترف

ّالقومية بأنّ 2008 الحسابات
ّارتباطاتّالمستحقات ّهي ّالتقاعدية

ّأوّ ّ ّالمتوقع ّمن ّوالتي التعاقدية،
وينبغيّّ.يحتملّأنّتكونّواجبةّالنفاذ

ّك ّبها ّاالعتراف ّيتم نحوّّخصومأن
األسر،ّبصرفّالنظرّعماّإذاّكانتّ

ّ ّفي ّموجودة ّالالزمة ّنظماألصول
ّ.منفصلةّأمّال

ّ–4.512ملحق ّ ّللمعاشاتّّ بالنسبة
ّمنّ ّالحكومة ّتقدمها ّالتي التقاعدية

ّ ّاالجتماعي ّالضمان ،ّفإنخالل
ّالالزمةّ ّالمرونة ّلديها بعضّالبلدان
ّفيّمجموعةّ ّاإلجراء ّهذا ّعن لتحيد

ّالقياسية ّالجداول ّألنّّ.من وذلك
ّالتقاعديةّ ّالمعاشات ّبين االنقسام
ّالضمانّ ّقبل ّمن ّتوفيرها ّيتم التي

ّ ّمن ّوالتي العملّّمنظاالجتماعي
ّمنّ ّتختلفّكثيرا  ّذاتّالصلة أخرى

ومعّذلك،ّينبغيّتوفيرّّ.بلدّإلىّآخر
ّالمعلوماتّ ّمن ّكاملة مجموعة
ّشاملّ ّتحليل ّإلجراء الالزمة

ّ ّفي ّالتقاعدية ولّاجدالللمعاشات
ّالخصومّ ّتظهر ّالتي التكميلية

ّ ّالمرتبطة ّوالتدفقات ّمن جميعّبها
ّوالحكومية،ّ ّالخاصة ّالتقاعد أنظمة

ّم ّكانت ّالممولةّسواء ّغير ّأو مولة
 .وبماّفيّذلكّالضمانّاالجتماعي

ّ–4.112ملحق ّ ّنظامّّ ّ وذك
ّ ّالقومية أنّّ 1993الحسابات

ّمنّ ّالفعلية ّاالجتماعية المساهمات
فيّفترةّّعاملقبلّصاحبّالعملّوال

ّ ّالمبلغّما ّ ّذلك ّيكون ّأن ينبغي
ّإلىّصندوقّالمعاشاتّال مدفوعّفعال 

ّّ.التقاعدية ّمساهماتبالنسبة ّلنظام
ّمحددة ّوالكاملّّو، ّالصحيح ّهو هذا

منذّأنّالمدفوعاتّاألخيرةّتعتمدّفقطّ
علىّالمبالغّالمخصصةّفيّصندوقّ

ّالتقاعدية ّالمنافعّّ.المعاشات ونظم
ّماّالمحددة ّهناك ّليس ّذلك، ّومع ،

يضمنّأنّالمبالغّالمخصصةّسوفّ
ّ ّتماما ّ–تساوي صاحبّلّالخصوم
ّ ّإلى التقاعديةّّالمستحقاتالعمل

ّ.عامللل
نظامّّيوصيّ–346ّّ.4ملحق

ّالقومية ّمن2008ّّّالحسابات بعدد
ّلّالتغييرات ّالحساباتّتوصيات نظام
نظمّالمنافعّّحالةّفي3114ّالقوميةّ
ّّّ:المحددة
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ّمساهمةّمستوىّتحديدّينبغي - أ
ّعنّطريقّتقييمّصاحبّالعمل

ّصافيّالقيمةّالحاليةّفيّالزيادة
ّالتقاعدية التيّّللمستحقات

ّال الفترةّّفيّعاملكسبها
ّالمذكورة ّو ّأي، ّتكاليفّإضافة
ّالمعاشاتّّيتقاضاها صندوق
خصمّّوّنظامتشغيلّاللّالتقاعدية

ّال ّمساهمةّأيبّالخاصمبلغ
 ّ؛حققهاّالعاملون

ّينبغي - ب ّالمبلغّهذاّتحديدّو
،ّمعّاآلخذّفيّاالعتبارّاّ إكتواري

ليسّّوّللعاملّفقطّالعمرّالمتوقع
ّالمستقبلّأرباحّأي ّأوّفي
ّأيّتأثيرال ّفيّزياداتّمن

ّعلى المستحقاتّّدفعّالمستقبل
 ؛فيّنهايةّالمطافّالتقاعدية

ّخصومّتظهرّوّينبغيّأنّّ.جـ
ّالمعاشاتّّواضحة لصندوق
ّالحسابّفيّعاملللّالتقاعدية

 ،ّالعموميةّالماليّوالميزانية
ّ.د ّيجبّالصندوقّأصولّ

،ّوليسّللصندوقهاّتنتميّاعتباّر
(ّّ ّورد ّالحساباتّكما ّنظام في

ّ (1993ّّالقومية أنهاّعلى
ّ.للعاملّتنتمي

ّعلىّّ–343ّّ.4ملحق اعتمادا
ّوصاحبّ ّالصندوق ّبين العالقة

ّالخصومالعمل،ّيجوزّأليّزيادةّفيّ
ّمطالبةّ ّتمثل ّالمتاحة ّاألصول على
ّعلىّ ّالتقاعدية ّالمعاشات لصندوق

ّ ّالعمل ّصاحب ّفيّ) ّزيادة وأي
ّمنّ ّمطالبة ّالخصوم ّعلى األصول

ّ ّّصاحبقبل صندوقّّعلىالعمل
ّ(.عديةّالمعاشاتّالتقا

ّنظامّّ.348ّ.4ملحق يعترف
بأنّهناكّّ 2008الحساباتّالقوميةّ

ّلمعاشاتّ ّنظام ّأي ّإلدارة تكلفة
ّّالتقاعد ّذلك ّفي ّغيرّبما النظم

ّوالنظم ّذاتيا ّالممولةّالمدارة ّ.غير
ينبغيّأنّيكونّهناكّقيمةّمخرجاتّ
ّالتقاعدية ّالمعاشات ّصندوق .ّمن

ّمجموعّ ّأساس ّعلى ّيحدد وهذا
التكاليف،ّواالتفاقيةّالتيّتعتبرّواجبةّ

لحاملّالمستحقاتّّالعاملينالدفعّمنّ
 .التقاعدية
ّنظامّيّ.344ّ.4ملحق وصي

ّ ّالقومية ّفيّّ 2008الحسابات أنه
ّبدفع ّاإللتزام المعاشاتّّحالة

يةّمنّوحدةّإلىّأخرى،ّيجبّالتقاعد
ّتأنّ فيّّمعاملةكّالمعاملةسجلّهذه

المعاشاتّالتقاعديةّحتىّلوّّخصوم
ّهذهّ ّسابقا  ّوحدة ّأي ّتسجل لم

 .الخصوما
وأقرّنظامّالحساباتّّ.343ّ.4ملحق

المعاشيةّّتبااللتزاماّ 1993القوميةّ
ّأجلّ ّفقطّمن ّالعمومية ّالميزانية في

ّ ّالصناديقتمويل ّ."خاصةال"ّنظم

ّنظمتالي،ّفإنّأنشطةّالعديدّمنّوبال
ّاالجتماعيّ ّالضمان ّمثل التقاعد،

العملّغيرّالممولة،ّّصحابوبرامجّأ
ّ ّاالعترافّباألصول ّإلى ّتؤدي /ّال

ّ ّالخصوم ّ/المالية ّأنّ . ّأقر كذلك،
ّكانتّّخصوم ّالتقاعدية المعاشات

ّ ّعلى ّولمّّالتمويلتقتصر المتاح،
ّ ّمطالبات وغيرهمّّالعاملينيحددها

ّ.نظمعلىّال
ّنظامّّ.348ّ.4ملحق عامل

ّ ّالقومية نشاط1993ّّالحسابات
ّغيرّ ّالتقاعدية ّالمعاشات صناديق

ّ ّذاتيا المعاشاتّّنظمّوالمدارة
ّ ّالممولة ّغير كأنشطةّالتقاعدية

حيثّلمّيعترفّبالمخرجاتّّمساعدة
ّ.بشكلّمستقل

 في نطاق المواصفات مزيد من .و
 الحكومةب المتعلقة المعامالت

 القطاع العامو 
الحدود بين القطاعين توضي   -1

 العام والخاص للحكومة
الفقرات  4الفصل : المرجع
، و 4.80 ىإل 4.77و  4.25
 22الفصل 

ّ.340ّ.4ملحق ّّ دراكا  ّأنّلوا  حقيقة
ّ ّو ّوالدافع الحكومةّّوظائفالقوى،

ّاألخرىّ ّالقطاعات ّتلك ّعن تختلف
ّعملياتهاّ ّتنظم ّوأنها ّاالقتصاد، تجاه
ّمختلفة،ّ ّوحداتّمؤسسية ّخالل من
ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام ّ يعطي

ّللتمييزّّ 2008 ّإضافية توجيهات
ّوال ّالعامة ّالحكومة ّشركاتبين

ّتوضيحّّ.العامة ّفي للمساعدة
ّالمف لتخصيصّّاهيمياألساس

ّأل ّالمؤسسية ّالقطاعاتّالوحدات حد
ّمتبادلّ ّبشكل ّالحصرية المؤسسية

ّ ّوتحديد ّمنّيالحكومالوحدة ّوغيرها ة
ّ.الوحداتّالعامة

تفصيل معالجة إعادة هيكلة   -2
 الوكاالت
الفقرات  22الفصل : المرجع
 22.50 ىإل 22.47

 
ّ.347ّ.4ملحق ّبعضّّ تشارك

ّهيكلةّ ّإعادة ّفي ّالعامة الوحدات
ّالّتكونّ ّتكونّأو الشركاتّالتيّقد

ّوهناكّمثاالنّ.سيطرةّالحكومةتحتّ
ّالعامةّّعلى ّالوكاالت ّهيكلة إعادة

ّ ّتخصّ (ّ ّأ ّالقطاعّ( ّتنظيم إعادة
ّ ّغير ّواإلدارة مباشرةّالالعام

ّ ّو ّب)للخصخصة، األصولّ(
المتضررة،ّوّبشكلّرئيسيّفيّسياقّ

ّأخرىّالبنوك ّمالية ّأزمة ّأو ّ يقدمّ.
ّ ّالقومية ّالحسابات ّ 2008نظام

ّل ّتوجيهية االتّوكّمعالجةمبادئ
ّ.إعادةّالهيكلة

ّ.345ّ.4ملحق ّّ نظامّّيقدملم
ّ ّالقومية أيّّ 199الحسابات
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ّ ّلمعاملة ّهيكلةّتوجيهات إعادة
ّ.الوكاالت

لتصاري  التعامل المفصل مع  -3
 التي أصدرتها الحكومة

الفقرات  22الفصل : المرجع
 22.90 ىإل 22.88

 
ّنظامّّ.341ّ.4ملحق يوصي

ّ ّلم8665ّّالحساباتّالقومية ّإن أنه
ّالمّشملت منّّصدرةالتصاريح

ّالمملوكةّ ّاألصول ّاستخدام الحكومة
ّللترخيصّ ّالدفع ّفسيكون للحكومة،

ّضرائب ّبمثابة ّكانّ. ّإذا ّذلك، ومع
ّقابلةّ ّوعمليا  ّقانونيا  الترخيص
ّفإنهّ ّثالث، ّطرف ّإلى للتحويل
ّويمكنّ ّخصائصّاألصول، يكتسب
ّأحدّاألصولّفيّ ّعلىّأنها تصنيفها

ّ ّالعقود اإليجارّّّدعقّوّوفئة
ّ.التراخيصّو

ّيكونّّ.336ّ.4ملحق عندما
ّالمواردّ ّمن ّلالستفادة الترخيص

ّ ّالطبيعية ّالمواردّ) ّذلك ّفي بما
ّأصولّ ّبأنها ّوصفها ّالتي الطبيعية
ّنيابةّ ّالحكومة ّعليها ّتسيطر والتي

ّالمجتمع ّالمدفوعاتّ(عن ّوتعامل ،
ّحيازةّ ّإما ّالترخيص ّعلى للحصول

ّ ّلعقود ّفئة ّفي ّدعقّوّواألصول
ّ.مدفوعاتّريعاإليجارّّوالتراخيصأوّ

ينبغي تسجيل المدفوعات  -4
ستثنائية من الشركات العامة اال
 الحصصسحوبات من مك

 ةالفقر  22الفصل : المرجع
22.135 

ّنظامّّ.333ّ.4ملحق يوصي
أنهّينبغيّّ 2008الحساباتّالقوميةّ

ّ ّالمدفوعات ّمنّاالتسجيل ستثنائية
ّك ّالعامة ّمنّمالشركات سحوبات

ندماّتكونّهذهّمصنوعةّعّالحصص
ّبيعّ ّأو ّالمتراكمة ّاالحيتاطيات من

ّأصول .ّ ّتسجل ّأن توزيعاتّاليجب
ّ ّمن ّفقط ّالتنظيمالعادية ّدخل

 .سهمأشركاتّكأرباحّلل
ّّ
نظامّّتوجيهاتّ.338ّ.4ملحق

ّالقومية ّهذاّ 1993 الحسابات في
ّّو ّللشركات ّمختلف أشباهّالصدد

ّ ّوسجلت مدفوعاتّالالمؤسسات،
ّاال ّمن عامةّّشركةستثنائية

فيّّالعاديةّكمدفوعاتّأرباحّاألسهم
ّمنّ حينّسجلتّالمدفوعاتّالمماثلة

سحوباتّمنّأشباهّالشركاتّالعامةّك
ّ.الحصص

عامل المدفوعات تينبغي أن  -5
ستثنائية من الحكومة إلى اال

العامة  أشباه الشركات
 تحويالت رأسماليةك

الفقرة  22الفصل : المرجع
22.138 

ّ.334ّ.4ملحق ّنظاّ مّيوصي
ّ ّينبغي2008ّّالحساباتّالقومية أنه

أنّتعاملّالمدفوعاتّاالستثنائيةّمنّ
ّ ّإلى ّالعامةّالحكومة ّالشركات أشباه

ّأنهاّّلتغطية ّعلى ّالخسائر تراكمات
ّ ّرأس للشركاتّّماليةتحويالت

ّتسجيلّّ.العامة ّينبغي ّذلك، ومع
ّقبلّ ّمن ّاالستثنائية المدفوعات

العامةّّشركاتالحكومةّإلىّكلّمنّال
ّكإضافاتّ ّالعامة ّالشركات وأشباه

ّالحصص ّتجاريّّإلى ّمنظور من
منّّمحتملةنعكسّفيّتوقعّيواضحّ

ّ.لّالملكيةّوعائدّفيّشكلّدخال
ّالحساباتّّ.333ّ.4ملحق ّنظام في

ّ ّلعام ّسجلت3114ّالقومية ،
ّالحكومةّ ّمن ّاالستثنائية المدفوعات
ّكتحويالتّرأسماليةّ ّالعامة للشركات

ّاال ّالمدفوعات ّمنّولكن ستثنائية
ّ ّإلى ّالشركاتالحكومة العامةّّأشباه

 .الحصصسجلتّكإضافاتّإلىّ
على أساس  تسجيل الضرائب -6

 اإلستحقاق
الفقرات  22الفصل : المرجع 

 22.94 ىإل 22.91
 
نظامّ  يؤكدّ.338ّ.4ملحق

ّ ّالقومية علىّّ 2008الحسابات
ّ.أساسّاالستحقاقّلتسجيلّالضرائب
ّبعضّالمرون ّيتيح ّفإنه ّذلك، ةّومع

ّالّ ّأن ّضمان ّأجل ّمن ّحالتين في
ّ ّغير ّالضرائب قابلةّالتظهر
ّمستحقة ّكضرائب واحدةّّ.للتحصيل

منّهذهّتتعلقّبالضرائبّعلىّالدخلّ
ّعند ّتسجيلها ّالخصمّليتم ّينشأ ما

ّاليقينّ ّمن ّقد ّمع ّالمقررة بالضرائب
ّالدخل ّتحصيل ّتشيرّّ.وليسّعند و

ّعنّ ّالناجمة ّالضرائب ّإلى األخرى
ّاالقتصا ّفي ّاألنشطة ّ"الموازي"د

ّتوقيتّالحدثّالخاضعّ ّيكون عندما
ّيكونّ ّأن ّالمرجح ّغير ّمن للضريبة

ّأنّّ.معروفاّ  ّيجب ّأيضا ّالحالة هذه
ّ.تسجيلّهوّوقتّالتقييماليكونّوقتّ

ّالقوميةّّكما ّالحسابات ّنظام يعطي
ّمبلغ2008ّّ ّتقدير ّفي التوجيهات

ّالحرصّ ّفيجب ّالمستحقة، الضرائب
ّ ّال ّالكي ّ ّالضرائب ّمنّتشمل تي
ّّ.محتملّأبداّأنّتكونّمحصلةالغيرّ

 الضريبية عفاءاتاال -7
الفقرات  22الفصل : المرجع
 22.98 ىإل 22.95

ّاالّ.330ّ.4ملحق ّ ّعفاءاتتمثل
ّّوتخفيضّالضريبيةّتخفيفّالضرائبّ

ّالمستفيد ّعلى ّالضريبية ّ.الخصوم
ّالضريبيةّ ّاإلعفاءاءات بعض
ّاإلعفاءّ ّفائض ّأن ّبحيث مدفوعة،

ّيدف ّالضريبية ّللمستفيدللخصوم ّّ.ع
ّالمزاياّ ّأو ّاإلعانات بعض
ّعبرّ ّمتاحة ّأصبحت ّ االجتماعية



 نظام الحسابات القومية
 

 508 

ّا ّشكل ّفي ّالضريبي ّعفاءاتالنظام
ّ ّربط ّحدوث نظمّلضريبية،

ّ ّجبايةالمدفوعاتّمع الضرائبّّنظم
ّاالزدياد ّفي ّنظامّّ.آخذ ّ يوصي
أنهّينبغيّّ 2008الحساباتّالقوميةّ

ّاإلع ّعلىّّفاءاتتسجيل المستحقة
ّ ّ ّأنّّعلىأساسّإجمالي ّمن الرغم

ّالتوصياتّ ّمع ّيتعارض ّأمر هذا
ّ ّفي ّماليةّإحصاءاتّدليلالواردة

ّوا حصاءات8663ّّّالحكومة
ّللعرضّّ.اإليرادات ّالسماح يجب

باالشتقاقّمنّائتماناتّضريبيةّعلىّ
ّ.أساسّصافّأيضا

ّيعطّ.337ّ.4ملحق ّيلم نظامّّ
ّ ّالقومية توجيهات3114ّّالحسابات

ّ.الضريبيةّعفاءاتبشأنّمعاملةّاال
ملكية  لمعاملةمعاملة تفصيلية  -8

األصول الثابتة  التي خلقت 
من خالل شراكات بين 

 القطاعين العام والخاص
الفقرات  22الفصل : المرجع
 22.163 ىإل 22154

ّبينّ  .148ّ.4ملحق الشراكات
ّعقودّ ّوالخاصّهي ّالعام القطاعين
طويلةّاألجلّبينّوحدتين،ّحيثّأنّ

ّ ّخاصة ّتبنيّّعلىّتستحوذوحدة أو
ّاألصول،ّّأصال ّمن ّمجموعة أو

وتشغيلهّلفترةّثمّتسلمّاألصولّألكثرّ
وعادةّماّّ.منّوحدةّفيّالقطاعّالعام

ّالمؤسساتّ ّبين ّالترتيبات ّهذه تكون
ّتوجدّ ّولكن ّوالحكومية، الخاصة

ّ ّمع ّممكنة، ّأخرى ّشركةتوليفات
مؤسسةّالّعامةّإماّكطرفّأوّالتيّ

ّ ّخاصة ّللربح ّثانيتهدف .ّكطرف
ّالقوميةّنّيعطي ّالحسابات ظام

ّعلىّّ 2008 ّإرشادية توجيهات
ّإذاّّهاخصائص ّما ّلتحديد لفحصها

ّالقطاعّالخاصّأوّ ّالشريكّمن كان
ّاالقتصاديّ ّالمالك ّهو العام

ّ.لألصولّالمعنية(ّكمعارضّللقانون)
ّيعط  .331ّ.4ملحق ّيلم نظامّّ

ّ ّالقومية توجيهات3114ّّالحسابات
بشأنّمعاملةّالشراكاتّبينّالقطاعينّ

 .العامّوالخاص
الضرائب على معاملة تستمر  -9

جارية كضرائب  أرباح الحيازة
 على الدخل والثروة

  8.61الفقرة  8الفصل : المرجع
ّنظامّّ  .386ّ.4ملحق يوصي

ّأنّستمرّ 2008الحساباتّالقوميةّ
ّأرباحّالحيازةالضرائبّعلىّّّمعاملة

ّ ّكضرائب ّوالثروةّجارية ّالدخل على
ّالقاعدةّ ّأن ّمن ّالرغم ّعلى حتى

ّ ّالضريبية ّالمحققة) ّالحيازة (ّّأرباح
ّنظامّ ّتعريف ّفي ّمدرجة غير

ّللدخل ّالقومية وتوصيّّ.الحسابات
حيثماّأمكن،ّوذاتّصلة،ّّهاللجنةّبأن

ينبغيّأنّتظهرّعلىّأنهاّفئةّفرعيةّ
ّ.منفصلة
المفاهيم  بين مواءمةال .ز

حسابات في نظام ال والتصنيفات
دليل ميزان المدفوعات و  القومية

 .االستثمار الدولي  وضعو 
 الطبعة السادسة

مركز المصلحة االقتصادية  -1
السائدة باعتبارها المعيار 
األساسي لتحديد إقامة 

 وحدة
الفقرة  4الفصل : المرجع
4.10 

ّفإنّّ  .383ّ.4ملحق ّالعولمة، مع
ّالمؤسسيةّ ّالوحدات من ّمتزايداّ  عددا 
ّأوّ ّاقتصادين ّ ّبين ّاتصاالت لديها

ّأكثر ّالحساباتّ. ّنظام استخدم
ّ ّميزان8665ّالقومية ّودليل ،

ّالدوليّّوضعالمدفوعاتّّو االستثمار
ّالسادسةّ. ّّالطبعة مركزّ"مفهوم

ّالسائدة ّكمعيار"المصلحةّاالقتصادية
يانا ّغيرّساسيّلتحديدّماّإذاّكانّكأ

ّّ.مقيمّفيّاإلقليمّاالقتصادي
نظامّّىوأوصّ  .388ّ.4ملحق

بمركز3114ّّالحساباتّالقوميةّلعامّ
المصلحةّاالقتصاديةّكمعيارّلتحديدّ
ّلمّ ّولكنه ّالمؤسسية ّالوحدات إقامة
ّإقامةّ ّمعاملة ّبشأن ّتوجيهات يقدم

ّ ّ ّلديهم ّالذين ّدوليةّإاألفراد ّ قامات
ّ ّحيث ّيبقواعديدة ّأن تّلفتراّيمكن

ّ.قصيرة
 اإلقامة لألفرادتغيير  -2

 26الفصل : المرجع
 ىال 26.37الفقرات  

26.39  
يؤكدّنظامّالحساباتّ .384ّ.4ملحق
ّاأل 2008القومية ّيقوم ّفرادعندما

ّفليسّ ّالذيّيقيمونّفيه، بتغييرّالبلد
هناكّتغييرّفيّملكيةّاألصولّغيرّ

ّ ّالمالية ّواألصول ّمالخصّوالمالية
وّكلّّ.التيّيملكهاّهؤالءّاألشخاص

ّتصنيفّ ّإعادة ّهو ّمطلوب ّهو ما
ّالمالكّ ّإلقامة ّالمناسب البلد

ّاالقتصادي) ّ ّالبنود( ّينبغيّّ.لهذه و
التغيراتّحسابّتسجيلّالتغيراتّفيّ

ّوليسّ ّاألصول ّحجم ّفي األخرى
ّ.ماليةكتحويالتّرأسّ

ّ
ّنظامّ .383ّ.4ملحق ّيقدم لم

ّ ّالقومية توجيهات3114ّّالحسابات
ّالسلعّ ّتدفقات ّمعاملة ّبشأن محددة

ّ ّالتيّطرأتّعلى حسابّالوالتغيرات
ّاإلقامةّ ّتغيير ّعن ّالناشئة المالي

ّلألفراد
تسجيل السلع المرسلة    -3

 ىعل جهيزالخارج للت إلى
 أساس تغيير ملكية
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الفقرات   6الفصل : المرجع
   6.86 ىإل 6.85

، الفقرات 14والفصل 
  14.42 ىإل 14.37

 
ّ.388ّ.4ملحق ّنظامّّ ّ يوصي

ّ ّالقومية تسجيلّبّ 2008الحسابات
ّأساسّ ّعلى ّوالصادرات الواردات

ّللملكية ّدقيق ّأنّّ.تغير ّينبغي ال
ّالتيّ ّالبلد ّبين ّالسلع ّتدفقات تسجل
تملكّالسلعّوالبلدّالذيّيقدمّخدماتّ

ّللسلعّجهيزالت ّوصادرات ّ.كواردات
وبدالّمنّذلك،ّينبغيّأنّيتمّتسجيلّ

ّ ّوحدة ّإلى ّالمدفوع ّجهيزالتالرسم
عنّطريقّّجهيزكاستيرادّلخدماتّالت

ّخدماتّ ّوتصدير ّللسلع ّالمالكة البلد
 .قدمهايمنّجانبّالبلدّالذيّّجهيزالت

ّ.380ّ.4ملحق ّنفسّّ ويوصى
ّم ّبضائع ّ ّلتسجيل ّنشأةالمعاملة

ّللت ّمّجهيزمرسلة أخرىّّنشأةفي
ّال ّنفسّّمؤسسةبنفس داخل

ّالم ّتتولي ّال ّعندما ّنشأةاالقتصاد،
ّمسؤّو ّاالستمرارّالمتلقية ّعواقب لية

ّاإلنتاج ّعملية ّفي ّحاالتّ. في
ّللم ّالوحيد ّالمخرج نشأةّمماثلة،
خدماتّالمستلمةّللبضاعةّهيّتزويدّ

ّ.تجهيز
ّ.387ّ.4ملحق ّالحساباتّّ نظام

ّ ّا3114ّالقومية ّالتيّتمّيعالج لسلع
ّللت ّالخارج ّإلى ّّوعادتّجهيزإرسالها

ّ ّللملكيةإلى ّفعلي ّبالتاليّّ.بالدها و
سجلتّكصادراتّللسلعّعندماّغادرّ

ّ ّومرة ّاألول، ّكوارداتّالبلد ّ أخرى
ّعاد التيّّالبلدوّّ.دإلىّالبلّتعندما
كمنتجةّللسلعّالتيّّبالتجهيزتعهدتّ

تمّتسجيلهاّبقيمتهاّالكاملة،ّحتىّولوّ
ّالمُّ ّيكن ّقيمةّّاّ مضطّرّجهزلم لدفع

ّ.هادخولّعندّسلعال
 متاجرةال -4

لفقرة  ا 14الفصل : المرجع
14.73 

ّ.385ّ.4ملحق ّتعريفّّ ّيتم كما
ّمنّّعلىّمتاجرةال ّسلعة ّشراء ّ أنه

ّ ّمقيم ّالم)قبل منّ (طبقلالقتصاد
ّالسلعةّ ّبيع عادة ّوا  ّالمقيمين، ّدونّغير ّمن ّمقيم، ّغير ّآلخر الحقا 
ّالتاجر ّالقتصاد ّالسلعة ّّ.دخول

ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام يوصي
يجبّأنّتسجلّالسلعّالتيّّ 2008
تجارّّوّالمصنعينّالعالميين،ّأكتسبها
ّ،الجملة ّوهذهّّ ّالتجزئة وتجار

ّ ّالصفقاتالحاالت السلعّّفيّمن
يجبّأنّّفيّالسلعّالتيّيتمّتسويتها

ّسلبيةّّتسجل ّصادرات بوصفها
ّإيجابي ّوصادرات ّعندّةللحيازة

ّمنها ّّ.التخلص ّبين ّاإلثنينالفرق
يظهرّفيّصادراتّالسلعّولكنّيبدوّ

التاجر،ّكإنتاجّللخدماتّفيّاقتصادّ

المطبقةّعلىّّلهوامشّالتجارةمماثلةّ
ّالمت ّبهاالسلع ّّ.محلياّاجر هذهّوفي

حالةّماّإذاّتمّالحصولّعلىّالسلعّال
فترةّواحدةّوليسّالتخلصّمنهاّحتىّ
فترةّالحقة،ّفينبغيّلهاّأنّتظهرّفيّ

ّ ّالمخزونتغييرات ّفي ّالتغيرات
ّ ّولو ّحتى ّمخزونالاهذّبقيتللتاجر

ّ.فيّالخارج
ّيعط.381ّ.4ملحق نظامّّيلم

ّ 3114ّالحسابات ّبشأنّّ توجيهات
ّ.المتاجرةمعاملةّ

ّ
ّ
ّ

 قائمة التحقق من التغيرات في كل فصل .هة
 المقدمة .1

ّ.4ملحق ّ306ّ.ّ ّهذاّّ ّ ّمن الغرض
ّالمواضيعّ ّسرد ّهو ّالفصل ّفي المقطع
المؤثرةّفيّكلّفصلّفيّنظامّالحساباتّ

ّ بنصوصّنظامّّةوالمرتبط8665ّالقومية
فالّيوجدّهناكّ.3114ّالحساباتّالقوميةّ

ّتأثيراتّ ّعن ّمفصلة ّقائمة ّإلعطاء نية
ببساطةّلتحديدّأيّمنّهذهّ,ّهذهّالتغيرات

ّ.تؤثرّعلىّالنصّالسابق
ّ

الّشئُّوضحّللفصلينّّ.303ّّ.4ّملحق
8ّو3ّ .ّ ّالمقدمةّ,3الفصل ّتتأثرّ, ال

ّالتغيرات ّبتفاصيل ّضخم ّبشكل الفصلّ.
8ّ ّالع, ّامةالنظرة ّكلّ, ّبفاعلية تتضمن

ّ.التغيراتّالتيّتظهرّالحقا
ّ

34ّإلى4ّّالفصولّمنّّّ.4ّ.308ّملحق
ّنظامّ ّفي ّالفصول ّأرقام ّنفس تطابق

قدمتّالتغيراتّ.3114ّالحساباتّالقوميةّ
ّ ّالثغراتّفي ّليس ّولكن ّالفصول هذه

ّاألساسية ّللقراء, ّمألوفة ّأنها .ّبفرض
تمّإعادةّترتيبها81ّّإلى33ّّالفصولّمنّ

ّ ّاالثنينّأو ّأو ّجديدة ّمادة ّعلى تحتوي
ّمعا ّالتغيرات. ّقوائم ّذلكّ, ّيكون حيثما

زودتّبملخصّموجزّلتغطيةّهذهّ,ّمناسبا
ّ.الفصول

ّ
ّ.304ّّ–4ّملحق ّالفصولّّ ّإلى إسنادا 
ّالقوميةّلوالم ّالحسابات ّلنظام حقات

كماّفيّ,ُّتستخدمّاألرقامّالرومانية3114ّ
ّالمنشور ّهذا ّوالم. ّالتيّلالفصول حقات

ّبنظامّ ّترتبط ّعربية ّبأرقام ّإليها يشار
ّ.8665الحساباتّالقوميةّ

ّ
والقواعد  التدفقات والمخزونات: 3الفصل 

 المحاسبية
ّ

ّللتوضيحّ ّمقدمة ّهو ّالرئيسي الموضوع
ّ.بينّالملكيةّاالقتصاديةّوالقانونية

ّ
القطاعات  و  الوحدات: 4الفصل 
 المؤسسية
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ّحيثّمنّاإلقامةّوصفّيتغيرّال -
ّحيثّولكنّالجوهر الصيغةّّمن

ّالمبدأّ ّهذا ُّوصف ّلذلك المستخدمة
ّالواضحةّفيّ دليلّميزانّبنفسّالطريقة

ّّو ّّوضعالمدفوعات ّالدولي ّ.االستثمار
ّالحساباتّّوّةالسادسّالطبعة نظام
ّ.القومية

ّ
- ّ 3ّالشكل ّشكل3ّّ. ّفي ّليظهر ّقدم قد

ّتدفق ّخريطة ّتجميعّ, ّكيفية بإظهار
ّ.القطاعاتّّالمؤسسيةّوّالوحدات

ّالش - ّمن ّكال ّوغير ّالمالية ماليةّالركات
ّغيرّ ّمؤسسات ّلتظهر ّمصنفة حاليا

ّللربح ّمنفصلةّّهادفة ّفرعية كقطاعات
ّ ّالتابعةلتسهيل ّالحسابات ّاشتقاق

ّ.غيرّالهادفةّلربحمؤسساتلل
- ّ ّمماثل ّتمييز ّلهناك لحكومةّاوضع

مؤسساتّغيرّّهناكّكانتّّافيمّالعامة
ّ.هادفةّللربحّحددّبشكلّمنفصل

ّالنصّالفرقّواضح - ّبينّالجعل ّمكتبا
ّلتوضيحّ ّالقابضة ّوالشركة الرئيسي

الرئيسيّكوصفّمفصلّّمكتبموقفّال
 .للشركةّالقابضة

ّالغرضّ - ّذات ّللكيانات ّقسم هناك
ّال ّالتيّّيحددّذيالخاص االعتبارات

ّأجلّ ّمن ّاالعتبار ّفي ّتؤخذ ّأن يجب
 .تصنيفهاّبشكلّمناسب

- ّ ّالقومية ّالحسابات يتجنب8665ّّنظام
يّأشارّإليهّفيّالذ"ّشركةّتابعة"تعبيرّ

ّ ّالقومية ّالحسابات وكان3114ّّنظام
 .السببّفيّبعضّاالرتباكات

ّمنّ - ّلتعريفّمجموعة هناكّنصّجديد
المؤشراتّالتيّتستخدمّلتحديدّإنّكانتّ

ّ ّستتولى ّعلىّالحكومة ّالسيطرة
 .ماليةالالشركاتّوالمؤسساتّغيرّ

ّللقطاعاتّ - ّوتحسين ّتوضيح هناك
 .الفرعيةّللشركاتّالمالية

ّالفصلّهناكّمرجعّمختصرّفيّنهاي - ة
 .للبنوكّالمركزيةّللعملةّالخارجية

ّ
المؤسسات والمنشآت : 5الفصل 
 والصناعات

ّالتيّ - ّللمؤسسات ّالنص يشير
ّمعّ ّاآلن ّمتفقة ّأفقيا تتقاطع
ّالدوليّ ّالصناعي التصنيف

 ".التنقيحّالرابعّ–الموحدّ
فيّالتقاطعّالرأسيّللمؤسساتّ -

ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام فإن
ّالمنشآتّ ّبتعريف يوصي

ّ ّصنف التصنيفّحيثما
ّالموحدّ ّالدولي الصناعي
ّاالقتصادية ّاألنشطة ّلجميع
ّككلّ ّكأنه ّببساطة المؤسسة
ّحصةّ ّألكبر ّالرئيسي النشاط

 .مساهمةّفيّالقيمةّالمضافة
ّمنّ - ّوالمزيد ّالجديد هناك

ّللن ّالمكثفة شاطاتّالمناقشة
 .المساعدة

ّ
 حساب اإلنتاج: 6الفصل 
- ّ ّمصطلح ُّقدم منتجاتّ"لقد

ّالمعرفة ّضبط ّتلكّ" لتغطية
ّبعضّ ّتمتلك ّالتي المواد

ّ ّوبعضّاخصائص لسلع
 .خصائصّالخدمات

ّغيرّ - ّاالقتصاد ّإلى إشارة
ّملحوظال ّمنّ. ّالمزيد هناك

ّالفصلّ ّفي ّالمكثفة المناقشة
88. 

يصفّالنصّمراجعةّالمعاملةّ -
ّ ّبين المنشآتّللتوصيالت

ّبينّ ّأو ّالمؤسسة لنفس
مؤسساتّمختلفةّمعتمداّعلىّ
ّللملكيةّ ّنقل ّهناك ّكان إذا
اقتصادياّودرجةّالخطورةّالتيّ

ّالمعا ّمن ّالمزيد ّلجةتتضمن
ّالمحليّيعادلّماّهوّوهذا)
ّالخارجّإلىّالمرسلةّالسلعّمع

 (للمعالجة
ّللتم - ّطرق ّفيّيالثالث يز

ّإنتاجّ ّإلي ّاآلن ّتشير اإلنتاج
ّسوقي ّلالاإلنتا, ستعمالّّج

ّالذاتيّ ّالخاص النهائي
 .سوقيّالواإلنتاجّغيرّ

ّالنهائيّ - ّالُمنتج ّيكون عندما
ّالخاصّلالست ّالنهائي عمال

ّيقدرّ الذاتيّلمنتجينّسوقيين،
ّالتكاليف ّبمجموع ّأنّ, ويجب

 .تشملّعائدّرأسّالمالّالثابت
هناكّالمزيدّمنّالمناقشةّعنّ -

ّالتيّ ّالمخرجات ّقياس كيفية
 .فيّاالكتمالتأخذّوقتاّطويلّ

هناكّتوضيحّأكبرّعنّكيفيةّ -
ّال ّتّتخزينقياس ّحديدوكيفية

ّ ّالنشاط ّيكون إنتاجيّمتى
هذاّ.ّأرباحّومتيّيشكلّحيازة

ّفيّ ّتفصيله ّتم الموضوع
 .0الملحقّللفصلّ

ّالمناقشةّ - ّمن ّالمزيد هناك
ّقياسّ ّكيفية ّعن المكثفة

 .المخرجاتّللبنوكّالمركزية
ّتمّ - ّالمالية ّالخدمات معاملة

ّف ّتفصيلّشرحها ّمن ّأكثر ي
ّ ّالفصل ّوبتفصيل0ّّفي و

منّالفصل3ّّأكبرّفيّالجزءّ
بعضّمنّالتطوراتّمنذّ.37ّ

ّالقوميةّ ّالحسابات ّنظام نشر
ّخدمة3114ّّ ّرسوم لمعاملة

ّ ّبصورةالوساطة غيرّّالمقاسة
 .مباشرةّّقدّأدرجّفيّالنص

- ّ ّالالنصّالمراجع فّحولمتاح
ّ ّالمعاملة ّفيّتأمين يأخذ
ملّفيّنتائجّفريقّالعّالحسبان

 .هذاّالموضوع
- ّ ّمعاملة ّهناك تنقيحّوبالمثل

 .إعادةّالتأمينّلمعاملة



 نظام الحسابات القومية
 

 505 

ّربطّ - ّكيفية ّعن ّمناقشة هناك
ّإصدارّ ّمع المخرجات

ّال ّتجبّالضمانات موحدة
 .معالجتها

لمّيزلّالبحثّوالتطويرُّيعالجّ -
ّ ّفيّّوسيطكاستهالك ولكن

ّ ّالحاالت مالّّكرأسأغلب
 .ثابت

ّالمعاملةّ - ّالجديد ّالنص يمثل
ّ ّوالنسخّالمناسبة لألصول

ّأوّ ّللتوصيات التابعة
 .كمجموعةّكانبيرا

- ّ ّفئةّّمنظوماتإن األسلحة
ّخاللّ ّمن ّمصنفة جديدة
ّالمالّ ّرأس ّتكوين إجمالي

 .الثابت
ّوصفّ - ّفي ّحاليا هناك

ّالثابتّ ّالمال ّرأس استهالك
ّاألصلّ ّأسعار ّبأن توصية
الخاصةّيجبّاستخدامهاّبدالّ

ّ ّللتكميشمن ّالقياسي ّالرقم
ّاال ّقيمة نخفاضّلتقدير

ّلألصول ّتقديرّ. عملية
ّالثابتّا ّالمال ّرأس ستهالك

ّلتقديراتّ ّربطها يجب
ّالمالّمخزونات ّرأس هذاّ.

ّفيّ ّالحقا ّيناقش الموضع
 .86الفصلّ

 
 توزيع الدخل حسابات : 7الفصل 
- ّ ّّالتنظيمحسابات حسابّو

ّاألوليّ ّالدخل تخصيص
مقيدةّاآلنّبالشركاتّّاألخرىّ
 .وغيرّالماليةالماليةّ

إشارةّإلىّمقاييسّالعمالةّالتيّ -
ّتوصياتّ ّلتشمل ّتحديثها تم

ّ ّالدولي ّإلحصائييالمؤتمر
ّّلالعم ّأقيم ّأواخرالذي ّفي

8665. 
ّفيّقياسّ - هناكّتغيراتّمهمة

ّالمساهماتّاالجتماعية أولهاّ.
ّ ّبين ّالمساهماتالتمييز
ّبالمعاشات ّالتقاعديةّالمرتبطة

ّبمنافعّ ّالمرتبطة واألخرى
ّأخرى ّأ. ّحقيقة نّتليها

ُّتسجلّ ّالمعاش استحقاقات
اآلنّفيّبعضّالحاالتّحتىّ
عندماّالّيكونّهناكّصندوقّ
ّاالحتياجاتّ ّلمقابلة جانبي

ّ ّالمساهماتّالناتجة لقياس
 .االجتماعية

ّاآلنّ - ّيشمل ّاالستثمار دخل
 .االستثمارّاديقمكاسبّصن

يتمّ,ّفيّالضرائبّعلىّاإلنتاج -
ّاألجرةّ ّسيارة ّرخصة تضمين

 .والمحالت
ّتمّقدّلكية،المّدخلّضمن -

ّمنّجديدّفرعيّعنوانّإدخال

ّلتلكّالموازيةّاالستثمارّدخل
ّ ّفي ّميزانّالمستخدمة دليل

ّّو االستثمارّّوضعالمدفوعات
 .ةالسادسّالطبعةّ.الدوليّ

ُقدمّفيّّتأجيرّالمواردإنّمبدأّ -
 .الريععالقةّدفعّ

- ّ الضرائبّّتسجيلإمكانية
ّعلىّعاناتّالضمنيةواإل ّبناء

ّ ّالفائدة المفروضةّسعر
ّالبنوكّ ّقبل ّمن والمدفوعة

 6المركزية
ّوأرباحّ - ّالمسحوبات معاملة

ّلكالّ ّالدخل ّمن األسهم
ّّو ّقدّّأشباهالشركات الشركات
ّترشيدها ّتم ّبهذا. ّبالربط فقدّ,

ّاألرباحّالمحتجزةّ ّبند ّتقديم تم
 .بشكلّصريحّللمؤسسات

ّاالستثمارّمعاملةّتعتبر - ّدخل
المعاشاتّّبموجبّالمستحق

ّتم ّّالتقاعدية ّفيّييرتغالاآلن
ّالمحددةّالمنافعّنظمّحالة

ّفيّالزيادةّكاملّلتغطية
ّعنّالنظرّبغضّاتستحقاقاال
ّتمّّكانّإذاّما ّقد الدخل

ّفعليا الوحدةّّمنّتحصيله
ّصناديقّ ّعن المسئولة

 .المعاشاتّالتقاعدية
 

 إعادة توزيع الدخلحسابات : 8الفصل 
بالمساهماتّالتغيراتّالمتصلةّ -

ّمّرّاالجتماعية ّتبطةالمذكورة
 .5وّالفصل7ّّبينّالفصلّ

ّذكرّ - ّهناك ّالتحويالت من
ّ ّلتحويالت األسرّواضح

ّوالمدفوعة ّالمقبوضة ّالمعيشة
 .منّاألفرادّالعاملينّبالخارج

االجتماعيةّتحويالتّالّتفصيل -
 .شكلّمبسطبّالعينيةّ

ّ
 استخدام الدخلحسابات : 9الفصل 

ّبينّ - التمييز
ّوّ ّالفردية الخدمات
ّتغييرهاّ ّتم الجماعية

التغيراتّبسببّليتبعّ
ّ وظائفّتصنيف

 .الحكومة
لقدّتمّمعرفةّأنهّمنّ -

ّ للمؤسساتّالممكن
ّللربحّ ّالهادفة غير
ّاألسرّ وتخدم

ّ ّتمتلكّالمعيشية أن
ّجماعيّ استهالك
ّالجهودّ ّمن بالرغم

يجبّالتيّاإلضافيةّ
ّكمحاولةّ ّتقدم أن
ّهذهّ ّمثل لتعريف

 .األمثلة
ّ
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 حساب رأس المال: 10الفصل 
- ّ ّغير وضحتّّالمنتجةاألصول

ّفئات ّثالث ّفي مصادرّ:
ّطبيعية ّاإليجارّ, ّوعقود العقود

ّوالتراخيص ,ّ ّالتجاريةّو الشهرة
 .تسويقيةواألصولّالّالمشتراة

تحسيناتّاألرضُّتعاملّكأصلّ -
ّاألصلّ ّعن ّمنفصلة ثابت
ّقيمةّ ّيمثل ّالذي الطبيعي

 .األرضّفيّحالتهاّاألصلية
- ّ ّالملكيةّنقلتكاليف هناكّ,

ّالتكاليف ّمعاملة ّعن ّإيضاح
ّال ّرأسّّنهائية ّاستهالك وقت

ّلتكاليف ّالثابت ّنقلّالمال
 .الملكيةّالتيّيجبّأنّتكتب

- ّ ّوتكنولوجياّمعدات الحاسوب
ّوا قدمتّّلمعلوماتاالتصاالتّ

ّإلجماليّ ّجديدة ّفئة ّأنها على
 .رأسّالمالّالثابت

- ّ ّكفئةّّمنظوماتقدمت األسلحة
 .جديدة

ّتعاملّ - ّالفكرية ّالملكية منتجات
المالّّاآلنّفيّشكلّأصلّرأس
 .الثابتّفيّمعظمّالحاالت

المعادنّقدّتمّّإستكشافعنوانّ -
ّ ّليشمل ّالتغييره ّتقييم معّتوافقا

ّطبقاّ ّالمتاحة المعلومات
ّ ّمعاييرّلتوصيات مجلس

 .المحاسبةّالدولية
- ّ ّتغيير ّتم ّلتشمللقد ّالبرامج

ّصريح ّبشكل ّالبيانات ّقواعد
ّتضمينّ ّموعد ّعن وتوضيح

 .البيانات
ّجديدّ - ّبند ّالمخزون تضمن

 .للمخزونّالعسكري
ّلمعاملةّ - ّكبير ّتوضيح هناك

ّّو ّاإليجارالعقود ّعقود
ّلهمّ ّإضافي ّوشرح والتراخيص

ّ ّالجزء ّفي ّالفصل8ّّيظهر في
37. 

هناكّتوضيحّكبيرّعنّقياسّوّ -
ّ ّالمشتراةإدراج ّالتجارية ّالشهرة

 .تسويقيةواألصولّال
ّ
 

 الحساب المالي: 11الفصل 
- ّ ّمتغيرة ّمعاملة للذهبّهناك

ّحسابّالنقدي ّالمعدنّو ات
 .بصورةّعامة

ّتتع - ّّالخصومرف حقوقّبحاليا
 .السحبّالخاصة

ّالجديدّ - ّالتوضيح ّخالل من
ّالمالية ّلألصول ّفئةّ, ّتقديم تم

 .وبعضهاّللمراكزّبينّالبنوك
تمّتقديمّمعاملةُّمراجعةّاألوراقّ -

ّالمرتبطة ّقياسيّالمالية ّبرقم
ّ ّعند ّيرتبطوا ّقياسيّعندما برقم

 .ضيق

ّمتصلينّ - ّبندين ّتقديم ّتم قد
 .بصناديقّاالستثمار

ّالفنيةّالتأمينّاحيتاطياتّوزادت -
ّالمعاشّاستحقاقاتّلتشمل

ّيوجدّالّعندماّحتىّالتقاعدي
ّالمحتملةّوالمطالباتّصندوق،

ّالمعاشاتّصندوقّمديرّعلى
ّواالحيتاطياتّالتقاعدية
 .موحدةّضماناتّعلىّللحصول

االكتتابّّخياراتّتضمينّيتم -
ّجنباّفئةّفيالممنوحةّللموظفّ

 .الماليةّالمشتقاتّمعّجنبّإلى
ّفيماّأوصتّللتذكرةّبنودّوهناك -

 .المتعثرةّبالقروضّيتعلق
ّ

التغيرات األخرى في حسابات : 12الفصل 
 األصول
لحجمّّجديدّتصنيفّويرد -

ّكل ّيمكنّمنهاّواحدةّالتغيرات
ّمنّفئةّأيّعلىّتطبيقها
ّمنّاالنتقالّيجعلّمماّاألصول
ّأخرىّإلىّعموميةّميزانية
 .أبسط

ّالوحيدةّ - ّالخسائر ّأن ّأوضح لقد
ّتظهرّ ّالتي ّهي ّالمخزون في

حسابّالتغيراتّاالخرىّفيّفيّ
حتىّ.ّوهيّغيرّمنتظمةّالحجم

ّجدا،ّّلو ّكبيرة ّالخسائر كانت
ّيجبّ ّمنتظمة، ّبصورة وتظهر

ّ ّتسجل ّمنّّان كمسحوبات
 .المخزون

ّ
 العموميةالميزانية : 13الفصل 
مبدأّحسابّاألصلّوردّفيّهذاّ -

ّالفصل ّفيّ. ّسابقا ظهرت
 .فقط8ّالفصلّ

ّللطرقّ - ّكبير ّوصف يوجد
 .الحصصالمحتملةّلكيفيةّتقييمّ

ّالنقديةّ - ّالتدفقات ّتحليل ّنقل تم
 .87إلىّالفصلّ

ّ
 ستخداماالعرض و الجداول : 14الفصل 
 السلع والخدمات وحساب
ّمنّ - ّبعض ّهنا ّالمادة تحتوي

ّالسابق ّالفصل ّتمّ. ّالباقي أما
 .85ّتغطيتهّفيّالفصل

ّواضحةّ - ّتشكيل ّإعادة هناك
 .للنصّفيّهذاّالفصل

ّلكيفيةّ - ّكبير ّوصف يوجد
ّفي ّالنقل ّرسوم ّجداولّتسجيل

ّوكيفيةّ ّواالستخدام العرض
ّ ّعلى ّالمنتجّتأثيرها سعري

 .والمشتري
ّمراجعتها - ّتم ّالتي ّالمعالجات

ّالمؤسساتّداخلّللتسليم
ّالخارجّإلىّالمرسلةّوالبضائع

ّالرئيسيةللتجهيزّتشكلّالتبعاتّ
 .الفصلّلهذا
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- ّ ّوصف جداولّّلتكميشهناك
 .العرضّواالستخدام

ّ
 واألحجاماألسعار : 15الفصل 
ّالقوميةّ - ّالحسابات ّنظام في

كانّيختص38ّّالفصل3114ّّ
ّواألحجام ّباألسعار الفصلّ.

الحاليّيشملّمراجعاتّواضحةّ
ّ ّعلى ّالضوء ّاألدلةملقي

ّمنذّ ّأُصدرت ّالتي المختلفة
3114ّ ّالمستهلكّ, أسعار

ّالمنتج ّوأسعار أسعارّ,
ّوالواردات ّالصادرات وبرنامجّ,

 .المقارناتّالدولية
ّتطبيقّ - ّنصّعن ّالفصل يشمل

ّلتكميشّالحساباتّ ّقياسية أرقام
 ّ.القومية

ّ
 حساب الملخص والتكامل: 16الفصل 
ّاألساسيةّ - ّالفكرة ّفي ّيأتي هذا

ّالسابق ّالفصول ّفيّلمواد ة
 .فقط8ّالفصلّ

ّ
تقاطعات وقضايا أخرى : 17الفصل 
 خاصة
ّكالّ - ّويمد ّالفصل ّهذا يستبدل

ّونطاقّ ّتفاصيل ّكمية من
ّالمتضمنة ّالمواد ّموضوعات

نظامّفي2ّّو0ّّالملحقاتّفي
فهوّ.3114ّالحساباتّالقوميةّ

يوفرّالمزيدّمنّالتفاصيلّعنّ
تلكّالقضاياّالتيّكانتّموضعّ

ّحديثا ّمكثف ّاهتمام هذهّ.
 :موضوعاتّهيال

ّالتأمين -ّأ ّالتأمينّ, ّإعادة يشمل
 .السنوياتّو

ّ -ّب االجتماعيّّالضمانأنظمة
ّالمعاشاتّ ّخاص بشكل

ّّو ّجدولّالتقاعدية تشمل
 .تكميلي

 .الموحدةضماناتّال -ّت
ّالمالية -ّث ّالخدمات تعرضّ,

ّوالضمنيةّ ّالواضحة الرسوم
ّمنّ ّمجموعة ّعلى ّتمت التي

 .األدواتّالمالية
ّاإليجارّ -ّج ّوعقود العقود

ّوالتراخيص ّجوانبّتجمع كل
 .هذاّالترتيب

ّ -ّح ّالممنوحةّخيارات االكتتاب
 .للموظفين

ّ
ّ

 إعداد وتقديم الحسابات: 18الفصل 
- ّ ّالفصل ّمادة30ّّمثل هذه

ّالحساباتّ ّتجميع ّعن جديدة
تركزّبشكلّأساسيّعلىّّنولك

 .القضاياّالعملية
ّ

 السكان و مدخالت العمالة: 19الفصل 
يستندّهذاّالفصلّعلىّالفصلّ -

ّبشكلّأقلّّالسابقّولكن يعتمد
ّشرحّ ّفي ّالتدفق ّخرائط على
ّالمرتبطةّ ّالمفاهيم اختالف

 .بالعمالة
- ّ ّنتائج ّأدرجت المؤتمرّلقد

ّ ّالعملّإلحصائييّالدولي
 .8665فيّأواخرّالذيّأقيمّ

ّالعملّ - ّعن ّقصير ّقسم يوجد
 .التطوعي

ّعن - ّمناقشة ضبطّّتوجد
ّال ُّمدخالتلّنوعيةوتعديل

 .العمل
 .يوجدّقسمّعنّإنتاجيةّالعمال -

ّ
خدمات رأس المال : 20الفصل 

 والحسابات القومية
ّفصلّجديدّفيّاالستجابةّ - هذا

لواحدةّمنّالبنودّالموجودةّفيّ
ّنظامّ ّفي ّالبحث جدول

ّ ّالقومية .3114ّالحسابات
ّتقنيةّ ّغير ّمقدمة يزود
ّالمال ّرأس ّخدمات  لموضوع
ّفائضّ ّبإجمالي وربطه

ّالتشغيل ّجدولّ. ّيقترح فهو
ّ ّتضمينه ّيمكن علىّتكميلي

 .اختياريةّأسس
ّ

 قياس نشاط الشركات: 21الفصل 
ّيناقشّ - ّجديد ّفصل هذا

ّوّ ّاإلدماج ّمثل موضوعات
ّالممتلكات ّالعولمة, عواقبّ,

ّوتصل ّالمالية ّإلىّالضائقة
ّالتجاريةّالمحاسبة ّالموادّو.
ّ ّوالتملكّالدمجّعملياتحول

المرجعيّّتعريفالّمن
 .المباشرّاألجنبيّلإلستثمار

ّ
والقطاعات  الحكومة العامة: 22الفصل 
 الخاصة
ّيهدفّ - ّجديد ّفصل يهدفّهذا

ّبين ّءاتإحصاّللوصل
ّالمالية ّالحكومة ّفيّ, يؤخذ

ّالديونّ ّ ّإجراءات االعتبار
ّالخارجيةّ ّوالديون والعجز

 .للقطاعّالعام
موضوعّالقطاعّالعامّلمُّيناقشّ -

ّالماليةّ ّالحسابات ّنظام في
3114. 

ّأكثرّ - ُأعطيتّمعلوماتّمحددة
ّتتحكمّ ّمتى ّتحديد ّكيفية عن
ّالشركاتّ ّفي الحكومة

ّ ّغير هادفةّالوالمؤسسات
 .للربح

- ّ ّاألسعار ّمبدأ ّمناقشة ذاتّتم
ّاإلقتصادية ّتزويدّّالداللة وتم

 .تعريفاّله
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ّبين - ّربط ّتقديم ّالحساباتّتم
 .الماليةّالمقدمةّللحكومة

الضريبيةّّاإلعفاءاتّمعاملة -
 .واضحةّأصبحت

 .تمّمناقشةّعملياتّالديون -
ّضماناتّ - ّتسجيل ّمناقشة تم

 .الحكومة
توجدّمناقشةّعنّشكلّالعالقةّ -

ّالشركاتّالتيّ ّو بينّالحكومة
ّحالةّ ّفي ّتسجل ّأن يجب

 .المالي(ّالضائقة)الضغطّ
بينّالقطاعّّاكةتمّمناقشةّالشّر -

 .العامّوالخاص
ّ

هادفة الالمؤسسات غير : 23الفصل 
 للرب 
ّا - ّجديد ّفصل ّأيضا لذيّهناك

يزودّرابطّبينّنظامّالحساباتّ
ّالحساباتّوكتيبّحولالقوميةّ
هادفةّالّغيرّللمؤسساتّالتابعة
 .للربح

ّ
 قطاع األسر المعيشية: 24الفصل 
ّلمسألةّ - ّإعداد ّيوفر هذا

ّ ّالفرعية لألسرّالقطاعات
 .المعيشية

- ّ ّالجوانب ّبعض إلنتاجّيناقش
 .بالتفصيلاألسرّالمعيشيةّ

ّ
 المنظمةالجوانب غير : 25الفصل 
 لالقتصاد

ّمنّجدولّ - ّالبندّكانّجزءا هذا
البحثّلنظامّالحساباتّالقوميةّ

3114. 
ّموضوعين - ّالفصل ,ّيغطي

ّ ّغير ملحوظّالاالقتصاد
ّ ّغير ّالمنظموالقطاع يتبعّ.
ّمبادرة ّالعملّّاألخير منظمة

ّعلىّالتركيزّمعّالدولية
ّفضالّالمنظمةّغيرّالعمالة
ّاإلنتاجّعن ّالموضوعّهذا.
 .البحثّجدولّفيّمدرج

ّ
حسابات بقية : 26الفصل 

ميزان مع روابط الو  العالم
 المدفوعات

ّيستبدلّالفصلّهذا -
ّعشرّالرابعّالفصل
ّوالملحقّالسابق
ّنظامّمنّالثاني

ّالقوميةّالحسابات
3114ّ ّتمّوقد.

ّعلى ّأنّمراجعته
ّمعّمكتوافقاّيكون

ّميزانّ دليل
ّّو ّوضعالمدفوعات

ّالدولي ّ-االستثمار
.ّةالسادسّالطبعةا

ّتعاونّهناكّوكان
ّفيّالنطاقّواسع

ّميزانّّصياغة دليل
ّّو ّوضعالمدفوعات

ّ ّالدولي -االستثمار
ّالسادسة ّالطبعة

ّالحساباتّونظام
ّفيّفإنهّلذلكّالقومية
ّالحاالتّمنّكثير
ّنفسّبالضبطّهو

ّالمستخدمةّالصياغة
 .الدليلينّكالّفي

- ّ ّميزانّيقدم دليل
ّّو ّوضعالمدفوعات

ّالدولي ّ–االستثمار
ّالسادسةّ الطبعة

ّمنّّمجموعة جديدة
ّأقربّ الحسابات
ّالحساباتّ لنظام

ّلتسلسلّالقومية
ّوجعلّالحسابات
ّأبسطّالربطّجداول
ّنظامّمنظورّمن

 .القوميةّالحسابات
ّفئاتّإدخالّتم -

دليلّّمنّوظيفية
ّالمدفوعاتّ ميزان

االستثمارّّوضعّو
الطبعةّّ–الدولي
ّاالستثمارّ،ةالسادس

ّواالستثمارّالمباشر،
ّالحافظاتّفي

ّالمشتقاتّالمالية،
ّاتواالستثماّرّالمالية،
ّمنّوغيرهاّاألخرى
 .االحتياطيةّاألصول

ّ
روابط : 27الفصل 
النقدية  ءاتاإلحصا
 األموال اتوتدفق
ّمنّ - بعض

ّالنصّ هذا
ّفيّ كان
الفصولّ
33ّالسابقةّ
ّ 38ّو
ولكنّ

توسعتّ
إلظهارّ

ّبينّ الصلة
اإلحصائيا

ّالماليةّ ت
 .والنقدية

ّمناقشةّ - تم
حساباتّ
تدفقاتّ
 .األموال

ّ
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تحليل : 28الفصل 
يستند إلى المدخالت 
والمخرجات وغيرها 

 من المصفوفات
ّوالبندّالسابق،86ّّالفصلّعلىّيعتمدّهذا -

ّتقديمّعلىّثالبحّأعمالّجدولّمن
ّالمصفوفة ّفيّالموادّعلىّأيضاّويلفت.

ّالمدخالتّجداولّاليوروستاتحولّدليل
 .8665ّالمتاحةّفقطّفيّّّوالمخرجات

جدولّالعرضّّتقسمّالموادّفيّجداوليشملّالفصلّ -
 .واالستخدامّبحيثّيوفرّرابطّللتسلسلّفيّالحسابات

ّ
 واألغراض األخرى الحسابات التابعة: 29الفصل 

ّالمادةّتوجد -
ّهذاّفي

ّفيّالفصل
ّمنّجزء

ّالفصول
35ّالسابقةّ

31ّو
.83ّو

ّويشمل
ّموادّأيضا
عنّّجديدة

الحساباتّ
ّالتابعة
ّتمّالتي

ّأوّوضعها
ّراجعتهام

ّعامّمنذ
3114. 

ّ 
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ّ
 الملحقات والبنود األخرى .2

 .3تطابقّالملحق8ّّو3ّالملحقاتّّّ.303ّّ.4ّملحق
ّ.308ّّ.4ّملحق 4ّالملحقّ"الملحقّالحاليّّ يتطابقّمعّ"

 .3الملحقّ
جديدّوّيشملّمعلوماتّعن3ّّالملحقّّّ.300ّّ.4ّملحق

ّوتم ّالبحث ّجدول
ّهذهّفيّذلكّتضمين
ّنظامّأمامّالمسألة

ّالقوميةّالحسابات
3114. 

ّ.307ّّ.4ّملحق ّفيّالمدرجةّالمراجعّمنّقائمةّوهناكّ
ّالحساباتّنظام

ّلمّ؛8665ّّالقومية
ّمراجعّأيّتقدم

ّنظامّفيّخارجية
ّالقوميةّالحسابات

3114. 
ّ.305ّّ.4ّملحق ّالمصطلحاتّسردمّفيّبندّتضمينّيتمّ

ّمنّبدالّالنشرّمع
ّوثيقةّتكونّأن

 .منفصلة
توجدّمعلوماتّكثيرةّعنّعمليةّالمراجعةّّّ.301ّّ.4ّملحق

ّشعبةّ ّفي متاحة
ّاإلحصا علىّء

ّااللكترونيّ الموقع
ّومزيدّ ّالمتحدة لألمم
ّعنّ ّالمعلومات من
ّالبحثّ ّجدول تطوير

 .سوفّتنشرّهناك
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جدول أعمال البحث: الملحق الرابع  
 
 مقدمة . أ
صممّنظامّالحساباتّالقوميةّلتقديمّرؤية1.4ّّّّّّأ

ّ ّوموجزة ّالسياسةّواقعية ّمع ّالمتوافق لالقتصاد
ّالمتغيرّ ّلالقتصاد ّونظرا  ّالتحليلي، واالستخدام

حتياجاتّالتحليليةّ،ّالتطورّالمستمرّلإلوالسياسةّّو
فإنهّيجبّمراجعةّنظامّالحساباتّالقوميةّلرؤيةّماّ
إذاّكانّالّيزالّوثيقّالصلةّبهذهّاألغراض،ّومماّ
ّالظروفّ ّفي ّالتغير ّعلى ّاألمثلة ّأوضح ّمن هو

ّبنيةّا ّمدىّكفاءة ّتقييم ّإعادة ّالتيّتثير القتصادية
ّالتيّ ّالمالية ّاألزمة ّهي ّالقومية ّالحسابات نظام

ّ ّعام ّأواخر ّفي ّتدريجيا  ّزالت8002ّّنشأت وما
ّإعادةّ ّعملية ّإجراء ّأمكن ّالحظ ّولحسن مستمرة،
ّعلىّ ّوعثر ّالطبعة ّهذه ّمن ّاالنتهاء ّقبل التقييم

ّ ّإلى ّإضافة  ّفقط ّثانوية ّضرورية تلكّتغييرات
ّمعاملةّ ّوبخاصة ّللتحديث، ّالمقترحة التغييرات
ّفيّ ّاقتراح ّعرض ّتم ّحيث ّالموحدة، الضمانات
األساسّبتطبيقّهذهّالتغييراتّعلىّالقروضّفقط،ّ
حيثّتفيدّوقائعّاألزمةّبأنهّينبغيّتطبيقّذلكّعلىّ

ّ.أوسعّمنّاألدواتّالماليةّنطاق
ّ
منّغيرّالطبيعيّللمنظورّاالقتصاديّأن1.8ّّّّّّأ

ّفيّيتغي ّحدث ّكما ّدرامي ّوبشكل ّكبيرة ّبسرعة ّّّّّر
ّبعض8002-8002ّ ّتوجد ّما ّدائما  ّذلك ّومع ،

ّللحساباتّ ّتتسبب ّأن ّيمكن ّالتي ّالبارزة المعالم
ّوتأتيّ ّالحالية، ّمنهجيتها ّتقييم ّإعادة ّفي القومية

ّ ّللتداولتصاريح ّالقابلة ّعلىّّاالنبعاثات كمثال
ّ ّالتصدي ّحيثّلالحتباسّالحراريإحدىّخطوات ،

ّتسجيلّل ّلكيفية ّ ّكامل ّبشكل ّالتعرض ّيتم م
ّالحساباتّالقوميةّ ّفيّإصدارّنظام المعامالتّبها

ّ ّالكبيرة8002ّلعام ّوالقيم ّسريع ّبشكل ّواستيعابها ،
ّهذاّ ّأنه ّالواضح ّمن ّأصبح ّمما ّبها، الخاصة

ّ.القصورّبحاجةّإلىّمعالجتهّعلىّوجهّالسرعة
ّ
1.4ّأ ّ ّ ّحينّ ّنظامّّتمّفي ّإصدار التعرضّفي

ّالحسابا ّلعام ّالقومية ّالقضايا8002ّّت لبعض
ّللسلعّ ّالمتغيرة ّالمعاملة ّمثل ّبالعولمة، المتصلة

ّالتجهيز ّالتعهداتّّبغرض ّلخدمات استجابة 
الخارجيةّالمتزايدة،ّيكونّمنّالواضحّوجودّجوانبّ
ّالتيّيمكنّأنّتؤديّإلىّإعادةّ ّاالتجاه أخرىّلهذا
ّالحسابات،ّ ّعلى ّانعكاسّالظاهرة ّفيّكيفية النظر

ّمثلّوتك ّمكملة ّأو ّبديلة ّاالحتماالت ّإحدى ون
ّالجنسياتّ ّمتعددة ّللمؤسسات ّالتقديمية العروض
التيّتقومّعلىّالتعريفاتّالبديلةّلمحلّاإلقامةّوحقّ

ّ.الملكية
ّ
1.1ّأ ّ ّ ّ ّجميعّّ ّتناول ّتوقع ّالممكن ّغير من

ّالمستقبلّ ّفي ّالسطح ّعلى ّستطفو ّالتي القضايا
ّتل ّذكر ّإلى ّالفصل ّهذا ّيهدف ّحيث كّالقريب،

ّالحاليةّ ّالتيّطفتّعلىّالسطحّفيّالدورة القضايا
ّالتيّ ّالقضايا ّذكر ّإلى ّيهدف ّولكن للمراجعة،
ّأكثرّمنّالممكنّفيّ ّمنّالنظرّفيها ّمزيدا  تستلزم
ّبعضّ ّتؤدي ّأال ّيمكن ّحيث ّللمراجعة، الدورة
ّالحساباتّ ّنظام ّفي ّتغييرات ّإحداث ّإلى القضايا

إليضاحّالقوميةّولكنّتؤديّببساطةّإلىّالمزيدّمنّا
ّعلىّ ّالقائمة ّبهذه ّاالحتفاظ ّوسيتم لبعضّالنقاط،

ّ ّاإللكتروني ألمم في ا لشعبة اإلحصاءالموقع
ّّالمتحدة ّتظهر ّكلما ّوتتمّّبنودوتحديثها جديدة،

ّ.القائمةّالبنودالموافقةّعلىّتلكّالتوصياتّعلىّ
ّ
ّتعطىّألحدّالبنودالتيّّولويةعندّتقييمّاأل1.4ّّّّّأ

ّ.ثةّأسئلةفإنهّيجبّالتعرضّإلىّثال
ّ
ّيتعلقّ .ّأ ّفيما ّالموضوع ّأهمية ّمدى ما

ّّبضمان ّاستمرار ّالقوميةّصلة ّالحسابات نظام
 بالمستخدمين؟مع
 
ّا .ّب ّمدى ّعنّّتساعما ّالناتجة العواقب

 التغيير؟ّوماّهوّمدىّالتعقيدّالذيّيصاحبّالتنفيذ؟
ّ
ّّج ّ ّ ّ ّ ّ ّالموضوعّجديد. ّيلزمهّّاهلّيعد ّأم كليا 

ّالكثيرّمنّاإلعدادّالعتبارهّمكتمال ؟
ّ

ّ ّالبنودعملية ّوالتحققّاختيار يتخللهاّّللبحث
ّ ّمن ّكل ّمن ّومشاركة ّواسعة ّالمعديناستشارات

ّ.والمستخدمينّفيّعمليةّالمراجعة
ّ
1.4ّأ ّ ّ ّ ّنظامّّ ّتحديث ّمحاوالت ّجميع تظهر

ّالمراجعةّ ّتجربة ّذلك ّفي ّبما ّالقومية، الحسابات
4994ّّلعاميّ ّمنّالصعبّتحديث8002ّو ّأنه ،

ّللطبيعةّ ّنظرا  ّوذلك ّالنظام؛ ّمن ّفقط ّمعينة أجزاء
ّل ّالمحاسبلالمتكاملة ّقائمةّيقواعد ّيلي ّوفيما ة،

ّللمجالّ ّوفقا  ّعامة ّبصورة ّبالقضايا مجمعة
ّكلّ ّبداية ّعند ّالتعرف ّيجب ّولكن المخصص،
ّوفقا ّ ّعنها ّتنتج ّقد ّالعواقبّالتي ّعلى ّمنها واحدة

ّ.لمجالها
ّ
ّ
1.2ّأ ّ ّ ّ ّوفقا ّّ ّالمحددة ّالموضوعات ّتجميع يتم

ّ:وهيّ،لتاريخّمحددّفيّأربعةّعناوينّشامله
ّ
 قواعدّالمحاسبةّاألساسية .ّأ

 
 مفهومّالدخل .ّب
ّ
ّالقضاياّالمتعلقةّباألدواتّالمالية.ّّّّّّّّج
ّ
ّالتيّتدخلّفيّاألصولّغيرّ.ّّّّّّّّّد القضايا

ّالمالية
ّ

ّعنواناّ  ّالمواضيع ّهذه ّمن ّموضوع ّكل لكلّّيمثل
ّ.قسمّمنّاألقسامّالتالية

ّ 
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SNA  ومجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB 
ّ
مجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدوليةّهوّعبارة1.2ّّّّّّأ

ّمجلس ّخاصّعن ّبشكل ّوممول وضعّلّمستقل
ّ ّقياسية ّأعضاءّّاامحاسبةمعايير ّيتكون ّحيث ،

ّوظيفيةّ ّخبرات ّلديهم ّدول ّتسع ّمن المجلس
ّمنّ ّمجموعة ّبتطوير ّالمجلس ّويلتزم متنوعة،
ّمنّ ّعاٍل ّمستو  ّعلى ّالعالمية ّالمحاسبة ّوالتيّمعايير ّالمفعول ّونافذة ّمفهومة ّتكون ّبحيث الجودة
ّللبياناتّ ّللمقارنة ّوقابلة ّواضحة ّمعلومات تتطلب

ّ.المالية
ّ
1.9ّأ ّّ ّ الدوليةّيتعاملّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّّ

ّالقوميةّ ّالتجارية ّللمحاسبة ّالقياسية ّالمعايير مع
بهدفّالوصولّإلىّنقطةّالتقاءّتجمعّبينّمقاييسّ
ّماّ ّتسمح ّأو ّتقضي ّحيث ّالعالم، ّحول المحاسبة

ّ ّباستخدام ّدولة ّمئة ّمن معاييرّ)IFRSsّيقرب
ّالدولية ّالمالية ّالتقارير ّالوصولّ( ّسياسة ّتنتهج أو

ّالمعا ّهذه ّمع ّالتقاء ّنقطة ّيعكسّإلى ّحيث يير،
ّاحتياجاتّ ّالدولية ّالمالية ّالتقارير ّمعايير تطوير
ّالعالميّ ّاالقتصاد ّبها ّيمر ّوالظروفّالتي التغيير
ّباستخداماتّ ّوثيقة ّعالقة ّيمكنّأنّتربطها بطريقة
ومتطلباتّنظامّالحساباتّالقومية،ّويمكنّأنّيوجدّ
ّالدوليةّ لدىّتبنيّالشركاتّلمعاييرّالتقاريرّالمالية

ّ ّوكذلكّتأثيرا  ّالشركات ّمحاسبة ّأنظمة ّعلى رئيسا 
ّ.علىّالبياناتّالمتوفرةّمنّحساباتّالشركات

ّ
يعملّمجلسّمعاييرّالمحاسبةّالدولية1.40ّّّّّّّأ

علىّعمليةّتتكونّمنّمراحلّثالثةّلتطويرّمعاييرّ
جديدة،ّفالمرحلةّاألولىّهيّمسودةّمصحوبةّبدعوةّ

ّ ّمسودة(ITC)للمشاركة ّهي ّالثانية ّوالمرحلة ،ّ
وتدعوّأيضا ّللمشاركة،ّأماّالمرحلةّ(EDّ)لإليضاحّ

ّكلّ ّوفي ّالجديد، ّبالمعيار ّالخروج ّفهي الثالثة
مرحلةّيتمّشرحّمعلوماتّعامةّعنّالقضيةّبشكلّ
واضحّويتمّطرحّاألسبابّالتيّأدتّإلىّاالختيارّ
ّوالثانيةّ ّاألولى ّالمرحلتين ّكال ّوفي ّبه، الموصى

ّوي ّالتطويرّتطلبّالتعليقاتّمنّالطرفّالمهتم، عد
ّ ّبين ّالدوري ّالحوار ّالقوميةّّمجتمعمن الحسابات

ّلضمانّ ّطريقة ّالدولية ّالمحاسبة ّمعايير ومجلس
ّالمجلسّ ّعلى ّالقوميين ّاحتياجاتّالمحاسبين طرح
ووعيّالمحاسبينّبسبلّالتطويرّالممكنةّفيّمواردّ

ّ ّعام ّوخالل ّفي8002ّّالبيانات، ّالتشاور أصبح
ّالمح ّمعايير ّمجلس ّمعايير ّالدوليةّمراجعة اسبة
ّ ّالعامة ّالمحاسبة ّمعايير مجلسّمعاييرّ)ونظيرتها
ّ ّالعام ّللقطاع ّالدولية IPSASBّّ-المحاسبة بالغّ(
حوارّعلىّّالحفاظالنفع،ّوبهذاّأصبحّمنّالمرغوبّ

ّرؤيةّ ّيحمل ّالدولية ّالمحاسبة ّمعايير ّمجلس مع
ّإتباعّ ّبهدف ّالقومية ّالحسابات ّنظام إلصالح

ّ.لمناسبمعاييرّالمحاسبةّفيّالوقتّا
ّ
1.44ّأ ّ ّ ّ ّفيّتطويرّّ ّالمجاالتّالتيّتدخل من

ّالمؤسساتّ ّمسألة ّإلى ّبالرجوع ّالعامة، المنفعة
متعددةّالجنسيات،ّهيّأشكالّاالندماجّواالكتساب،ّ
ّوالعشرونّ ّالواحد ّالفصل ّنص ّلنا ّيقدم حيث
ّوالتنميةّ ّالتعاون ّمنظمة ّلدى ّالواردة المعلومات

 OECDّBenchmark Definitionّاالقتصادية
of Foreign Direct Investmentّ(ّتعريف

وينبغيّّ،(المباشرّاألجنبيّلالستثمارّمرجعي
ّالذيّيعملّ ّالدولية مراقبةّمجلسّمعاييرّالمحاسبة
ّالتوصياتّ ّكانتّهذه ّإذا ّالمجالّلرؤيةّما فيّهذا

ّ.بحاجةّإلىّإصالحّما
ّ
 توحيد مجموعات المؤسسات .2
 
تّالتيّتعملّتكونّالعديدّمنّالمؤسسا1.48ّّّّّأ

ّمنّ ّأخرى ّبمؤسسات ّمتصلة ّاالقتصاد ّمجال في
ّمشتركّ ّوهيكل ّجزئية ّأو ّكاملة ّعامة ّملكية خالل
لإلدارةّبهدفّإنشاءّمجموعةّمؤسسات،ّحيثّغالبا ّ
ّمعّ ّواإلدارة ّالعامة ّالملكية ّالمؤسسات ّتتشارك ما
ّالشائعّ ّومن ّاألجنبية، ّالمنضمة الشركات

ّمؤسس ّمجموعة ّضمن ّتوجد ّالتي اتّللمؤسسات
ممارسةّنشاطّالتجارةّفيماّبينها،ّوأحيانا ّعلىّوجهّ

فيّعمليةّّوسيطةالحصرّعندماّتقومّبإجراءّمرحلةّ
ّ ّومشاركة ّالمتكامل، ّاإلنتاج ّمن ّمخرجاتعمودية

ّ ّاإلنتاج ّأنّالمساعدوتكاليف ّأيضا  ّيمكن ّكما ،
ّ ّالمتعلقةّّالمخرجاتيتشاركوا ّاألنشطة وتكاليف

جودّروابطّوثيقةّبالبحثّوالتطوير،ّوعلىّاعتبارّّو
ّبين ّمجموعةّهمفيما ّاعتبار ّيمكن ّما فأحيانا 

ّ ّأنها ّواحدالمؤسساتّعلى ّّكيان ّيعني ّتوحيدمما
ّ ّأعضائها، ّالمتبعّ)حسابات ّالمنهج ّيعد ّما وهو
AMNEّاألخرىّمثلّّحصاءاتبالفعلّفيّبعضّال

والعروضّالتقديميةّلبنكّالتسوياتّالدوليةFATSّّوّ
(BISّ ّمجموعةّ(( ّأعضاء ّينخرط ّما المؤسساتّفيّأنشطةّمختلفةّوأحيانا ّفيّأكثرّمنّفعادة 

ّمجموعّ ّعلى ّتأثيرا  ّلتوحيدها ّيجعل ّمما قطاع،
ّالمضافةّ ّالقيمة ّالكبرىّمثل المشكالتّاالقتصادية

ّ ّالقطاعيةللصناعة ّالعمومية ّعلىّوالميزانية ّوبناء  ّاتبا، ّاألكثر ّالطريقة ّتكون ّأن ّالمحتمل ّمن عا ّذلك
ّ.فيّالمستقبلّهيّطريقةّالجداولّالتكميلية

ّ
1.44ّأ ّ ّ ّ ّّ فيماّّللحالةمنفصلّّالنظرّبشكليلزم

ّ.يتعلقّببعضّاألجزاءّغيرّالمقيمةّمنّالمجموعة
ّ
 الصناديق اإلستئمانية .3
 
يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّبمعاملة1.41ّّّّّّأ

ّففيّالصناديق اإلستئمانية ّالشركات، ّأشباه مثل
وعلىّالرغمّمنّذلك،ّعندّاستخدامّّبعضّالحاالت،

ّكيانّألغراضّخاصةإحداهاّفيّالحقيقةّعلىّأنهاّ
ّوحدةّ ّاعتبارها ّيمكن ّال ّفإنها ّالمؤسسات، إلحدى
ّطالماّ ّشريكها ّمع ّمدمجة ّبل ّمنفصلة مؤسسية

ّ.وجدواّفيّاالقتصادّنفسه
ّ
1.44ّأ ّ ّ ّ ّّ ّمفصل ّوصف ّيوجد للصناديق ال

كهاّمنّقبلّعلىّالرغمّمنّاحتمالّامتالاإلستئمانية
ّالمؤسساتّغيرّالهادفةّللربحّأصحابهاّأوّمنّقبل

NPIsّّّاإليضاح ّسيقدم ّحيث ّالشركات، وكذلك
ّ ّلطبيعة وكيفيةّّالصناديق اإلستئمانيةاإلضافي

ّوحداتّ ّإلى ّانتمائها ّعند ّأصولها ّمع التعامل
ّمالكهاّ ّأصول ّمع ّاندماجها ّوقت ّوكذلك منفصلة

ّ.المزيدّمنّالمساعدة
ّ
 ي للشركاتاالستهالك النهائ .4
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1.44ّأ ّ ّ ّ ّيتمّّ ّال ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في

ّلعدمّ ّنظرا  ّللشركات؛ ّالنهائي ّاالستهالك تسجيل
ّالمستخدمّالنهائيّللسلعّ اعتبارّالشركاتّعلىّأنها
والخدمات،ّباستثناءّمنتجاتّرأسّالمالّ،ّباستثناءّ

ّالنفيسة ّالسلع ،ّ ّذلكّوالمحازة ّومع بغرضّاإلنتاج،
ّاألنشطةّ ّرعاية ّالكبيرة ّالشركات ّتتولى ّما غالبا 
الثقافيةّوالرياضية،ّوحتىّاليومّيرىّنظامّالحساباتّ

منّّشكلالقوميةّالمدفوعاتّالتيّأجريتّعلىّأنهاّ
ّهذهّّأشكال ّبأن ّالقول ّيمكن ّولكنه اإلعالن،

االستهالكّالفرديّّأشكالمنّّشكلالمدفوعاتّهيّ
ّالتعا ّويمكن ّأنه ّعلى ّمعه ّعلىمل ّاالنفاق

ّ ّوتحويالت ّللشركات ّالنهائي جتماعيةّإاالستهالك
،ّومنّناحيةّأخرىّمنّخاللّلألسرّالمعيشيةّةعيني

ّ ّيمكنّّالضوابطفرض ّفإنه ّالبيئة ّمعايير مثل
ّفرضّ ّحالة ّفي ّنفسه ّالتأثير ّإحداث للحكومة
ّوالتيّ ّالبيئة، ّحماية ّعلى ّالدخل نفاق ّوا  ّضرائب ّعلى ّستعامل ّجماعي،ّبدورها ّاستهالك أنها
ّأكبرّ ّبشكل ّمناسبة ّبعضّالمراحل ّتوجد وبالتالي

ّ ّبعض ّالنفقاتلتسجيل ّالشركاتّّ ّقبل من
ّ.كاستهالكّنهائي

ّ
الخدمات المقدمة من  مخرجاتقياس  .5

 الحكومة
 

ّتقديرّ ّينبغي ّبأنه ّالقومية ّالحسابات ّنظام يوصى
ّتكلفةّ ّالذيّالّتصحبه ّالسوقي، ّاإلنتاجّغير قيمة

،ّوبأسعارّليستّذاتّداللةّاقتصاديةماّأوّيتوقفّ
ّ ّأساس ّّمجموععلى ّاإلنتاج ّمنّ)تكاليف الفقرات

4.482ّّ ّالتوصيةّ(4.448إلى ّهذه ّحيثّترتكز ،
غيرّالسوقي،ّومعّّلإلنتاجّسوقيةّأسعارّنقصعلىّ

ّللعثورّعلىّ ّفيّمحاولة ّزالّالبحثّجاريا  ذلكّما
ّ.المخرجاتّالحكوميةطرقّبديلةّلقياسّ

ّ
 العينيةمعاملة التحويالت االجتماعية  .6

 لباقي العالم
 
1.42ّأ ّ ّ ّ ّّ العينيةّتحدثّالتحويالتّاالجتماعية

فيّنظامّالحساباتّالقوميةّبينّالوحداتّالحكوميةّ
ّ ّللربح ّالهادفة ّغير ّاألسرّّووالمؤسسات تخدم

شرحُاّيفيدّبأنه2.414ّّ،ّوتقدمّالفقرةّرقمّّالمعيشية
ّاال ّالتحويالت ّكمية ّأن ّالعينيةّيفترض جتماعية

ّعلىّ ّمهملة ّهي ّالعالم ّلباقي ّالدفع المستحقة
أخرىّّبمنافعاألرجح،ّويتمّتعويضها،ّفيّأيّحالة،ّ

ّ ّبعضّّمقبوضةمشابهة ّففي ّالعالم، ّباقي من
ّحيثّ ّمناسبة، ّاالفتراضاتّغير ّهذه الحاالتّتعد
ّهذهّ ّلتسجيل ّواضحة ّطريقة ّدراسة يمكن

ّ ّعلى ّالدراسة ّهذه ّتعمل ّحيث أخذّاالفتراضات،
ّ ّإجمالي ّبين ّاختالف ّظهور ّاإلنفاقعواقب

جماليّاالستهالكّالحقيقيّياالستهالك ّ.وا 
ّ
الضرائب : البنوك المركزية مخرجات .7

واإلعانات على معدالت الفائدة المطبقة من قبل 
 البنوك المركزية

 
يتمّتقديمّشرحّلكلّمنّمعاملةّوقياس1.49ّّّّّّأ

ّ ّالفقرتين ّفي ّالمركزية ّالبنوك و4.440ّّإنتاج
ّثالثّمجموعاتّرئيسية4.444ّ ّتحديد ّحيثّيتم ،

ّالنقديةوهيّخدماتّالسياسةّ:ّمنّالخدماتّالمالية
ّ.والقضاياّالخالفيةوالوساطةّالماليةّ

ّ
1.80ّأ ّ ّ ّ ّإحدىّّ ّالخالفيةتظهر عندماّّالقضايا

ّعلىّ ّالمركزية ّللبنوك ّالمالية ّالوساطة تشتمل
ونّالسياسة،ّمثلّتحديدّمعدالتّالفائدةّلتكّمقاييس

أعلىّأوّأقلّمنّمعدالتّالفائدةّفيّالسوق،ّحيثّ
يعملّذلكّعلىّإثارةّعددّمنّالمسائل،ّأولهاّكيفيةّ

البنكّالمركزي؛ّوذلكّنظرا ّإلمكانيةّّمخرجاتقياسّ
ّفيّ ّالتداول ّخارج ّفائدة ّمعدالت ّاستخدام تسبب
السوقّمنّقبلّالبنكّالمركزيّفيّإحداثّتشويهّفيّ

ّ ّالمضافةإقياس ّوقيمتها ّهيّنتاجها ّثانيها ّبينما ،
ّالتداولّ ّخارج ّمعدالت ّباستخدام ّتتعلق مسألة
ّوالطرفّ ّالمركزي ّالبنك ّبين ّتدفقات تتضمن
ّبالوساطةّ ّالمعنيين ّأولئك ّإلى ّباإلضافة المقابل،

ّ.المالية
ّ
معاملة المنشآت في نظام الحسابات  .8

 القومية
 
فيّالوقتّالحاضرّيوجدّسببينّلألخذ1.84ّّّّّّأ

ّأولهماّبمفهومّالمنشأةّفيّ ّالحساباتّالقومية، نظام
ّتجميعهاّ هوّتوفيرّرابطّللمعلوماتّالمصدريةّعند

ّأس ّحيثّاعلى ّالسببّفيّّيختفيسّالمنشأة، هذا
ّالرئيسية ّالمعلومات ّتجميع ّأساسّّحاالت على

ّجداولّالمؤسسة ّفي ّثانيهما ّيستخدم ّبينما ،
ّالمنطقيّ ّاألساس ّوكان ّوالمخرجات، المدخالت

متصلةّبقدرّاإلمكانّبنشاطّّتاريخيا ّهوّوجودّوحدة
ّرابطّ ّكان ّولذلك ّفقط، ّواحد ّموقع ّفي ّفقط واحد
ّاإلمكان،ّ ّبقدر ّواضحا  ّلإلنتاج ّالمادية العمليات
ّللمدخالتّ ّالمادية ّالرؤية ّعلى ّالتأكيد ّتغيير ومع

ّمصفوفاتوالمخرجاتّإلىّالرؤيةّاالقتصادية،ّومنّ
ّإلىّ ّبالمنتج ّبالصناعةّّمصفوفاتالمنتج الصناعة

هميةّاإلبقاءّعلىّمفهومّالمنشأةّفيّنظامّأصبحتّأ
ّ.الحساباتّالقوميةّأقلّوضوحاّ 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
إدراج المنظمات الدولية في نظام  .9

 الحسابات القومية
 
يتمّمعاملةّالمنظماتّالدوليةّفيّنظام1.88ّّّّّّأ

ّفيّ ّمتواجدة ّوحدات ّأنها ّعلى ّالقومية الحسابات
وحتى1.424ّّالفقراتّمنّ)باقيّالعالمّبشكلّدائمّ

ّالدوليةّ(1.424 ّالمنظمات ّمعاملة ّالمحتمل ّفمن ،
ّلباقيّ ّالمعايير ّمن ّجزئية ّلمجموعة ّوفقا  ظاهريا 

ّ ّوبالتأكيد ّّإلعدادالعالم، ّمجموعة منّمتكاملة
ّ.الحساباتّلهم

ّ
ّ
ّ
 مفهوم الدخل. ج
 
توضي  مفهوم الدخل في نظام الحسابات  .1

 القومية
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1.84ّأ ّ ّ ّ ّنظامّّ ّفي ّالدخل ّمفهوم يختلف
ّالفقرةّ ّفي ّمناقشته ّسبقت ّكما ّالقومية، الحسابات

ّالعلوم2.81ّ ّفي ّالمتداول ّالمفهوم ّعن ،
ّ ّتؤخذ ّالخصوصّال ّفعلىّوجه ّأرباحاالقتصادية،

حيازةّبعينّاالعتبارّفيّتشكيلّجزءّمنّوخسائرّال
ّ ّالقومية، ّالحسابات ّنظام ّفقطدخل تعاملّّوليس

ّ ّاالقتصادية ّفحسب،ّّأرباحالنظرية وخسائرّالحيازة
ّالتجارية،ّ ّلألعمال ّالمحاسبية ّالمعايير ّوكذلك بل

وخسائرّّأرباححيثّيستثنيّنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّاستثناء ّإلى ّامتدادها ّثم ّومن أكثرّّمنّهااإلنتاج

ّاالهتمامّ ّعدم ّمن ّالرغم ّعلى ّالدخل تدفقات
،ّفمنّشأنّالرؤيةّالمتعمقةّاسمياباستمرارّتسجيلهاّ

ّفيّ ّبما ّالحساباتّالقومية ّنظام ّفي ّالدخل لمفهوم
ّ ّالملكية ّدخل ّتدفقات ّجميع ّإدخال سيكونّذلك

،ّحيثّيتمّتناولّبعضّالجوانبّالخاصةّفيّنافعا
ّ.بعضّالبنودّالتالية

ّ
ّ
( GDP) اإلجمالي الناتج المحلي .2

 ساسيةاأل ياألسعار
ّ
(GDPّ) الناتج المحلي اإلجمالييكون1.81ّّّّّّأ

ّ ّمساويا  ّالمضافة ّالقيم ّالوحداتّلمجموع لكل
ّ ّّالمقيمةالمؤسسية ّومنخرطةفي باإلنتاجّّإقليم

ّالمضافة) ّالقيمة ّأساسيةباألّوهي، ّسعار مضافا ّ(
ّ ّأية ّمنه ّومطروحا  ّضرائب ّأية علىّّإعاناتإليه

ّكماّ ّمخرجاتها، ّقيمة ّفي ّتدخل ّال ّالتي المنتجات
ّ GDPّ) الناتج المحلي اإلجمالييكون مساويا ّ(

ّمنهّاإلنفاقّالنهائيلحاصلّ علىّّاإلنفاقّمطروحا 
ّفيّّبواسطةالواردات ّالمقيمة ّالمؤسسية الوحدات

ّ ّالتقييم ّيكون ّحيث ّالطبيعي"اإلقليم، لمقياسّ"
،ّأسعارّالسوقّللناتجّالمحليّاإلجماليّهوّفاقاإلن

ّ ّالحساباتّالقومية ّففيّنظام ّمقياسّاإلنتاجّفإنّ،
ّ ّتعديله ّ)يتم ّإضافة ّخالل ّالمن مخصوماّضرائب

ّاإلعانات ّالمنتجاتّمنها ّعلى ّاإل( ،ّتساقلتحقيق
ّالضرائبّ ّفكرة ّأن ّضمنيا  ّالنقطة ّهذه وتتضمن

ّاإلعانات ّمنها ّّمخصوما ّالمنتجات ّكأحدعلى
ّ.توزيعّالدخلإعادةّفقطّشكلّمنّّالدخلّوليس

ّ
 الناتج المحلي اإلجماليإذاّتقررّتقييم1.84ّّّّّّأ

ّتاألّباألسعارّةالسابق ّتعديل ّفسيلزم ّسلسلساسية
ّالقيامّ ّلكيفية ّاحتماالتّعدة ّتوجد ّوهنا الحسابات،
ّعرضّ ّإلى ّذلك ّيؤدي ّأن ّيمكن ّحيث بذلك،

ّللحكومة ّاألوليتين ّالخدماتّغيرّّ،الوظيفتين إنتاج
القوميّكلّعلىّّالدخلتوزيعّوكذلكّإعادةّّيةالسوق
ّ.حده
ّ
دور الضرائب في نظام الحسابات  .4

 القومية
ّ
يتمّالتعاملّمعّالضرائبّعلىّالمنتجات1.84ّّّّّّأ

الدخلّّأحدّأشكالوفقا ّلماّتمّاإلشارةّإليهّعلىّأنهاّ
ّأغلبّ ّيتجه ّحيث ّالقومية، ّالحسابات ّنظام في
ّأنهاّ ّعلى ّالضرائب ّهذه ّاعتبار ّإلى االقتصاديين

ّفيّّضرائب ّالفئة ّهذه ّتوجد ّوال ّاالستهالك، على
ّوالّفيّ ّالحساباتّالقومية ،ّإعاناتّالمستهلكنظام

مثلّ)وتتمّمعاملةّالضرائبّعلىّالمعامالتّالماليةّ
(ّالضرائبّعلىّإصدارّوشراءّوبيعّاألوراقّالمالية

علىّأنهاّضرائبّعلىّاإلنتاجّحتىّولوّلمّتشتملّ
ّمعاملة ّمراجعة ّالمناسب ّفمن ّخدمة، نظامّّعلى

بهدفّّواإلعاناتالحساباتّالقوميةّلجميعّالضرائبّ
ّمعّتفهمّواحتياجاتّالمستخدمينّ التأكدّمنّتوافقها
ّلهذهّ ّالحقيقي ّاألساس ّإظهار ّعدم ّحالة ّفي أو

ّ.االختالفاتّبشكلّواضحّوجليّتماماّ 
ّ
 التأمين على الحياة .4
 
1.82ّأ ّ ّ ّ ّنظامّّ ّفي ّالحاضر ّالوقت ّفي يوجد

بينّمعاملةّدخلّالملكيةّّالحساباتّالقوميةّتضارب
ّالمعاش ّمن ّللمستفيدين تحتّّالتقاعديّالمستحق

ّوبينّنماذجّأخرىّمنّالتأمينّمنافعّمحددةنظامّ ،
ّالمعاش ّمن ّالمستفيدين ّإلى ّفالنسبة ّالحياة، ّعلى

المخصصّلهمّّدخلّالملكيةتتطابقّكميةّّالتقاعدي
دونّحدوثّانخفاضّفيّّالمطالباتمعّالزيادةّفيّ
ّ ّالملكية ّمصدرّّالمحدددخل ّكان ّإذا ّلما وفقا
الحيازةّأوّلمّيكن،ّأماّفيماّبتعلقّّأرباحالتمويلّمنّ

ّفتحتفظّ ّفيّالتأمينّعلىّالحياة بالسياساتّالمتبعة
الحيازةّالقائمةّعلىّّأرباحشركاتّالتأمينّبجزءّمنّ

ّ ّإلى ّتنتمي ّبوالصاالحتياطاتّالتي التأمينّّحملة
لىّأنهّجزءّمعّالعلمّبأنّهذاّاالحتفاظّالّيعاملّع

ّوبهذاّ ّالتأمين، ّشركات ّتفرضها ّالتي ّالرسوم من
يمكنّالوصولّإلىّتصريحّللناتجّشركاتّالتأمين،ّ
ّالمعاملةّ ّوكذلك ّالعرض ّالسؤال ّهذا ويستدعي

ّ.المناسبةّعندّوقوعّخسائرّللحيازة
ّ
 األرباح المعاد استثمارها .5
 
1.82ّأ ّ ّ ّ ّبأنهّّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام يوصي

ّ ّمعاملة ّاستثمارّينبغي ّلمؤسسة ّالمحتجزة األرباح
أجنبيّمباشرّعلىّأنهّتمّتوزيعهاّلمستثمرينّأجنبيّ

الملكيةّفيّّصصمباشرّبالتناسبّمعّّملكيتهمّلح
ّاألرباحّمنّ ّاستثمارّهذه ّيعاد ّومنّهنا المؤسسة،

ّلحصصقبلّهؤالءّالمستثمرينّعلىّأنهاّإضافاتّ
الملكيةّفيّالحسابّالمالي،ّّحيثّتعدّهذهّالكميةّ

لىّأنهاّإضافةّإلىّأيةّتوزيعاتّحقيقيةّمشتقةّمنّع
ّ فيماّّالتوجهدخلّقابلّللتوزيع،ّحيثّيتمّتبنيّهذا

ّ.االستثمارّصناديقيتعلقّبأرباحّ
ّ
تمّاقتراحّتمديدّهذهّالمعاملةّلتصلّإلى1.89ّّّّّّأ

ّالشركاتّ ّوخصوصا  ّالوحدات ّمن ّاألخرى األنواع
ّكانّقدّتمّتبنيّنسبةّاألرباحّا لمحتجزةّالعامة،ّإذا

ّاألرباحّ ّاستبدال ّذلك ّفيعني ّالشركات ّمالك ّإلى
ّ ّحسابّالموزعة ّفي ّاستثمارها ّالمعاد باألرباح

جماليّهذاّاإللدخلّ،ّوسيتمّعرضّالتوزيعّاألوليّل
ّ ّمنه ّبالفعلّمخصوما ّالمدفوعة ّاألرباح حصص

ّ ّإلى ّإضافات ّأنها ّالحاالتّّفيّ)على بعض
ّّالملكيةّصصحّ(مسحوبات ّالمالي،ّفي الحساب

ّالشركاتّعلىّم ّمن ّاألرباح ّقياسّتوزيع ّيعني ما
أساسّاستحقاقّدقيق،ّولكنّيعنيّفيّنفسّالوقتّ

،ّمماّيجعلّلمثلّساويّصفراّ أنّادخارّالشركاتّسي
ّإنشائهاّ ّالحساباتّمنذ ّلتفسير ّتضمينا  ّالتغيير هذا

ّ ّالحالية ّالمعاملة ّعن ّتختلف ّصيغة لألرباحّعلى
ّ.وادخارّالشركاتّالموزعة

ّ
في نظام الحسابات  متراكمةاالالفوائد  .6

 القومية
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عقدت،ّخاللّالتسعيناتّوحتىّاأللفية1.40ّّّّّّأ

الثانية،ّمناقشةّقويةّبينّالمجتمعّاإلحصائيّالدوليّ
ّعلىّاألوراقّ ّالفائدة ّلتسجيل ّالمناسبة عنّالطريقة
الماليةّمثلّالسندات،ّحيثّتمّتبنيّاتجاهينّعامينّ

ّعليهما ّيطلق ّما ّوهما ّالمناقشة ّهذه اتجاهيّّفي
ّ.الدائنّوالمدين

ّ
1.44ّأ ّ ّ ّ ّّ ّاألماناتّأسست ّبين ّالعامل الفريق

ّ ّالقومية ّبالحسابات مجموعةISWGNAّّالمعني
EDGّ)نقاشّإلكترونيةّ )ّ للحصول4999ّّفيّعام

ّوالمعدينعلىّآراءّمجموعةّكبيرةّمنّالمستخدمينّ
ّ ّتسجيل ّكيفية ّيخص االقتصادّّإحصاءاتفيما
سنداتّالدينّالسنداتّّوّالكليّللفوائدّالمتراكمةّعلى

،ّوقدمّرئيسّمجموعةّالنقاشّالقابلةّللتداولاألخرىّ
ّفيّشهرّأكتوبرّمنّعامّ 8008ّاإللكترونيةّتقريرا 

انتهىّإلىّأنهّفيّالوقتّالذيّشهدتّفيهّالمجموعةّ
انقساما ّبشدةّبينّالمشاركينّبهاّكانتّاألغلبيةّفيّ

ّالمدين،ّومنّثمّأخذتّ الفريقّالعاملّصالحّاتجاه
ّالقوميةّ ّبالحسابات ّالمعني ّاألمانات بين

ISWGNAّّّودعمتّالنهاية ّاالعتبار ّبعين التقرير
ّإلىّ ّتوصية ّإرسال ّتم ّوعندها ّإليها، ّوصل التي

ّالمتحدة تقترحUNSCّّّاللجنةّاإلحصائيةّفيّاألمم
ّلالتجاهّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّدعم بوجوب

ّ ّرد ّوجاء ّبالمدين ّاإلحصائيةالخاص ّاللجنة
ّواألوصافّبالموافقة ّالعثورّعلىّالتوصية ّويمكن ،

ّ ّمن ّالفقرات ّفي ّاالتجاهين وحتى42.848ّّلكال
42.841.ّ

ّ
1.48ّأ ّ ّ ّ ّبمسائلّّ ّالمتعلقة ّالمناقشات أظهرت

ّالقروضّذاتّ ّمعاملة ّذلك ّفي ّبما ّمعينة، حديثة
ّوالقروضّ ّعلىّّالمتعثرةاالمتيازاتّالمحددة والفوائد

ائدّالمتأخرةّوالفّوّسنداتّالدينّالمرتبطةّبرقمّقياسي
الدائنّحولّتسجيلّ/وجودّتضمينّلمناقشاتّالمدين

ّإعادةّ ّيجب ّحيث ّالمالية، ّاألوراق ّعلى الفائدة
ّنظامّ ّفي ّالدخل ّلتعريف ّشامل ّتفكير ّفي النظر

ّ.القوميةّليشملّهذاّالبندالحساباتّ
ّ
المقاسة حساب خدمات الوساطة المالية  .7

 (FISIM) بصورة غير مباشرة
 
1.44ّأ ّ ّ ّ ّّ ّإيجاد حسابّخدماتّالوساطةّيمكن

ّ (FISIMّ) المقاسة بصورة غير مباشرةالمالية
ّ ّمن ّالفقرات ّفي 4.444ّّموضحة ،4.449ّوحتى

ّبضرورةّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّيوصي حيث
ّ ّحساب ّالمالية ّالوساطة المقاسة بصورة خدمات

الذيّّالفائدةّالمرجعيفيماّيتعلقّبسعرّ غير مباشرة
ّع ّيشتمل ّمخاطرةّال ّويعكس ّالخدمة ّعنصر لى

وهيكلّاستحقاقّالودائعّوالقروض،ّويمكنّأنّتكونّ
ّ ّأسعار ّإلى ّحاجة ّمرجعيةهناك للمؤسساتّّفائدة

ّوراءّ ّمن ّاالفتراضّهنا ّويكمن ّواألجنبية، المحلية
ّ ّاتجاه ّالمالية ّالوساطة ّخدمات المقاسة حساب

FISIMّ) بصورة غير مباشرة فيّعنصرّالخدمةّ(
ّال ّتدفقات ّالدرجاتّوليس ّيعكس ّوالذي فوائد،

ّالذي ّالعمالء ّمع ّللمخاطرة يشكلونّّنالمتفاوتة
ّلعنصرّ ّمرتفع ّمقابل ّويدفعون ّللخطر مصدرا 
ّهذاّ ّفي ّوالتحقيق ّاالستفسار ّفجاري الخدمة،

ّ.االفتراض

ّ
ّ
 التضخم المرتفع .8
 
1.41ّأ ّ ّ ّ ّالتضخمّّ ّتشويه ّبإمكانية ّعرف لقد

ّ ّجزء ّتطلب ّمنذ ّالفائدة ّلمقاييس لمواجهةّالمرتفع
خسائرّالحيازةّالحقيقيةّوالتيّتحدثّلألدواتّالماليةّ
ّففيّ ّللتضخم، ّبمؤشرات ّمرتبطة ّتكون ّال التي
ّهامةّ ّمشكلة ّالتضخم ّشكل ّعندما السبعينات،

ّالعالم، ّمناطق اعتبرتّمعاملةّّخيمتّعلىّمعظم
الفائدةّتحتّالتضخمّالمرتفعّمسألةّهامةّللحساباتّ

ّ ّذلك، ّومع ّفيّمخالفّاديإرشّدليلّوردالقومية،
ّفيّوردّقدّوالذيXIXّّالفصلّوحتىّبّالملحق
ّالسابعّالفصلّوفيّ،3991ّالقوميةّالحساباتّنظام
ّحساب)Inflation Accountingّّكتابّمن

ّالتضخم ّالحساباتّفيّإرشاديّدليلّوهوّ–(
ّمنظمة)ّالمرتفعّالتضخمّظروفّتحتّالقومية
ّفرديةّوبناء ّّ،(3991ّعامّ-ّاالقتصاديةّوالتنميةّالتعاون ّمعاملة ّعن ّالبحث ّببقاء ّالتوصية ّتم عليه

وحائزةّعلىّموافقةّعلىّمستوىّالعالمّّللفائدةّتحتّ
ّ.التضخمّالمرتفعّعلىّجدولّأعمالّالبحث

ّ
ّ
وخسائر الحيازة المحايدة  أرباحقياس  .9

 والحقيقية
 
يوصيّنظامّالحساباتّالقوميةّبتحليل1.44ّّّّّّأ

وخسائرّالحيازةّاالسميةّوالمسجلةّفيّحسابّأرباحّ
ّ ّإلى ّالتقييم ّالمحايدةّّأباحإعادة ّالحيازة وخسائر

ّ ّالفقرة ّفي ّفورد 48.24ّوالحقيقية، التوصيةّ،
منافسةّتغطيّنطاقا ّّأرقامّقياسيةّلألسعارباستخدامّ

واسعا ّمنّالسلعّوالخدماتّواألصولّإذاّأمكن،ّفقدّ
هّينبغيّاستخدامّاقترحّبعضّالمحاسبينّالدوليينّبأن

سعارّلفئاتّمختلفةّمنّلألمختلفةّمنّّأرقامّقياسية
األصول،ّحيثّيتطلبّالتأكدّمنّتأثيرّهذاّاالقتراحّ

ّ.المزيدّمنّالتحقق
ّ

 الدخل الناتج من األصول .11
 
تقرّالمقدمةّالتيّتتحدثّعنّخدمات1.44ّّّّّّأّ

ّالحساباتّالقوميةّبأنّالسببّ رأسّالمالّفيّنظام
ّالمضا ّالقيمة ّاألصولّفي ّاشتراك ّإلى ّيرجع فة

الدخلّالمتولدّالثابتةّوأصولّغيرّماليةّأخرىّفيّ
ّاإلنتاج ّقدّمن ّإذا ّما ّيتناول ّسؤال ّأثير ّحيث ،

ّمنسوبا ّ ّالمضافة ّالقيمة ّمن ّجزء ّيكون ّأن ينبغي
ّ.إلىّالمواردّالماليةّالمتاحةّللمنتج

ّ
ّ

الدخل الناتج عن األنشطة التي يتم  .11
 منظمس غير اتنفيذها على أس

 
كانّيمثلّإنشاءّاالرتباطّبينّالعملّفي1.42ّّّّّّأ

ّ ّغير ّالقطاع ّالقوميالمنظم ّالحسابات ّةونظام
ّالحساباتّالقوميةّ ّتحديثّنظام ّفي ّهامة  مساهمة 

ّ ّعام ّفي ّفي8002ّالصادر ّاالهتمام ّامتد ّحيث ،
ّفيّ ّاالنتباه ّمن ّالمزيد ّاجتذاب ّإلى ّالنقطة هذه

ّالمحبذ ّفمن ّالنامية، ّفيّالبالد استمرارّّوخصوصا 
ّعملّ ّفي ّالدوليين ّالمحاسبين ّقبل ّمن المشاركة
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مجموعةّدلهيّوالمبادراتّاألخرىّالتيّتتعلقّبهذاّ
ّ.المجال

ّ
 القضايا التي تدخل في األدوات المالية. د
 
 القضايا الناتجة عن األزمة المالية .1
 
1.42ّأ ّ ّّ ّاختبارا ّتقدمكما ّالمالية، ّاألزمة ّتوفر ّ ،

ّنظام ّقوة ّمدى ّلقياس ّالقوميةّّعصيبا  الحسابات
وكفاءةّالتوصياتّالتيّيقدمهاّفيّالمواقفّالتيّلمّ
ّبعدّمنذّتبنيّنظامّالحساباتّالقوميةّ تتمّمواجهتها
للمرةّاألولى،ّفحتىّكشفّجميعّعواقبّالموقفّفيّ

ّ ّإلى8002ّعام ّحاجة ّوتوجد ّالحين، ّذلك ّومنذ ،
ّكاستجابةّ ّالمتخذة ّالخطوات ّاختبار ّفي االستمرار

دفّالتأكدّمنّالحصولّعلىّكلّمنّإلىّاألزمةّبه
ّالحساباتّ ّفي ّعليها ّالمترتبة ّوالعواقب الخطوات

ّ.كماّينبغيّةالقومي
ّ
ّ
الضمان االجتماعي  استحقاقاتإقرار  .2

 كخصوم
 

ّ 1.49ّأ ّ ّ ّ ّّ ّتكون الضمانّّاستحقاقاتال
ّالثانيّ ّالجزء ّفي ّمناقشته ّتم ّلما ّوفقا  االجتماعي،
ّالحساباتّ ّفي ّمسجلة  ّعشر، ّالسابع ّالفصل من

ّ ّجدول ّفي ّتعرض ّولكن معّّالتكميليالرئيسية،
ّببعضّّالتقاعديّالمعاشّاستحقاقات الخاصة

التيّيتمّإدارتهاّمنّقبلّّاتّالتقاعديةأنظمةّالمعاش
ّإذالعامةّالحكومة ّلما ّشرحا  ّونجد ّالمعيارّ، ّكان ا

ّ ّكانت ّإذا ّما ّلتحديد تعرضّّاالستحقاقاتالمؤقت
فيّالحساباتّالرئيسيةّأمّفيّالجدولّاإلضافيّفيّ

ّ ّرقم 42.422ّالفقرة ّالعمل، ّهذاّّويستمر لضبط
المعيارّوللعثورّعلىّطرقّحظيتّبالموافقةّلتحديدّ

ّ.الخصومقيمةّهذهّ
ّ
للقيمة العادلة  الواسعاالستخدام  .3

 للقروض
 
1.10ّأ ّ ّ ّبأنهّّّ ّالقومية ّالحسابات ّنظام يوصي

ّفيّ ّستسجل ّالتي ّالقروض ّقيم ّتكون ّأن ينبغي
ّلكلّمنّالدائنّوالمدينّ ّ ّالعمومية القيمةّبالميزانية

علىّالمدينّتسديدهاّّالكميةّاألساسيةاالسميةّعندّ
ّومعّذلكّّملزمللدائنّبشكلّ ّيستحقّدفعها، عندما

ّللقروضّعنّ ّالعادلة منّالمعروفّاختالفّالقيمة
ّأسباب،ّ ّعدة ّإلى ّذلك ّحيثّيرجع ّاالسمية القيمة
ّالوقتّ ّفي ّالقومية ّالحسابات ّنظام ّيوصي ولكن

التيّتسجلّالقيمّالعادلةّفقطّببنودّللتذكرةّالحاضرّ
ّالمصنفةّ ّالخصوصّالديون ّوجه ّوعلى للقروض،

ّ ّأنها ّاالستخدامّّمتعثرةعلى ّاحتمال ّأخذ ويمكن
ّاال ّالقيمة ّمن ّبداُل ّالعادلة ّللقيمة ّفيّالواسع سمية

ّ.االعتبار
ّ
 المخصصات .4
ّ
توجدّفيّالمحاسباتّالتجاريةّدرجاتّثالث1.14ّّأ

ّ ّالتعهدات"من :"ّ ّالمخصصاتّوّالخصومهي
ّ:العرضية،ّويأتيّالتعريفّبهاّكماّيليّالخصومّو
ّ

ّللوحدةّّالخصم .ّأ ّالفوري ّااللتزام هو
االقتصاديةّالناتجةّعنّاألحداثّالماضية،ّوبمعنىّ
آخرّتسويةّماّقدّيسفرّعنّالتدفقّإلىّالخارجّمنّ

ّ ّتشمل ّالتي ّللموارد ّاالقتصادية ّالمنافعالوحدة
 .المرجوةّاالقتصاديةّأوّالخدمة

 
أوّكميةّغيرّخصمّلوقتّهوّّالمخصص .ّب

 .مؤكدين
ّ
ّج ّالتّزّالخصم. ّهو ّعنّالعرضي ّينتج ّمحتمل ام

ّوجودهّ ّعلى ّالتأكيد ّيتم ّوالذي ّالماضية، األحداث
ّغيرّ ّحدثّمستقبلي ّوقوع ّعدم ّأو ّوقوع ّعند فقط
مؤكدّواحدّأوّأكثرّالّيخضعّبشكلّكاملّلمراقبةّ

ّ.الكيان
ّ
1.18ّأ ّ ّ ّ ّباعترافّّ ّالحساباتّالقومية ّنظام يقر

ّوالمخصصات ّالماليةّّالخصوم ّباألدوات المرتبطة
ّا ّالحسابات ّحالةّفي ّفي ّفقط ّولكن لرئيسية،

ّمنّ ّالقيمة ّمتساوية ّمتوافقة االحتفاظّبأصولّمالية
ّبتسجيلّ ّيوصى ّذلك ّومع ّالمقابل، ّالطرف قبل

ّمثلّتلكّّمخصصات ّالمعيار، معينةّالّتقابلّهذا
ّالمتعّالمخصصات ّبالديون ّأنهاّّثرةالخاصة على

ّ ّللتذكرةبنود ّاإلقرار ّيتم ّوال العرضيةّّبالخصوم،
ّال ّفي ّحالةّإطالقا  ّباستثناء ّالرئيسية حسابات

ّ.الضماناتّالموحدة
ّ
تكمنّالمشكلةّفيّأنّاإلقرارّبالتخفيض1.14ّّّّّّأ

ّالحساباتّالقوميةّ ّاألصولّفيّنظام ّأحد فيّقيمة
ّ ّفي ّتخفيضا  ّبالضرورة الموافق،ّّالخصميتضمن

ّ ّيرغب ّال ّقد ّاألصلولكن ّالكشفّّحائو فيّعدم
ّمطالباتالللطرفّالمقابلّعنّحقيقةّاعتبارّبعضّ

ّبذلكّ ّالقيام ّحيثّيعملّعدم ّللتحصيل، ّقابلة غير
ّ.علىّتضخيمّقيمةّاألصول

ّ
ّ
 االعتراف بالدين .5
 
يلزمّبذلّالمزيدّمنّالجهدّلتوضيحّما1.11ّّّّّّأ

ّ ّعلى ّتشتمل ّالمعترفّبها ّالديون ّكانت ّإعانةإذا
ترتبطّبمدفوعاتّالفائدةّّخدماتعلىّأيّمصاريفّ

ّالسوقّ ّسعر ّاالختالفّبين ّيمثل ّتحويل ّعلى أو
ّهوّ ّاألخير ّكان ّفإذا ّعليه، ّالمتفق ّوالسعر للفائدة
ّيبنغيّ ّهل ّهي ّالتالية ّالمشكلة ّفستكون الجواب
ّأساسّمستمرّ ّعلى ّبناء  ّبفترة ّفترة ّالتحويل ّجاتسديد ّتحويل ّأنه ّلرأسّّريعلى ّمنفصل ّتحويل أم

ّ.الدينالمالّفيّوقتّطرحّ
ّ
 آثارهاالملكية و  حصصتقييم  .6
 
1.14ّأ ّ ّ ّ ّّ ّاآلونة ّهذه ّفي ّمنيوجد بدائلّّعدد

الملكيةّفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّّصصلتقييمّح
منّالمزيدّوهناكّتساؤلّعماّإذاّكانّيمكنّإصدارّ

ّ.التوصياتّالموحدة
ّ
 المعامالت العكسية .7
ّ
لقدّتمّالسعيّوراءّالعملّفيّمجموعة1.14ّّّّّّأ

ّم ّأنهاّمركبة ّعلى ّتعرف ّالتي ّالمعامالت ن
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معامالتّعكسيةّلسنواتّعديدة،ّحيثّاكتسبتّهذهّ
ّمعروفتين،ّ ّخاصيتين ّمن ّاالسم ّهذا المعامالت

ّ)وهما :4ّ ّتاريخّ( ّعند ّالمعامالت ّبعكس االلتزام
ّ ّالمستقبل ّفي ّالطلب)معين ّعند ّ(أو ،(8ّ علىّ(

إالّإنّّ،الرغمّمنّنقلّالملكيةّالقانونيةّإلىّالمشتري
ّالعدي ّمن ّمعّّمخاطرد ّتظل ّالملكية ّهذه وأرباح

ّالقابلةّ ّالمعامالت ّتشتمل ّحيث ّاألصلي، المالك
قراضّ ّوا  ّالشراء ّإعادة ّاتفاقيات ّعلى لالنعكاس
ّالذهبّ ّومقايضة ّالنقود ّرهن ّدون ّالمالية األوراق

ّ.الذهبّودائع/وقروض
ّ
 المسائل التي تدخل في األصول غير المالية. هة
 
  القابلة للتداولاإلنبعاثات تصاري   .1
ّ
ّالقابلةّللتداولّنبعاثاتتعدّتصاريحّاإل1.12ّّّّّأ

ّنالتّ ّما ّسرعان ّولكنها ّنسبيا  ّجديدة ظاهرة
االهتمام،ّحيثّالّيتمّتناولّجميعّأنواعّالتصاريحّ
بشكلّكاملّفيّنظامّالحساباتّالقومية،ّومنّأجلّ
ّلهذاّ ّالتعرض ّينبغي ّاالرتياب ّحالة ّمن التخلص

ّ.ضعفاّفيّأسرعّوقتّممكنالموطنّالذيّيشكلّ
ّ
او  خداماً اإليجار الذي يشكل است .2

 استغالاًل للموارد الطبيعية
 
يتناولّالجزءّالخامسّمنّالفصلّالسابع1.12ّّّّّّأ

شعرّمعاملةّالتراخيصّوالتصاريحّالستخدامّالمواردّ
ّالفرديةّ ّالموارد ّمعاملة ّلتطوير ّونظرا  الطبيعية،

ّببع ّيوصى ّفإنه ّسبق ّفيما ّمستقل ضّبشكل
ّ.المعامالتّالمتناقضة

ّ
فيّحالةّالموردّالطبيعيّالذيّالّينتهي1.19ّّّّّّأ

ّعلىّ ّاإلنتاج ّعملية ّفي ّاستخدامه ّيؤثر ّال والذي
ّ ّأو ّالطبيعة ّاألصلعلى ّالمالكّّ،قيمة ّيسمح فقد

ّالوقتّ ّمن ّطويلة ّلفترة ّالمصدر ّهذا باستخدام
ّفيّ ّبالتحكم ّسريانها ّأثناء ّللمستخدم ّيمكن بطريقة
ّحدثّتدخالتّمنّ ّإذا ّقليل ّبشكل ّالمورد استخدام

ّأ ّالقانوني، ّاألّماالمالك ّحالة ّنظامّّرضفي فإن
ّيوصيّب ّبينّّأنالحساباتّالقومية ّالقائمة االتفاقية

،ّأماّفيّحالةّرضبيعّاألتشملّالمالكّوالمستخدمّ
ّ ّالقوميةّّأطيافّالراديوإيجار ّالحسابات ّنظام فإن

ّالطيفّ ّباستخدام ّالتصريح ّتغيير ّبعدم يوصي
ّالمنتجةّ ّغير ّاألصول ّيسن ّولكنه ّالطيف لملكية
ّففيّحالةّ ّاإليجارّوالتراخيص، تحتّالعقودّوعقود
ّمائيّعلىّ ّمسطح ّأو ّالهواء ّباستخدام ّاإلذن منح

فإنّنظامّالحساباتّالقوميةّيوصيّّأنهّمسطحّبيئي
ّ.بمعاملةّالتسديدّعلىّأنهّضريبة

1.40ّأ ّللتجددّّ ّالقابلة ّالطبيعية ّالموارد ّحالة في
ّبتوفيرّ ّمسمى ّغير ّألجل ّاستخدامها ّيمكن والتي
استخدامّيقتصرّعلىّتصريحّالستخدامّاالضلّمنّ
ّالىّ ّالىّاخرى،والمدفوعاتّمنّقبلّالمستخدم سنة

والّيتمّأيّتعديلّعلىّ.ّهاّريعالمالكّتسجلّعلىّأن
ّال ّأم ّمستدام ّالريعّكونه ّقيمة ّيكنّمستدامّ. ّلم لو

ّعنّ ّكتعويض ّالمستدام ّالجزء ّالى ّالنظر ينبغي
ّ.الجزءّغيرّالمستدام

ّ
فيّحالةّالموردّالطبيعيّالذيّالّيوجد1.44ّّّّّّأ

ّالزمنيّ ّللمقياس ّوفقا  ّاالستكمال ّعلى ّالقدرة لديه

تنزافّفيّآخرّاألمرّلإلنسان،ّوكذلكّتعرضهّلالس
نتيجةّالستخدامهّفيّاإلنتاجّفإنهّقدّيسمحّالمالكّ
باستخدامّالموردّحتىّنفاذه،ّففيّهذهّالحالةّيوصيّ
ّاالقتصاديةّ ّالملكية ّببقاء ّالقومية ّالحسابات نظام
ّالمستأجرّ ّالمؤجرّحتىّتسديد ّالطبيعيّمع للمورد

ّ ّأنها ّعلى ّالمسجلة ّيتعهدّريعللرسوم ّحيث ،
ّوحده ّيعنيّّالمستأجر ّمما ّباإلنتاج، وليسّالمؤجر

ّاإلنتاجّ ّنتيجة أنّاالنخفاضّفيّقيمةّرأسّالمالّ
ّللمالكّعلىّأنهّ ّالعمومية ّفيّالميزانية ّتسجيله يتم
ّالرابطّ ّحيثّيكون ّاألصول، ّفيّحجم ّآخر تغيير

ّ ّفيبين ّفيّّالتدهور ّواستخدامها ّاألصول قيمة
اإلنتاجّمفقودا ،ّوكماّهوّالحالّفيّالمسألةّالسابقةّ
ّتسديدهّ ّيتم ّالذي ّالجزء ّبأن ّتقر ّالتي ّالحقيقة فإن
ّغيرّ ّاألصول ّقيمة ّالنخفاض ّتعويض ّأنه على

ّ.معترفّبها
ّ
توسيع حدود األصول الثابتة لتشمل  .3

 أصول الملكية الفكرية
 

ّاالبتكار
ّ
1.48ّأ ّ ّ ّ ّتّ ّتم ّالثابتةّلقد ّاألصول ّحدود وسيع

ّ ّلتشمل ّالقومية ّالحسابات البحثّّمخرجاتلنظام
ّ R&Dّ)والتطوير ّالعامّ( ّللتعريف ّيرقى الذي

ّالبحثّوالتطويرّيحتلّ ّومنّالواضحّأن لألصول،
ّيمكنهاّ ّحيث ّاالبتكار، ّعملية ّكل، ّوليس ّواألقسامّجزء ، ّاإلنتاج ّقبل ّمن ّمصروفات ّعدة استبعاد

نّأنّتلكّاألقسامّالهندسيةّويمكّ.الهندسيةّللمؤسسة
ّالمحتملّ ّالجديد ّالمنتج ّتحديد ّعن ّمسئولة ذاتها
واإلشارةّبهّإلىّقسمّالبحثّوالتطويرّبهدفّتطويرّ

يمكنّأنّّ،العلومّالكامنةّورائه،ّوباإلضافةّإلىّذلك
تتكبدّالمؤسسةّمصروفاتّأخرىّقبلّخروجّالمنتجّ
ّالمصروفاتّ ّهذه ّحيثّتشتمل ّإلىّالسوق، الجديد

اسةّالسوقّبهدفّتحديدّالطلبّعلىّالمنتجّعلىّدّر
ّ.الجديدّومصروفاتّالتسويقّلتطويره

ّ
 التسويقيةصول األ
 
1.44ّأ ّ ّ ّ ّّ ّاألتشتمل ّعلىالشهرةّصول التسويقية
شاراتّوأسماءّال ّالرئيسيّتجاريةّوعناوينّوماركاتّتجاريةّوا  ّالمحرك ّهو ّالسوق ّيعد ّحيث نطاقات،

رةّالتيّتستثمرّالتجاريةّوالشركاتّالكبيّالشهرةلقيمةّ
ّالتجاريةّ ّعالماتها ّودعم ّإنشاء ّفي ّضخمة أمواال 
ّواإلجراءاتّاألخرىّ ّاإلعالناتّوالرعاية ّخالل من
الالزمةّلتشكيلّصورةّإيجابيةّمعّالعمالء،ّويعاملّ

علىّأنهاّّاألصولّالتسويقيةنظامّالحساباتّالقوميةّ
ّفيّ ّتدخل ّالتي ّالمصروفات ّويعامل ّمنتجة غير

ّعل ّاإلنشاء ّعملية ّاستهالك ّأنها ّفهيّوسيطى ،
ّيتمّبيعها ّ.تظهرّفيّالميزانيةّالعموميةّفقطّعندما

ّ ّمعاملة ّعدم ّفي ّالرئيسي ّالسبب صولّاألويكمن
صعوبةّّيعزىّإلىعلىّأنهاّأصولّثابتةّالتسويقيةّ

ّ.قياسّقيمتها
ّ 
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 مال البشريالرأس 
 
ّطاقمّالعملّوتدريبّفضال ّعنّتأهيل1.41ّّّّّأ

ّالسوق ّإلى ّجديد ّمنتج ّلجلب فإنّّ،الالزم
ّ ّمن ّتستقطع ّاالبتكار األشخاصّمصروفات

ّإلىّّالقائمين ّاستبعادهم ّيتم ّولذلك ّاالبتكار، بهذا
ّ".االستثمارّفيّرأسّالمالّالبشري"مدىّأوسعّ

ّ
تعدّالمواردّالبشريةّالمواردّالرئيسيةّفي1.44ّّّّّّأ

ّفي ّ ّالموارد ّهذه ّوتكمن ّاإلنتاج، ّعمليات ّمعظم
المدىّالواسعّالذيّيعتمدّعلىّالمعرفةّالتيّيجلبهاّ

ّاإلنتاج ّعملية ّإلى ّأنّّ.البشر ّالمعروف ومن
السكانّالذينّقدّتلقواّتعليما ّيشكلونّسببُاّحيويا ّفيّ
ّ.الوصولّإلىّالرفاهيةّاالقتصاديةّفيّمعظمّالدول

ّتوجدّ ّبأنه ّتقول ّالتي ّالحقيقة ّمن ّالرغم وعلى
ّ ّتتعلق ّوعملية ّنظرية ّالقوةّمشكالت ّقيمة بتعيين

ّمتكررةّ ّطلبات ّتوجد ّأنه ّإال ّالمتعلمة، العاملة
ّنظامّ ّعمل ّإطار ّضمن ّالمسألة ّلهذه للتعرض

ّ.الحساباتّالقومية
ّ

تكاليف نقل ملكية األشياء الثمينة واألصول غير 
 المنتجة

 
ّ 1.44ّأ ّ ّ ّ ّمفارقةّّ ّالحساباتّالقومية ّنظام يقدم

ّ ّعند ّالمتكبدة ّالملكية ّنقل ّتكاليف استحواذّبين
ّمن ّناحية،ّّوالتخلص ّمن ّالمالية ّغير األصول

ّفتسجلّتكاليفّ واألصولّالماليةّمنّناحيةّأخرى،
ّ ّالملكية ّنقل ّالمعامالتّفيّاألصولّالمتكبدة على

ّالمال ّلرأس ّتكوين ّأنها ّعلى ّالمالية الثابتّّغير
ّالملكيةّاإل ّنقل ّتكاليف ّتسجل ّبينما ،ّ جمالي

ّ الماليةّعلىّعلىّالمعامالتّفيّاألصولّالمتكبدة
ّ ّاستهالك ّالمعامالتّوسيطأنها ّوراء ّفاألساس ،

ّفيّ ّالمالية ّغير ّاألصول ّاستخدام ّهو المختلفة
ّ ّالدخل ّإلى ّإضافة ّاإلنتاج، ّاإلنتاجّالمتولد من

ّتكاليفّ ّتغطية ّبهدف ّكاٍف ّيكون ّأن ّإلى بحاجة
ّنقلّ ّتكاليف ّذلك ّفي ّبما ّاألصول ّهذه استخدام

ّ ّالمالية ّاألصول ّتستخدم ّال ّاإلنتاجّالملكية، في
ّ ّأنها ّعلى ّبها ّاالحتفاظ ّيتم للقيمةّّمخزنحيث

ّرباحألّتوقعأوّعلىّأنهاّّالملكيةهدفّكسبّدخلّب
ّ ّاألصول ّلملكية ّالمعروف ّومن والخصومّالحيازة،

ّ.كيةّبشكلّسريعلالماليةّتغييرّالم
ّ
تحتّبندّاألصولّّالسلعّالنفيسةتدخل1.42ّّّّّّأ

ّأنهاّ ّعلى ّبها ّاالحتفاظ ّيتم ّولكن ّالمالية، غير
ّأنّّمخزن ّويمكن ّاإلنتاج، ّفي ّتستخدم ّوال للقيمة

ّأكثرّ ّالمالية ّاألصول ّغرار ّعلى ّتكون ّأنها نقول
ّينبغيّ ّولذلك ّالمالية، ّغير ّلألصول ّبالنسبة منها

علىّّالسلعّالنفيسةتسجيلّتكاليفّنقلّالملكيةّعلىّ
ّاستهالكّ أكثرّمنهّكتكوينّلرأسّالمالّّطوسيأنها

الثابتّكماّهوّالوضعّالحاضر،ّوهوّماّيعدّقابال ّ
ّ.للنقاش

ّ
1.42ّأ ّ ّ ّ ّعلىّّ ّالملكية ّنقل ّتكاليف ّتسجل ال

ّإلىّ ّتضاف نما ّوا  ّمنفصل، ّبشكل ّالثابتة األصول
السعرّالمدفوعّمنّقبلّالمشتريّويخصمّمنّالسعرّ

ّ ّقيمّّحصلهالذي ّعلى ّالحصول ّبهدف البائع؛
علىّالتوالي،ّوتسجلّتكاليفّنقلّّتخلصّوّستحواذا

ّتصنيفّ ّفي ّالمنتجة ّغير ّاألصول ّعلى الملكية

ّتكوين ّمن ّ،ّّالثابتّرأسّالمالّمنفصل اإلجمالي
وتستثنىّفيّحالةّاألرضّحيثّتعاملّتكاليفّنقلّ

ّ.الملكيةّاتفاقيةّتحسينّاألرض
ّ
يمكنّاالستفادةّمنّالرؤيةّالعامةّلهذا1.49ّّّّّّأ

ّ.هاالممارساتّوتبريّر
ّ
ّ
واإلصالحات الرأس  الجارية الفرق بين الصيانة. 5

 المالية
1.40ّأ ّ ّ ّ ّالحساباتّّ الفرقّّالقوميةيوضحّنظام

ّالصيانة ّماليةّّالجاريةّبين ّالرأس واإلصالحات
ّعملياتّ ّأو ّوالتجديدات ّالثابتة ّلألصول العادية

ّ ّالرئيسية ّالتضخيم ّعمليات ّأو راجعّ)التحديث
،ّولكنّيقرّنظامّ(4.882إلى4.884ّّالفقراتّمنّ

الحساباتّالقوميةّبأنّهذاّالفرقّجليّتماما ،ّحيثّ
ّيسجلّّوسيطيسجلّاألولّعلىّأنهّاستهالكّ بينما

ّ.اإلجماليّالثانيّعلىّأنهّتكوينّلرأسّالمالّالثابت
ّ
تزيدّعملياتّالتجديدّأوّالتضخيمّمن1.44ّّّّّّّأ

أداءّأوّسعةّاألصولّالثابتةّالقائمةّأوّتعملّعلىّ
مدةّالخدمةّالمتوقعةّسابقا ،ّحيثّيلزمّوجودّّإطالة

ّيمكنّ ّحتى ّالعادية ّواإلصالح ّالصيانة عمليات
ّالخدمةّ ّمدة ّطوال ّاألصل ّمن ّاالستفادة تحقيق

ّ ّفي ّالمتوقعة ّالمالكّاستحواذهالكلية ّتجاهل ذا ّوا  يمكنّأنّتقلّمدةّّهعملياتّالصيانةّواإلصالحّفإن،
الخدمةّالمتوقعةّبدرجةّكبيرة،ّويجبّعندهاّتسجيلّ

التغيراتّاألخرىّفيّالتقادمّغيرّالمتوقعّعلىّأنهاّ
ّ.فيّقيمةّاألصلّالحجم

ّ
إذاّكانتّمتطلباتّالمعاملةّكرأسّمال1.48ّّّّّّأ

ّلم ّتمديدها،ّنثابت ّمن ّأكثر ّالخدمة ّمدة ّتقليل ع
ّا ّعمليات ّبين ّالتقارب ّمشكلة لصيانةّفستختفي

ّال ّالتمديد ّوعمليات ّيمكنّضروريةالعادية ّكما ،
ّالعواقبّالناتجةّعنّتجاهلّعملياتّ تجنبّمشكلة
ّالناتجّ ّتقليلّصافي ّتنعكسّعلى ّالتيّال الصيانة

ّ.ّّالمحلي
ّ
ّ
ّ
ّ
 معاملة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  6
ّ
1.44ّأ ّ ّ ّ ّبينّّ ّللشراكة ّالتعرض ّتم ّأن سبق

فيّالفصلّالثانيّ(PPPsّ)صّالقطاعينّالعامّوالخا
ّفيّ ّالتطورات ّمن ّالمزيد ّتنتظر ّحيث والعشرين،
ّتطورّ ّعملية ّالحساباتّالقومية ّنظام ّفي معاملتها
ّمنّ ّكل ّقبل ّمن ّالتطوير ّتحت ّالمعايير وتبني

ّ ّالدولية ّالمحاسبة IASBّ)مجلسّمعايير ومجلسّ(
،ّ(IPSASB)معاييرّالمحاسبةّالدوليةّللقطاعّالعام،ّ

ّ.علىّهذهّالتطويراتISWGNAّحيثّتشرفّ
ّ
 -نقل ملكية األصل أثناء مدة خدمته. 7
 

1.41ّ ّ ّ ّ ّالطبيعيةّّ ّالموارد ّأحد ّتأجير ّحالة تعد
لمدةّطويلةّمنّالزمن،ّوحالةّالشراكةّبينّالقطاعينّ

ّوالخاصّ PPPSّ)العام ّالملكيةّ( حاالتّتنتقلّفيها
االقتصاديةّلألصلّجزئيا ّأثناءّمدةّخدمته،ّفشروطّ
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ّت ّهي ّمقابلّالترتيب ّاألول ّالمستخدم ّمن عويض
تغييرّالملكيةّإلىّالمستخدمّالثانيّيتمّتجميعهاّفيّ
ّويجبّ ّاإليجار، ّمدة ّأثناء ّللمدفوعات ترتيبات
ّفيّ ّآخر ّتغيير ّأنها ّعلى ّالملكية ّنقل تسجيل
ّأوّ ّاإلنتاج ّعلى ّينعكس ّوال ّاألصول، تصنيف

ّلل ّيعدّوجه ّقصورحساباتّتوزيعّالدخل،ّّوهوّما
مفهومّلّااليضاحاتنّخاللّبعضّيمكنّمعالجتهّم

ّ.التمويليالتأجيرّ
ّ 
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 المراجع
ّوالمكتبّ ّالكومنولث ّوأمانة ّالدولية ّالتسويات بنك

ّ ّاألوروبية ّللمفوضية (ّيوروستات)اإلحصائيّالتابع
ّوالتنميةّ ّالتعاون ّومنظمة ّالدولي ّالنقد وصندوق
ّاألممّ ّومؤتمر ّباريس ّنادي ّوأمانة االقتصادية

ّ ّوالبنك ّوالتطوير ّللتجارة (:8004ّ)ّالدوليالمتحدة
ّالخارجي ّالدين ّإحصاءات ّإرش: ّللمدليل ّعدينادي

ّ.والمستخدمين
ّمن ّالمحتوى ّ:هذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/ed

s/Eng/Guide/file1.pdfّ
ّ

ّ ّكانبرا 8004ّ)مجموعة ّفيّ(: ّخبراء مجموعة
ّالمعيشيةإحصاءاتّ ّاألسر ّكانبرادخل ّمجموعة ،ّ:

ّ.تقريرّوتوصياتّنهائية،ّأوتوا
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.lisproject.org/links/canberr

a/finalreport.pdfّ
ّ

ّ EU KLEMSّمشروع ّاإلتحادّ: ّفي اإلنتاجية
ّاألوروبي ّالمقارنّّمنهج:  EU KLEMS)الصناعة

2003.)ّ
ّ/http://www.euklems.net:ّهذاّالمحتوىّمن

ّ
ّ ّاألوروبي ّالمركزي 8002ّ)البنك المؤسساتّ(:

ّإحصاءاتّ ّلقطاع ّاإلرشادي ّوالدليل ّالنقدية المالية
ّ.فرانكفورت.ّاألسواق

:ّهذاّالمحتوىّمن
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/mfim
arketstatisticssectormanual200703en.p

dfّ
ّّ

ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب
ّ)يوروستات) )4994ّ ّاإلقليميةّ(: ّالحسابات أنظمة
القيمةّالمضافةّتكوينّرأسّالمالّالثابتّإجماليّّ–

اط،ّمكتبّالمنشوراتّالرسميةّاإلجماليّحسبّالنش
ّ.للجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورج

ّ
ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب

ّ)يوروستات) )4994ّ ّاإلقليميةّ(: ّالحسابات أنظمة
-ّّ ّالمعيشيةحسابات ّالمنشوراتّاألسر ّمكتب ،

ّ.الرسميةّللجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورج
ّ

ّا ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي ألوروبيةّالمكتب
دليلّالحساباتّالقوميةّربعّ(:4999ّ(ّ)يوروستات)

ّللجماعاتّ ّالرسمية ّالمنشورات ّمكتب السنوية،
ّ.األوروبيةّبلكسمبورج

ّ:هذاّالمحتوىّمن
ّ

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I
-781/EN/CA-99-22-TY_OFFPUB/CA

EN.PDF-781-99-22ّ
ّ

ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب
دليلّمقاييسّالسعرّوالحجمّ(:8004ّ(ّ)يوروستات)

ّالرسميةّ ّالمنشورات ّمكتب ّالقومية، ّالحسابات في
ّ.للجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورج

ّ:المحتوىّأيضُاّمنهذاّ

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I
TY_OFFPUB/KS-41-01-543/EN/KS-
41-01 543-EN.PDF 

ّ
ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب

ّ)يوروستات) ّأ8008( ّوالدينّ(: ّالعجز دليل
ّ ّالرسميةESA95ّالحكومي ّالمنشورات ّمكتب ،

ّ.للجماعاتّاألوروبيةّبلكسمبورج
ّ:هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضا ّمن

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/I
TY_OFFPUB/KS-42-02-585/EN/KS-
42-02-585-EN.PDF 
 
ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب

ّ)يوروستات) ّب8008( ّوأنظمةّ(: ّمصادر دليل
ّالمالية ّالحسابات ّمكتبESA95ّّّتجميع ،

ّاألوروبيةّ ّللجماعات ّالرسمية المنشورات
ّ.بلكسمبورج

ّ:هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضا ّمن
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication
? 
p_product_code=KS-BE-02-004 

ّ
ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب

ّ)يوروستات) )8004ّ :)ّ ّواالستهالك لألسرّاإلنتاج
التابعةّلألسرّعرضّلمنهجيةّالحساباتّ:ّالمعيشية
ّالمعيشية ّمكتب ّللجماعاتّ، ّالرسمية المنشورات

ّ.األوروبيةّبلكسمبورج
ّ

ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب
ّ)يوروستات) )8002ّ ّإنتاجّ(: ّفي ّالتوصيات دليل

ّ ّاألجنبية ّالتابعة ّالشركات (.FATSّ)إحصاءات
ّاألوروبيةّ ّللجماعات ّالرسمية ّالمنشورات مكتب

ّ.بلكسمبورج
ّ:هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضا ّمن

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication
? 
p_product_code=KS-RA-07-002 
 
ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب

ّ)يوروستات) )8002ّ ّيوروستات(: ّلجداولّدليل
ّعرضلل ّوالمخرجات،ستخداماال، ّالمدخالت مكتبّ.

ّ ّالرسمية ّاألوروبيةّالمنشورات للجماعات
ّ.بلكسمبورج

ّ:هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضا ّمن
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/product_details/publication
? 
p_product_code=KS-RA-07-013 

ّ
ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب

ّاالقتصاديةّّ،(يوروستات) ّوالتنمية ّالتعاون منظمة
(8004ّ :)ّ ّلتطوير ّمنهجي ّإرشادي األرقامّدليل

ّ.سعارّالمنتجّللخدماتألّالقياسية

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/CA-22-99-781/EN/CA-22-99-781-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/CA-22-99-781/EN/CA-22-99-781-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/CA-22-99-781/EN/CA-22-99-781-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-41-01-543/EN/KS-41-01
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-41-01-543/EN/KS-41-01
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-41-01-543/EN/KS-41-01
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-42-02-585/EN/KS-42-02-585-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-42-02-585/EN/KS-42-02-585-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-42-02-585/EN/KS-42-02-585-EN.PDF
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ّمن ّأيضا  ّمتوفر ّالمحتوى :ّهذا
http://www.oecd.org/dataoecd/44/40/3

6274111.pdfّ
ّ

ّاألوروبيةّ ّللمفوضية ّالتابع ّاإلحصائي المكتب
ّاالقتصادية،ّ(يوروستات) ّوالتنمية ّالتعاون ّمنظمة ،

ّ ّالمتحدة ّاألمم ّالعالمية، ّالسياحة (:8002ّ)منظمة
ّ ّالفرعي 8002ّّسياحيةللّالحساب :ّ ّالعملإطار

ّ،نيويوركّ،مدريدّ،لكسمبورج.ّالمنهجيّالموصىّبه
ّ ّمبيعات ّباريس، ّالمتحدةمنشورات رقمّّاألمم

E.01.XVIl.9.ّ
ّ:ّهذاّالمحتوىّمن

http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TS
A%20RMF%202008%20edited%20w
hitecover 
.pdf 

ّ
Hussmanns,R.;du Jeu,Bّ(8008ّ ّمنظمة(:

ّعململخصّاإلحصاءاتّالرسميةّللّ،ةالعملّالدولي
،ّمكتب4ّورقةّالعملّرقمّمنظم،ّفيّالقطاعّغيرّال

،ّتمّإعداد8008ّمنظمةّالعملّالدوليةاإلحصاءات،ّ
ّغيرّ ّواالقتصاد ّالالئق ّالعمل ّفي ّللمناقشة الورقة

أثناءّالجلسةّالتسعينّلمؤتمرّالعملّالدوليّّالمنظم
ّ.بجنيف

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.ilo.org/public/english/bure

au/stat/download/ilocomp.pdfّ
ّ

Hussmanns,Ralfّ(8001ّ ّاالقتصادّ(: قياس
ّالمنظمغيرّ ّالمنظمفيّالقطاعّغيرّّعمالةال:ّمن:

ّمالمنظمةغيرّّعمالةلل ّورقةّةالعملّالدوليّنظمة، ،
ّ.بجنيف44ّالعملّرقمّ

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://www.ilo.org/public/english/bure

au/stat/download/papers/wp53.pdfّ
ّ

Hussmanns,Ralfّ(8004ّ :)ّ ّالعمالةمقياس
ّ ّالمنظمةغير :ّ ّالجديدة ّالدولية ،8004ّالمعايير

ّعشرّ ّالرابع ّالمؤتمر ّإلى ّالمقدمة الورقة
ّبجنوبّ ّتاون ّكيب ّفي ّالكومنولث لإلحصائيين

ّ.أفريقيا
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.ilo.org/public/english/bure

au/stat/papers/comp.htmّ
ّ

ّ ّالدولي ّالعمل 3114ّ)مكتب :)ّ ّإحصاءاتقرار
ّغيرّالعمالة ّالقطاع ّدوليّالمنظمّفي ّالمؤتمر ،

العناوينّالرئيسيةّ:ّالخامسّعشرّإلحصائييّالعمل
ّفيّ ّتبنيها، ّالتيّتم للمؤتمرّونصّالقراراتّالثالثة

ّ ّّإحصاءاتنشرة 3114ّ-8العمل ،IX-XXIVّ،
88.57ّبجنيفّ

ّ
8668ّ)مكتبّالعملّالدوليّ النساءّوالرجالّفيّ(:

ّ.صورةّإحصائية،ّبجنيف:ّالمنظماالقتصادّغيرّ
ّ:محتوىّمنهذاّال

http://www.wiego.org/publications/wo
men%20and%20men%20in%20the%2
0informal%20economy.pdf 

 
ّ
ّ

ّ ّالدولي ّالعمل 8664ّ)مكتب ّإرشاديةّ(: خطوط
ّ ّاإلحصائي ّّللعمالةللتعريف ّتقريرّالمنظمةغير ،

ّالعمل،ّ ّإلحصائيي ّعشر ّالسابع ّالدولي المؤتمر
ّ.بجنيف

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://www.ilo.org/public/english/bure

au/stat/download/17thicls/final.pdfّ
ّ

8664ّ)مكتبّالعملّالدوليّ نفاقّاألسرّ(: دخلّوا  ّعشرّالمعيشية ّالسابع ّالدولي ّالمؤتمر ّتقرير ،
ّ.إلحصائييّالعمل،ّبجنيف

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://www.ilo.org/public/english/bure

thicls/r2hies.pdfau/stat/download/17 
ّ

ّ ّالدولي ّالعمل ّوشيك)مكتب ّالعملّ(: ّقياس دليل
ّ.التطوعي

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://www.ilo.org/global/What_we_d
o/Statistics/events/icls/lang__en/ 
docName__WCMS_100574/index.hm 
 

،ّصندوقّالنقدّالدولي،ّمنظمةّمنظمةّالعملّالدولية
ّاإلحصائيّ ّالمكتب ّاالقتصادية، ّوالتنمية التعاون

ّ ّاألوروبية ّللمفوضية ّاللجنةّ(يوروستات)التابع ،
ّوالبنكّ ّالمتحدة ّلألمم ّالتابعة ّاألوروبية االقتصادية

8001ّ)ّالدولي :)ّ ّألسعارّدليل ّالقياسي الرقم
النظريةّوالتطبيق،ّجنيف،ّمنظمةّالعملّ:ّالمستهلك

ّ.لدوليةا
ّمن ّالمحتوى ّ:هذا
http://www.ilo.org/public/english/bure

au/stat/guides/cpi/index.htmّ
ّ

،ّصندوقّالنقدّالدولي،ّمنظمةّمنظمةّالعملّالدولية
ّاالقتصاديةّ ّاللجنة ّاالقتصادية، ّوالتنمية التعاون

ّ ّوالبنك ّالمتحدة ّلألمم ّالتابعة ّالدولياألوروبية
(8001ّ :)ّ ّالقيادليل ّالمنتجالرقم ّألسعار :ّسي

ّ.دوليالنظريةّوالتطبيق،ّواشنطن،ّصندوقّالنقدّال
ّالمحتوىّ هذا

:من
http://www.imf.org/external/np/sta/teg

ppi/index.htm 
ّ

،ّصندوقّالنقدّالدولي،ّمنظمةّمنظمةّالعملّالدولية
ّاالقتصاديةّ ّاللجنة ّاالقتصادية، ّوالتنمية التعاون

ّ ّوالبنك ّالمتحدة ّلألمم ّالتابعة ّالدولياألوروبية
(8009ّ :)ّ ّالصادراتّدليل ّألسعار ّالقياسي الرقم

ّوالواردات ّصندوقّ: ّواشنطن، ّوالتطبيق، النظرية
ّ.دوليالنقدّال

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
external/np/sta/teghttp://www.imf.org/

eipi/index.htm 
ّ

http://www.oecd.org/dataoecd/44/40/36274111.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/44/40/36274111.pdf


 نظام الحسابات القومية
 

 558 

ّ ّالدولي ّالنقد 8000ّ)صندوق ّاإلحصاءاتّ(: دليل
ّ ّالدولي ّالنقد ّصندوق ّوالمالية، ،IMFّالنقدية

ّ.واشنطنّالعاصمة
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/mf

s/manual/index.htm 
ّ

ّ ّالدولي ّالنقد ّأ8004)صندوق :)ّ حصاءاتّإدليل
ّ ّةالحكوممالية ّالدولي ّالنقد ّصندوق ،IMFّ،

ّ.واشنطنّالعاصمة
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gf

s/manual/pdf/all.pdf 
ّ

ّ ّالدولي ّالنقد ّب8004)صندوق ّالحساباتّ(: دليل
ّالبياناتّ ّومصادر ّالمفاهيم ّالسنوية، ّربع القومية

ّطبيقوالت ّالدولي ّالنقد ّصندوق ّ ،IMFّّواشنطن ،
ّ.لعاصمةا

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/qn

a/2000/Textbook/index.htm 
ّ

ّ ّالدولي ّالنقد ّأ8002)صندوق ّميزانّ(: دليل
ّّو ّالمدفوعات ّالطبعةّوضع ّالدولي، االستثمار

ّ BPM6ّ)السادسة )ّ ّالدولي ّالنقد ،IMFّصندوق
ّ.واشنطنّالعاصمة

ّمن ّأيضا  ّمتوفر ّالمحتوى :ّهذا
//www.imf.org/external/pubs/ft/bohttp:

p/2007/bopman6.htm 
ّ
ّ

ّ ّالدولي ّالنقد ّب8002)صندوق المعامالتّ(:
ّ ّفي ّالتحويالتالدولية ّللم: ّإرشادي ّعديندليل
،IMFّصندوقّالنقدّالدوليّ(ّمسودة)والمستخدمينّ

ّ.واشنطنّالعاصمة
ّمن ّالمحتوى ّ:هذا
http://www.imf.org/external/np/sta/bop

/2008/rcg/pdf/guide.pdf 
ّ

ّ ّالدولي ّالنقد ّج8002)صندوق اإلحصاءاتّ(:
،ّصندوقّالنقدّالدوليّطبيقيدليلّت:ّالنقديةّوالمالية

IMFّواشنطنّالعاصمة،.ّ
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.imf.org/external/pubs/ft/cg

mfs/eng/pdf/cgmfs.pdf 
ّ

ّا ّصندوق ّالدولي ّسنوي)لنقد ّالسنويّ(: الدليل
إلحصاءاتّميزانّالمدفوعات،ّصندوقّالنقدّالدوليّ

IMFّ،ّ
ّ.واشنطنّالعاصمة

ّ
Jalavaّ ،Jukkaّ ،Kavoniusّ ،Llja Kristianّ

دخارّإالسلعّالمعمرةّوأثرهاّعلىّمعدالتّ(:8004ّ)
ّالمعيشية ّمناقشةّّاألسر ّورقة ّاليورو، ّمنطقة في

VATTّاالقتصاد ّالبحث ّمعهد ّالحكومي،ّ، ي
ّ.هلسنكيّبفنالندا

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.vatt.fi/file/vatt_publication

_pdf/k409.pdfّ
ّ

ّ ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون (:4994ّ)منظمة
ّ ّالتضخم ّتحتّّ–حساب ّالقومية ّالحسابات دليل

ّ ّالمرتفع، ّالتضخم ّوالتنميةّظروف ّالتعاون منظمة
ّ.،ّباريسOECDاالقتصاديةّ

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/

pdfs/browseit/3096061E.PDF 
ّ

نظامّ(:8000ّ)منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
ّ ّالصحية، ّوالتنميةّالحسابات ّالتعاون منظمة

ّ.،ّباريسOECDاالقتصاديةّ
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.oecd.org/dataoecd/41/4/18

41456.pdf 
ّ
قياسّ(:8004ّ)ظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّمن

قياسّالنموّاإلنتاجيّالكليّوعلىّمستوىّ:ّاإلنتاجية
ّةالصناع ّاالقتصاديةّ، ّوالتنمية ّالتعاون منظمة
OECDّباريس،.ّ

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.oecd.org/dataoecd/59/29/2

352458.pdf 
ّ

كتيبّ(:8001ّ)منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
ّ ّالهيدونية ّالقياسية وتعديالتّّ(السعادة)األرقام

تطبيقّخاصّ:ّالنوعيةّفيّاألرقامّالقياسيةّلألسعار
ّ.لمنتجاتّتكنولوجياّالمعلومات
ّ:هذاّالمحتوىّمتوفرّأيضا ّمن

http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/browseit/9306081E.PDF 

ّ
قياسّ(:8004ّ)منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ

ّالعولمة ّاالقتصاديةّ: ّالتعاونّوالتنمية كتيبّمنظمة
OECDّ ّمنظمةّّ ّاالقتصادية، ّالعولمة لمؤشرات

ّ.،ّباريسOECDالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/

pdfs/browseit/9205061E.PDF 
ّ

ّ ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون (:8002ّ)منظمة
ّ ّالمرجعي ّوالتنميةّّالتعريف ّالتعاون لمنظمة

،ّءاألجنبيّالمباشرّّلالستثمارOECDّاالقتصاديةّ
الطبعةّالرابعة،ّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ

OECDّباريس،.ّ
ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.oecd.org/dataoecd/26/50/4

0193734.pdf 
ّ

نحوّ(:8009ّ)منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
ّوالتعليمية ّالصحية ّالخدمات ّحجم ّقياس كتيبّ:
ّ ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون ،OECDّمنظمة

ّ.باريس
ّ



 نظام الحسابات القومية
 

 550 

قياسّ(:8009ّ)منظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّ
منظمةّالتعاونّوالتنميةّ(ّنقحةنسخةّم:ّ)رأسّالمال
ّ.،ّباريسOECDاالقتصاديةّ

ّ:المحتوىّمنّهذا
http://www.olis.oecd.org/olis/2009doc.
nsf/LinkTo/NT00000962/$FILE/JT032
58144.PDF 

ّ
ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون ّ)منظمة (:ّوشيك:

مقاييسّرأسّالمالّلمنتجاتّالملكيةّّشتقاقكتيبّا
ّالفكرية ّاالقتصاديةّ: ّوالتنمية ّالتعاون منظمة

OECDّباريس،.ّ
ّ

ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون ّ)منظمة (:ّسنوي:
ّوالتنميةّ ّالتعاون ّمنظمة ّاإليرادات، إحصاءات

ّ.،ّباريسOECDاالقتصاديةّ
ّ

ّّو ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون المكتبّمنظمة
:ّ(يوروستات)اإلحصائيّالتابعّللمفوضيةّاألوروبيةّ

ّ.تتحليالالسياسةّّومراجعاتّالالخطوطّاإلرشاديةّل
ّ:منّهذاّالمحتوى

http://www.oecd.org/document/21/0,33
43,en_2649_34257_40016853_1_1_1_
1,00.html 

ّ
ّوصندوقّالنقدّ ّاالقتصادية ّالتعاونّوالتنمية منظمة

ّلالدّو ّو ّالدولية ّالعمل ّومنظمة CIS STATّي
:ّكتيبّ–ّلحوظقياسّاالقتصادّغيرّالم(:8008ّ)

ّ ّاالقتصادية ّوالتنمية ّالتعاون ،OECDّمنظمة
ّ.سباري

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.oecd.org/dataoecd/9/20/19

63116.pdfّ
ّ

بفنلندا،ّالمركزّالقوميّألبحاثّّحصاءاتمؤسسةّاإل
ّ 8004ّ)المستهلك ّّوإ(: ّاّ نتاج األسرّستهالك

ّّالمعيشية ّلألسرّّ–8004ّبفنلندا ّالتابع الحساب
ّ.،ّهلسنكيالمعيشية

ّمن ّالمحتوى :ّهذا
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/isbn_95

6_en.pdf-570-467-2 
ّ

ّ ّالمتحدة 4924ّ)األمم ّلإلحصاءاتّ(: ّنظام نحو
ّنيويورك ّوالديموغرافية، ّاالجتماعية ّفيّ. دراسات

ّاألساليب،ّسلسلة ّمبيعاتّمنشورات42ّإفّرقمّ: ،
ّ.E.74.XVII.8:ّاألممّالمتحدةّرقم

ّمن ّالمحتوى ّ:ّهذا
http://unstats.un.org/unsd/publication/S

eriesF/SeriesF_18E.pdf 
ّ

التجارةّالدوليةّاإلحصاءاتّ(:4992ّ)األممّالمتحدةّ
ّالسلع ّفي ّّو: ّالمفاهيمالمبادئ ّفيّ. دراسات
،ّمبيعات8ّ،ّمراجعة48ّرقمّ:ّ،ّسلسلةّإماألساليب

ّ.E.98.XVII.16:ّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقم
ّمن ّالمحتوى :ّهذا

p://unstats.un.org/unsd/publication/Shtt
eriesM/SeriesM_52rev2E.pdf 

ّ

ّ ّالمتحدة 8000ّ)األمم ّاإل(: وفقّّنفاقتصنيف
ّللغرض :ّ ّالحكومة ّوظائف ،ّ(COFOG)تصنيف

ّ ّالفردي ّاالستهالك ّالغرضتصنيف ّحسب
(COIOP)ّّتصنيف غيرّالمؤسساتّّالغرضّمن،

ّّالهادفة ّالمعيشية ّاألسرة ّوتخدم ،ّ(COPNI)للربح
(.COPPّ)ّنفقاتّالمنتجينّحسبّالغرضتصنيفّ

ّإم ّسلسلة ّإحصائية، ّأوراق :ّ ّمنشورات21ّرقم ،
ّ.E.00.XVII.6:ّاألممّالمتحدة،ّمبيعاتّرقم

ّمن ّالمحتوى ّ:هذا
http://unstats.un.org/unsd/publication/S

eriesM/SeriesM_84E.pdf 
ّ

:ّاألسرّالمعيشيةحساباتّ(:8000ّ)األممّالمتحدةّ
ّ ّفي ّوالتطبيقتجارب ّالمبادئ ّمجلد لحسابات4ّّ،

ّالمعيشية ّاألسر ّاألساليب. ّفي ّسلسلةّدراسات ،
ّإف :ّ ّ)24ّرقم ّرقم ّمنشوراتّ(4مجلد ّمبيعات ،

ّ(.4مجلدّرقمّ)E.00.XVII.16ّ:ّاألممّالمتحدةّرقم
ّمن ّالمحتوى ّ:هذا

http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesF/SeriesF_75v1E.pdf 

ّ
أنباءّومالحظاتّنظامّ(:8008ّ)ّاألممّالمتحدة

ّ.8008،ّأبريل41ّالحساباتّالقومية،ّمجلدّرقمّ
ّ:هذاّالمحتوىّمن

http://unstats.un.org/unsd/nationalacco
unt/snanews.asp 

ّ
غيرّكتيبّالمؤسساتّ(:8004ّ)األممّالمتحدةّ
فيّنظامّالحساباتّالقومية،ّنيويورك،ّّالهادفةّللربح

،94ّإف،ّرقمّ:ّلة،ّسلسدراساتّفيّاألساليب
XVII.9ّ.03:ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقم

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://unstats.un.org/unsd/publication/S

eriesF/SeriesF_91E.pdf 
ّ
ّ
ّ

التصنيفّالموحدّللتجارةّ(:8004ّ)األممّالمتحدةّ
،ّأوراقّإحصائية،ّسلسلةّإم،ّرقم1ّّالتنقيح،ّالدولية
،ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدة1ّّالتنقيح،41ّ
E06.XVII.10ّ:ّرقم

ّ:هذاّالمحتوىّأيضا ّمن
http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesM/SeriesM_34rev4E.pdf 

ّ
ّالصناعيّالتصنيف(:ّأ8002)األممّالمتحدةّ

،1ّّالتنقيح،ّّاألنشطةّلجميعّالموحدّالدولي
،1ّأوراقّإحصائية،ّسلسلةّإم،ّرقمّنيويورك،ّ
:ّ،ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقم1ّالتنقيح

E08.XVIIّ
هذاّالمحتوىّأيضا ّ

:من
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isi

4.asp-c 
ّ

التصنيفّالمركزيّّ(:ب8002)األممّالمتحدةّ
،ّاإلصدارّالثاني،ّقسمّالشئونّاتللمنتج

،ّوأوراقّشعبةّاإلحصاء،ّّواالقتصاديةّواالجتماعية
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ّاإلصدارّالثاني،،22ّسلسلةّإم،ّرقمّإحصائية،ّ
E08.XVII.7ّ:ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقم

هذاّالمحتوىّأيضا ّ
:من

http://unstats.un.org/unsd//cr/registry/c
2.asp-pc 

ّ
وصياتّالدوليةّتالّ(:ج8002)األممّالمتحدةّ
سلسلةّإم،ّالصناعية،ّأوراقّإحصائية،ّّلإلحصاءات

:ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ،90رقمّ
E08.XVII.8ّ

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://unstats.un.org/unsd/industry/doc

s/M90.pdf 
ّ

لتصنيفّالدليلّاإلرشاديّلّ(:وشيك)األممّالمتحدةّ
الصناعيّالدوليّالموحدّلجميعّاألنشطةّ

ّصنيفّالمركزيّللمنتجاتالتّوISICاالقتصادية
CPCّ،ّ،404،ّرقمّفسلسلةّإأوراقّإحصائية،ّ

ّمنشوراتّاألممّالمتحدة
ّ

اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ
دليلّإرشاديّإلحصاءاتّاالقتصادّ(:4998ّ)

ّالمخفي
ّ

اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ
قائمةّالممارساتّالدوليةّلتقديرّ(:4994ّ)

ةّالمنظمالنشاطاتّاالقتصاديةّالمخفيةّوغيرّ
ّ.للحساباتّالقومية
ّ:هذاّالمحتوىّمن

http://www.unece.org/stats/publication
s/NOE1993.pdf 

ّّ
اللجنةّاالقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّ

فيّحساباتّّالملحوظاالقتصادّغيرّ(:8004ّ)
مسحّللممارساتّالدولية،ّجنيف،ّّ–األممّالمتحدةّ

E03.II.E.56ّ:ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقم
ّ:هذاّالمحتوىّمن

http://www.unece.org/stats/publication
s/NOE2003.pdf 

ّ
االقتصاديةّاألوروبيةّالتابعةّلألممّالمتحدةّاللجنةّ

الحساباتّفيّّالملحوظاالقتصادّغيرّ(:8002ّ)
مسحّللممارساتّالمحلية،ّجنيف،ّّ–ّالقومية

E08.II.E.8ّ:ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقم
ّ:هذاّالمحتوىّمن

http://www.unece.org/stats/publication
s/NOE2008.pdfّ

 
(ّوشيك)والبنكّالمركزيّاألوروبيّاألممّالمتحدةّ

فيّنظامّالمخزوناتّاإلنتاجّالمالي،ّالتدفقاتّّو
ّ.الحساباتّالقومية

ّ
األممّالمتحدةّواللجنةّاألوروبيةّوصندوقّالنقدّ

الدوليّومنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّومؤتمرّ
األممّالمتحدةّللتجارةّوالتنميةّومنظمةّالتجارةّ

إحصاءاتّالتجارةّالدوليةّدليلّ(:8008ّ)العالميةّ
سلسلةّإم،ّفيّالخدمات،ّنيويورك،ّأوراقّإحصائية،ّ

:ّمبيعاتّمنشوراتّاألممّالمتحدةّرقمّ،24رقمّ
E.02.XVII.11.ّ
ّ:هذاّالمحتوىّمن

http://unstats.un.org/unsd/publication/S
eriesm/Seriesm_86e.pdf 

ّ
األممّالمتحدةّواللجنةّاألوروبيةّوصندوقّالنقدّ

يّومنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصاديةّوالبنكّالدول
البيئيةّواالقتصاديةّّالمحاسبة(:8004ّ)ّالدولي

سلسلةّدراساتّفيّاألساليب،ّّ،8004المتكاملةّ
،ّمنشوراتّاألممّالمتحدة،4ّّالتنقيح44ّ،ّرقمّفإ

ّ.E.06.XVII.8:ّرقمّمبيعات
ّ:هذاّالمحتوىّمن

http://unstats.un.org/unsd/envaccountin
g/seea2003.pdf 

ّ
المجلسّالوطنيّللبحوثّفيّالوالياتّالمتحدة،ّ
فريقّلدراسةّتصميمّالحساباتّغيرّالسوقيةّ

تصميمّالحساباتّغيرّ:ّماّوراءّالسوق(:8004ّ)
ّ.السوقيةّلدىّالوالياتّالمتحدة

ّ:هذاّالمحتوىّمن
ecorhttp://www.nap.edu/catalog.php?r

d_id=11181#toc 
ّ

القوةّالشرائيةّّمعادالت(:8002ّ)ّالدوليالبنكّ
كتيبّمنهجيةّبرنامجّ:ّوّاالنفاقّالحقيقيالعالميةّ
ّ.،ّواشنطنةالدوليّاتالمقارن

ّ:هذاّالمحتوىّمن
http://go.worldbank.org/MWS20NNF

K0ّ
ّ

النظامّالمنسقّ(:8667ّ)منظمةّالجماركّالعالميةّ
ّ.3ّالتنقيحالسلع،ّّلتصنيفّوتبويب

ّ:هذاّالمحتوىّأيضا ّمن
http://publications.wcoomd.org/index.p

hp 
 
ّ
ّ
 

 


